ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI
STANOVY ASOCIACE
I.
Název a sídlo
Asociace má název „Asociace pracovníků v regeneraci z.s." ( dále jen Asociace ). Sídlem Asociace
je Praha 8, Nad Šutkou 41 E, PSČ 182 00. Asociace používá zkratku „APR” a chráněný znak:

Případnou změnu sídla Asociace schvaluje představenstvo.

II.

Vznik a registrace Asociace
Asociace vznikla dne 12.3.1996 v Praze a byla registrována u Ministerstva vnitra České republiky
dne 29.03.1996. V souladu s 19 zák. č. 83/1990 Sb. ze dne 27.3.1991 je Asociace nadále
registrována u Ministerstva vnitra České republiky jako dobrovolné zájmové sdružení při Sdružení
českých podnikatelů a jako kolektivní člen může na základě rozhodnutí valné hromady do tohoto
sdružení vstoupit.

III.

Působnost Asociace
Asociace je živnostenským společenstvem ve smyslu 69 živnostenského zákona, které sdružuje
fyzické a právnické osoby, poskytující služby a provozující zařízení pro obnovování fyzických a
psychických sil člověka, včetně zařízení tělovýchovných, lázeňských a saunových, tedy podnikající
v oborech sloužících v regeneraci a rekondici fyzických a psychických sil člověka. Asociace
organizuje a realizuje vzdělávací aktivity zajišťující kvalifikaci pro rozvoj oborů v působnosti
Asociace.
Asociace vyvíjí činnost na území České republiky.
IV.

Cíle činnosti Asociace
Asociace hájí a podporuje společné zájmy svých členů. Aktivně se podílí na vytváření optimálních
podmínek pro rozvoj všech forem podnikatelské činnosti. V rámci svých možností se zúčastňuje
tvorby zákonů a právních předpisů souvisejících s činností, resp. Asociace oblastí působnosti subjektů
sdružených v Asociaci. V tomto smyslu působí na zákonodárné a státní orgány. Podává
veřejnosprávním orgánům návrhy, informace a stanoviska o podnikání a živnostech v oboru své
působnosti. Uplatňuje veškeré své kontrolní a rozhodovací oprávnění poskytnuté platnými zákony.
Navazuje kontakty a spolupracuje s dalšími živnostenskými společenstvy, organizacemi a orgány
státní správy, školami, zejména v oboru své působnosti, a to jak tuzemskými, tak zahraničními.
Asociace pravidelně informuje členy o své činnosti, o nových zákonech a právních předpisech v
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oblasti podnikání a o nových poznatcích a metodách v oboru jejich podnikání a dbá o vzdělávání
svých členů a dalších fyzických osob směřující k aktivitám vymezených těmito stanovami.
Asociace mezi svými členy prosazuje zásady tržní ekonomiky s vyloučením nekalé soutěže, vytváří
systém umožňující kvalitní a odbornou práci svých členů.
Asociace prostřednictvím svých orgánů a funkcionářů prezentuje názory, stanoviska a potřeby členů
Asociace a při jednání s kompetentními orgány zvyšuje jejich společenskou váhu.

V.
Členství v Asociaci
Asociace je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob. Členem může být každý občan
České republiky nebo česká právnická osoba, pokud se ztotožňuje s cíli Asociace, dobrovolně
dodržuje její stanovy a její členství neohrozí oprávněný zájem Asociace.
Členem Asociace mohou být i české právnické osoby zřízené státem nebo jím pověřenými orgány,
pokud vyvíjejí činnost v oborech působnosti Asociace a souhlasí s formou svobodné výdělečné
činnosti.
Členem Asociace mohou být též fyzické a právnické zahraniční osoby, ale při jednáních Asociace
mají pouze poradní hlas. Členství v Asociaci vzniká podáním podepsané přihlášky do Asociace,
zapsáním do evidence a zaplacením členského příspěvku. Výši ročního nebo poměrné části členského
příspěvku pro jednotlivé skupiny členů stanoví Valná hromada. Představenstvo muže v období mezi
zasedáními Valné hromady rozhodnout o zaplacení mimořádného příspěvku, a to pouze z důvodů
vstupu Asociace do jiného podnikatelského nebo živnostenského sdružení, instituce či orgánu.
Členství v Asociaci může skončit na základě žádosti člena Asociace o ukončení členství nebo
nezaplacením členského příspěvku a to tehdy, když příspěvek nebude zaplacen ani do 2 kalendářních
měsíců ode dne doručení písemného upozornění členovi.
Členství v Asociaci může být ukončeno i vyloučením člena na základě rozhodnutí Představenstva
Asociace nebo Valné hromady při závažném porušení stanov či jiných vnitřních předpisů Asociace,
jednáním, které poškozuje zájmy a dobré jméno Asociace nebo které je v rozporu s právními předpisy.
Ukončení členství rozhodnutím Představenstva musí potvrdit svým rozhodnutím Dozorčí rada
Asociace
V případě ukončení členství v průběhu běžného roku se členský příspěvek ani jeho poměrná část
nevracejí.

VI.
Práva a povinnosti členů
Všichni členové Asociace mají právo účastnit se Valné hromady. Na Valné hromadě má právo každý
člen přednést svůj názor, stanovisko nebo připomínku k činnosti Asociace, navrhovat a volit
kandidáty do volených funkcí v orgánech Asociace a být sám volen do těchto orgánů. Při hlasování
na Valné hromadě má každý člen (fyzická nebo právnická osoba) pouze jeden hlas.
Každý člen Asociace může písemně pověřit jiného člena Asociace, aby jej na Valné hromadě
zastupoval, tlumočil jeho názory a stanoviska a hlasoval jeho jménem. Zastoupený člen Asociace se
považuje za přítomného na Valné hromadě. Zplnomocnění musí obsahovat jméno, příjmení, datum
narození a bydliště toho, kdo zastupuje a jméno, příjmení nebo název právnické osoby, datum
narození nebo IČO, bydliště nebo sídlo firmy toho, kdo pověřuje. Jeden člen Asociace může
zastupovat max. jednoho dalšího člena Asociace na základě shora uvedeného pověření.
V období mezi zasedáními Valné hromady má každý člen Asociace právo zasílat své názory,
stanoviska a připomínky k činnosti Asociace, k odborným problémům a k podnikání Asociace a žádat
na ně odpověď nebo požadovat jejich zveřejnění v tisku Asociace. Upozornit představenstvo
Asociace na případy nedovoleného podnikání, zneužívání akreditací a oprávnění a žádat o pomoc při
ochraně proti nekalé soutěži.
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Představenstvo informuje Valnou hromadu o své činnosti.
Každý člen Asociace je povinen dodržovat stanovy jako vstupní podmínku jinak dobrovolného
členství v Asociaci, při podnikání dodržovat pravidla hospodářské soutěže, obecně uznávané
morální zásady a serióznost v podnikání, řádně a ve stanovených termínech platit členské
příspěvky, ostatní příspěvky a platby stanovené Valnou hromadou, případně Představenstvem.

VII.
Orgány Asociace
A. VALNÁ HROMADA
Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada jejích členů.
Valnou hromadu svolává Představenstvo a to:
a)
podle potřeby, nejméně jedenkrát za dva roky,
b)
požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina řádných členů Asociace,
c)
je-li k tomu vyzváno Dozorčí radou Asociace. V daném případě musí být Valná
hromada svolána nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy předsedovi
Asociace.
3. Valná hromada plní tyto funkce:
1.
2.

d)

volí předsedu, členy Představenstva Asociace a Dozorčí radu, přičemž
volební období těchto orgánů je dvouleté,

e)

schvaluje stanovy Asociace, případně projednává a schvaluje změny stanov v období
mezi jednotlivými zasedáními Valné hromady z důvodů zajištění řádného chodu
Asociace,
schvaluje rozpočet Asociace a hospodaření Asociace, stanoví výši členských a jiných
příspěvků,
schvaluje jednací řád, volební řád a další vnitřní předpisy,
na návrh Představenstva schvaluje výši náhrady za práce spojené s výkonem funkcí
v orgánech Asociace,
projednává a schvaluje zprávy o činnosti Představenstva a Dozorčí rady Asociace v
období mezi jednotlivými zasedáními Valné hromady,
stanoví hlavní směry činnosti Asociace a ukládá hlavní úkoly Představenstvu
Asociace na další období,

f)
d)

e)
f)
g)
h)
4.
5.

může změnit nebo zrušit rozhodnutí Představenstva.

Valná hromada rozhoduje většinou všech přítomných členů Asociace s výjimkou bodu X.
Stanov (zánik Asociace), kdy rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
Jednání valné hromady může probíhat prezenčně i online způsobem.

B. PŘEDSTAVENSTVO
l . Představenstvo je řídícím a výkonným orgánem Asociace. Z vážných důvodů může být v
průběhu volebního období Valnou hromadou odvoláno. Představenstvo má zpravidla 7
členů. V čele Představenstva je předseda, zvolený VH, dva místopředsedové a čtyři členové.
Představenstvo volí dva místopředsedy z Valnou hromadou zvolených členů
Představenstva.
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2. Představenstvo připravuje a svolává Valnou hromadu Asociace, provádí její usnesení a řeší
všechny běžné provozní záležitosti, jejichž řešení není vyhrazeno Valné hromadě.
3. Představenstvo Asociace dále:
a) přijímá členy Asociace,
b) vede členskou evidenci, evidenci zaplacených příspěvků,
c) hospodaří s finančními prostředky Asociace, spravuje její majetek a provádí vlastní
podnikatelskou činnost, k tomu vede nutnou administrativu a účetnictví,
d) pravidelně informuje členy o činnosti Asociace, o nových metodách, o poznatcích
a zkušenostech v oboru činnosti a využívá k tomu „Zpravodaj APR", případně
elektronická média,
e) jmenuje odborné komise pro řešení odborných otázek v oboru činnosti i z řad
odborníků, kteří nejsou členy Asociace,
f) spolupracuje s dalšími živnostenskými společenstvy, sdruženími a organizacemi a
s orgány státní správy v oblasti živnostenského podnikání,
g) prostřednictvím školících zařízení akreditovaných u Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR zajišťuje školící a doškolovací
akce,
h) zajišťuje činnost Asociace a plnění úkolů mezi jednotlivými zasedáními valné
hromady, též rozhoduje o výši mimořádných příspěvků členů Asociace podle čl.
V. těchto stanov,
i) v případě, že méně jak polovina členů Představenstva odstoupí, může zbývající část
představenstva kooptovat do Představenstva potřebný počet z řad členů Asociace,
a to maximálně do výše původně zvoleného počtu Představenstva. Odstoupí — li
na-jednou, resp. v období 1 měsíce více jak polovina členů Představenstva, Dozorčí
rada přebírá vedení Asociace se všemi právy a povinnostmi představenstva s tím,
že písemně vyzve všechny členy Představenstva ke spolupráci. Předseda Dozorčí
rady svolá do třiceti kalendářních dnů Valnou hromadu.
j) k zabezpečení činnosti Asociace může přijímat do pracovního poměru pracovníky,
uzavírat smlouvy podle zákoníku práce a obchodní a jiné smlouvy s druhými
právními subjekty.

C. DOZORČÍ RADA (DR)
1. Dozorčí rady má 3 členy a volí ze svého středu svého předsedu. Předseda řídí a zajišťuje
činnost DR.

2. Předseda a členové DR mají právo zúčastnit se zasedání představenstva s hlasem poradním.
3. Dozorčí rada plní tyto funkce:
a) kontroluje plnění usnesení valné hromady, činnost představenstva a
hospodaření Asociace,
b) kontroluje dodržování povinností stanovených obecně závaznými právními
předpisy a řády Asociace,
c) má právo pozastavit rozhodnutí orgánů Asociace, pokud jsou v rozporu s
obecně závaznými právními předpisy a se schválenými řády Asociace, až do
rozhodnutí valné hromady,
d) má právo vyzvat představenstvo ke svolání valné hromady podle čl.VII, A2,
pís, c) těchto stanov a povinnost svolat valnou hromadu podle čl.VII, B pís, i)
4. Při své činnosti musí být členům DR umožněn přístup ke všem dokladům Asociace
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VIII.
Zásady hospodaření
Majetek Asociace mohou tvořit věci nemovité, movité, cenné papíry, peníze a know how. Věci
nemovité a movité musí být vedeny v evidenci základních prostředků. Cenné papíry musí být
sepsány a jejich seznam uložen v místě určeném představenstvem Asociace, u předsedy DR a
právního zástupce Asociace. Peníze musí být uloženy na běžném účtu u peněžního ústavu a v
pokladně Asociace. O pohybu peněz se vede účetnictví. Příjmy Asociace tvoří zejména: příspěvky
členů příspěvky od jiných organizací či dotace příjmy z vlastní hospodářské činností příjmy z
účasti v obchodních společenstvech nebo z cenných papírů
V případě ukončení činnosti Asociace rozhoduje valná hromada o veškerém majetku, jeho
rozdělení a vypořádání členů.
IX.

Zastupování Asociace
Asociaci zastupuje a jedná jejím jménem předseda představenstva, případně pověřený
místopředseda představenstva. Představenstvo Asociace určí, které organizační jednotky jsou
oprávněné jednat jménem Asociace a těmto jednotkám to písemně sdělí. Právo podepisovat se
jménem Asociace má předseda a místopředsedové. Rozsah jejich podpisového práva stanoví
představenstvo. Právo podpisovat se jménem, organizační jednotky má její určený vedoucí
pracovník. V případě finančních operací Asociace jsou nutné dva podpisy zmocněných členů
představenstva nebo jednoho člena představenstva a zástupce právního subjektu pověřeného
vedením finanční agendy

x.
Zánik Asociace
Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním Asociace nebo sloučením s jiným sdružením, a to na
základě odsouhlasení tohoto rozhodnutí valnou hromadou, a to dvoutřetinovou většinou hlasů
přítomných členů. Sdružení může rovněž zaniknout pravomocným rozhodnutím Ministerstva
vnitra České republiky,
Představenstvo v případě zániku Asociace zabezpečí likvidaci majetku Asociace a oznámí zánik
Asociace do 15 dnů Ministerstvu vnitra České republiky a ostatním orgánům statní správy.
XI.

Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají právní účinnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra České
republiky.
V Praze dne 14.10.2021
Jiří Novák
Předseda představenstva APR
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