Stanovy Asociace neziskových organizací a podnikatelů ČR, z.s.

Čl. 1 Název, forma a sídlo
1.1 Spolek Asociace neziskových organizací a podnikatelů ČR, z.s. (dále jen „Asociace“) je právnickou
osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.2 Sídlem Asociace je Praha.
1.3 O zániku Asociace včetně způsobu likvidace a majetkového vypořádání rozhoduje členská schůze.
Čl. 2 Charakter a poslání Asociace
2.1 Asociace je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob, který je založen k podpoře a
propagaci kultury, školství, vzdělání, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje,
zdravotnictví, sociální péče, ekologie, požární ochrany, tělovýchovy a sportu.
2.2 Dalším posláním Asociace je vytváření podmínek pro rozvoj malých a středních podniků a
živnostníků a hájit společné zájmy jejich členů.
Čl. 3 Základní účely Asociace
3.1 Základními účely Asociace jsou:
- podpora neziskových činností, což je hlavním posláním Asociace
- poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb
- vytváření podmínek pro rozvoj malých a středních podniků a živnostníků, hájení společných zájmů
členů Asociace
- podporuje své členy při zakládání a rozvoji jejich firem, pomáhá začínajícím podnikatelům
- vedle hlavní činnosti může Asociace vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání,
nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti, nebo v hospodárném využití
majetku Asociace.
Čl. 4 Formy činnosti Asociace
4.1 Formami činnosti Asociace je zejména: poskytování bezúplatných služeb v oboru webhosting,
tvorby webových stránek a aplikací, poskytování školení neziskovým subjektům, malým a středním
podnikům a živnostníkům.
Čl. 5 Členství v Asociaci
5.1 Členství v Asociaci je řádné, projektové, nebo čestné.
5.2 Řádným, projektovým i čestným členem Asociace se může stát: fyzická osoba starší 18 let, fyzická
osoba podnikající (živnostník), právnická osoba, zahraniční právnická osoba.
5.3 Řádné členství vzniká dnem, kdy rada Asociace rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné
přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele (nebo název), adresu trvalého bydliště
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(nebo sídlo), rodné číslo (nebo IČ), případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání
přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele (nebo statutárního zástupce). Přihláška může být podána
elektronickým formulářem, nebo e-mailem.
5.4 Projektové členství vzniká dnem, kdy rada Asociace rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele (nebo název), adresu trvalého
bydliště (nebo sídlo), rodné číslo (nebo IČ), případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum
podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele (nebo statutárního zástupce). Přihláška může být
podána elektronickým formulářem, nebo e-mailem.
5.5 Čestné členství vzniká dnem schválení návrhu na čestné členství radou Asociace.
5.6 Subjekty, které uvažují o členství v Asociaci mohou využít bezplatného statutu “pozorovatele“ po
dobu 6 měsíců. Po uplynutí této doby se může subjekt rozhodnout, zda se stane řádným, nebo
projektovým členem Asociace.
5.7 Rada Asociace o přijetí řádného člena rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
5.4 Řádný člen Asociace má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti Asociace, volit radu Asociace a další orgány Asociace a být volen do
těchto orgánů
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Asociace
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Asociace
5.5 Každý člen Asociace je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy
b) hájit zájmy Asociace
c) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce
d) platit členské příspěvky dle platebního řádu Asociace
5.6 Platební řád stanoví rada Asociace.
5.7 Čestný člen Asociace je od členského příspěvku osvobozen v plné výši.
5.8 Projektový člen, čestný člen a pozorovatel nemají právo volit radu Asociace a další orgány Asociace
a být volen do těchto orgánů.
5.9. Člen Asociace nebo pozorovatel souhlasí se zapsáním do seznamu členů Asociace, ve kterém jsou
zapsány údaje obsažené v členské přihlášce, tzn. druh členství, úplné jméno nebo název organizace,
adresa, IČO, DIČ, adresa webu, kontaktní osoba (tel., e-mail).
Člen Asociace nebo pozorovatel dále souhlasí se zpracováním svých údajů z členské přihlášky ze strany
Asociace a se zasíláním elektronických informací od Asociace v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a zpracováním a užitím poskytnutých osobních údajů dle
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro obchodní a marketingové účely Asociace a
informací o službách a produktech třetích stran, které jsou s Asociací ve smluvním vztahu. Člen
Asociace nebo pozorovatel poskytuje tyto údaje dobrovolně a je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat,
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a to prostřednictvím e-mailu: info@anopcr.cz . Má rovněž právo na přístup k osobním údajům,
požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či
likvidaci jeho údajů. Seznam členů Asociace není veřejně přístupný. Každý člen může nahlédnout do
seznamu členů v sídle Asociace v úředních hodinách. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí
sekretariát na Radě Asociace. Výmaz ze seznamu členů Asociace je proveden na základě požádání člena
nebo pozorovatele nebo v důsledku zániku jeho členství.
Čl. 6 Zánik členství
6.1 Členství zaniká na základě oznámení člena Asociace o ukončení členství v Asociaci, dále úmrtím,
vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.
6.2 Členství může zaniknout, pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní dvou po sobě jdoucích
členských schůzí. O zániku členství dle tohoto bodu rozhoduje Rada Asociace na své nejbližší schůzi.
Čl. 7 Orgány Asociace
7.1 Nejvyšším orgánem Asociace je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) Zvolila na pětileté funkční období předsedu Asociace, případně jej odvolala.
b) Zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu Asociace, případně ji odvolala.
c) Schválila zprávu o činnosti Asociace a zprávu o hospodaření za předcházející období.
d) Určila koncepci činnosti Asociace na další období.
e) Schválila rozpočet Asociace na příští období.
f) Navrhla čestné členy Asociace, rozhodla o vyloučení člena Asociace.
g) Rozhodla o zrušení Asociace s likvidací nebo o jeho přeměně.
h) Vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.
i) Zasedání členské schůze Asociace svolává rada Asociace. Usnášeníschopná je bez ohledu na
počet přítomných členů.
j) Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení Asociace s likvidací
nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
k) Činnost Asociace mezi členskými schůzemi řídí rada Asociace, která si volí ze svého středu
předsedu. V kompetenci rady Asociace je také předsedu odvolat.
l) Rada Asociace je nejméně tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada Asociace se schází dle
potřeby. Rada Asociace může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a
zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční
většina přítomných členů.
m) V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady Asociace je předseda Asociace povinen
do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
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n) Předseda Asociace je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje Asociaci ve všech věcech.
Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou Asociace. Předseda Asociace může
písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Rady sdružení. Předseda Asociace
zodpovídá za hospodaření sdružení podle platných právních předpisů.
o) Členská schůze schvaluje případné změny stanov.

Čl. 8 Hospodaření Asociace
8.1 Asociace hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků dle platebního řádu Asociace,
dary od fyzických a právnických osob či získanými granty a dotacemi a s příjmy z vedlejší činnosti.
Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Asociace, řádně podložené
účetními doklady.
8.2 S výsledky hospodaření seznamuje rada Asociace členy Asociace na každé členské schůzi.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení
9.1 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
9.2 Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 10.08. 2019. Účinnosti nabývají dnem zápisu do
spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 1.9.2019
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