STANOVY ASOCIACE LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRŮMYSLU, z.s.
Článek 1
Název a sídlo
1.1

Název:

Asociace leteckého a kosmického průmyslu, z.s. (dále jen „ASOCIACE“).

1.2.

Název anglicky:

Association of the Czech AeroSpace Industry

1.3

Sídlo:

Beranových 130, Letňany, 199 00 Praha

1.4

IČ:

65991303

1.5

Zápis ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L68371.
Článek 2
Charakter ASOCIACE

2.1 ASOCIACE je samostatnou právnickou osobou, založenou podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ).
2.2 ASOCIACE je nepolitický a otevřený spolek, který sdružuje právnické osoby, do jejichž předmětu činnosti
patří aktivity v leteckém a kosmickém průmyslu, popř. jiné právnické osoby, působící v oboru letectví
a kosmonautiky.
Článek 3
Účel ASOCIACE
3.1 Účelem ASOCIACE je v oblasti letectví a kosmonautiky:
• zastupovat a reprezentovat členy;
• hájit zájmy členů;
• usilovat o vzájemnou spolupráci členů;
• propagovat výrobky, služby a další aktivity členů;
• podporovat podnikání a konkurenceschopnost;
• podporovat vzdělávání;
• podporovat výzkum a vývoj;
• poskytovat informace;
• koordinovat oficiální účasti na výstavách a veletrzích;
• podporovat a rozvíjet spolupráci se zahraničními subjekty obdobného zaměření.
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Článek 4
Vznik a zánik členství
4.1 Členství v ASOCIACI je řádné nebo mimořádné.
4.2 Řádným členem ASOCIACE se může stát právnická osoba splňující následující podmínky:
•
•

sídlo na území České republiky;
existující podnikatelská činnost (výrobky, služby) v letectví nebo kosmonautice na území České
republiky.

4.3 Mimořádným členem ASOCIACE se mohou stát právnické osoby nesplňující podmínky čl. 4.2.
4.4 O přijetí do ASOCIACE rozhoduje, na základě písemné žádosti uchazeče, představenstvo ASOCIACE.
4.5 Řádné i mimořádné členství vzniká dnem zaplacení prvního členského příspěvku.
4.6 Členství v ASOCIACI zaniká:
a) Vystoupením
Členství zaniká posledním dnem v měsíci, kdy bylo představenstvu doručeno písemné oznámení
o vystoupení.
b) Vyloučením
Pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené představenstvem ASOCIACE
dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
Pokud člen závažně porušil povinnost vyplývající z členství v ASOCIACE a v přiměřené lhůtě po výzvě
představenstva ASOCIACE nezjednal nápravu.
Pokud člen poškodil zájmy a dobré jméno ASOCIACE nebo členů ASOCIACE.
Pokud člen není dlouhodobě aktivní, tj. zejména se nezúčastní 2 po sobě následujících členských schůzí,
vč. hlasování per rollam.
Pokud řádný člen přestane splňovat podmínky členství dle čl. 4.2.
O vyloučení rozhoduje představenstvo ASOCIACE. Vyloučený člen může požádat o přezkoumání jeho
vyloučení dozorčí radu ASOCIACE.
Členství zaniká posledním dnem v měsíci, ve kterém představenstvo o vyloučení rozhodlo.
Článek 5
Práva a povinnosti členů ASOCIACE
5.1 Řádný člen ASOCIACE - práva:
• Navrhovat své zástupce do orgánů ASOCIACE.
• Mít svého zástupce v pracovních skupinách ASOCIACE.
• Navrhovat své zástupce do pracovních skupin externích organizací, jimiž je ASOCIACE vyzvána
k nominaci.
• Účastnit se společných akcí ASOCIACE.
• Být příjemcem informací poskytovaných ASOCIACE.
• Předkládat návrhy na činnosti ASOCIACE a jejich zlepšování, vznášet připomínky a dotazy na orgány
ASOCIACE, podávat dozorčí radě žádosti na přezkum.
5.2 Řádný člen ASOCIACE - povinnosti:
•
•
•
•

Podporovat účel ASOCIACE.
Aktivně se zapojovat do činnosti ASOCIACE.
Účastnit se jednání členské schůze.
Dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů ASOCIACE.
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• Do 30.1. každého roku nahlásit výkonnému řediteli ASOCIACE aktuální počet zaměstnanců platný
k 1.1. daného roku.
• Zaplatit členské příspěvky do 30 dnů od výzvy k platbě.
• Informovat představenstvo ASOCIACE o změně své zastupující osoby.
5.3 Řádný člen – stanovení počtu hlasů pro hlasování na členské schůzi:
Počet hlasů je stanoven u stávajících členů dle počtu zaměstnanců k 1.1. daného roku a u nových členů dle
počtu zaměstnanců ke dni podání přihlášky do ASOCIACE takto
Počet zaměstnanců člena

Počet hlasů

0 – 50

1

51 – 250

2

251 – 500

3

501 – 750

4

751 – 1000

5

1001 - 1250

6

1251 - 1500

7

1501 - 1750

8

5.4 Mimořádný člen ASOCIACE - práva:
•
•
•
•
•

Účastnit se členské schůze bez hlasovacího práva.
Mít svého zástupce v pracovních skupinách ASOCIACE.
Účastnit se společných akcí ASOCIACE.
Být příjemcem informací poskytovaných ASOCIACE.
Předkládat návrhy na činnosti ASOCIACE a jejich zlepšování, vznášet připomínky a dotazy na orgány
ASOCIACE, podávat dozorčí radě žádosti na přezkum.

5.5 Mimořádný člen ASOCIACE - povinnosti:
•
•
•
•
•

Podporovat účel ASOCIACE.
Aktivně se zapojovat do činnosti ASOCIACE.
Dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů ASOCIACE.
Zaplatit členské příspěvky do 30 dnů od výzvy k platbě.
Informovat představenstvo ASOCIACE o změně své zastupující osoby.
Článek 6
Seznam členů ASOCIACE

6.1 ASOCIACE vede seznam členů, který je uveřejněn na webových stránkách ASOCIACE.
6.2 Zápis do seznamu provádí výkonný ředitel ASOCIACE při vzniku členství a výmaz ze seznamu provádí při
ukončení členství.
Článek 7
Orgány ASOCIACE
7.1 Orgány ASOCIACE jsou:
• členská schůze;
• představenstvo;
• dozorčí rada.
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Článek 8
Členská schůze ASOCIACE
8.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem ASOCIACE.
8.2 Do působnosti členské schůze přísluší zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•

rozhodovat o změně stanov;
volit členy představenstva a dozorčí rady;
odvolávat z funkce člena představenstva nebo dozorčí rady, neplní-li své povinnosti, nebo projednávat
jejich odstoupení;
schvalovat strategii ASOCIACE;
schvalovat roční rozpočet a roční účetní závěrku;
schvalovat roční zprávu o činnosti ASOCIACE;
schvalovat příspěvkový řád;
rozhodovat i o dalších otázkách, pokud si je svým usnesením k rozhodnutí vyhradí.

8.3 Členskou schůzi svolává představenstvo ASOCIACE nejméně jedenkrát ročně.
8.4 Členskou schůzi je možné uskutečnit fyzickou formou, elektronickou formou (např. Teams),
korespondenční formou (vč. emailu), případně formou hybridní.
8.5 Členská schůze je svolána emailem a zveřejněním na internetových stránkách ASOCIACE, s uvedením
programu členské schůze, a to minimálně 14 dní před jejím konáním.
8.6 Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomni řádní členové, kteří mají nadpoloviční většinu všech
hlasů.
8.7 Usnesení je přijato, pokud souhlas vyjádří nadpoloviční většina přítomných hlasů.
8.8 Usnesení týkající se změny stanov nebo volby představenstva a dozorčí rady je přijato, pokud souhlas
vyjádří nadpoloviční většina všech hlasů řádných členů ASOCIACE.
8.9 Usnesení o zrušení, likvidaci, fúzi nebo rozdělení ASOCIACE je přijato, pokud souhlas vyjádří tříčtvrtinová
většina všech hlasů řádných členů ASOCIACE.
Článek 9
Představenstvo
9.1 Představenstvo je statutárním orgánem ASOCIACE, řídí její činnost a rozhoduje ve všech věcech, pokud
nejsou těmito stanovami nebo usnesením členské schůze vyhrazeny jinému orgánu.
9.2 Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí.
9.3 Představenstvo má 9 členů.
9.4 Členem představenstva může být pouze fyzická osoba z řad řádných členů ASOCIACE, splňující zákonné
podmínky.
9.5 Funkční období člena představenstva je tříleté a počíná běžet dnem volby.
9.6 Dojde-li ke snížení počtu členů představenstva, má představenstvo právo kooptovat nové členy do počtu
stanoveného těmito stanovami, a to až do doby konání následující volební členské schůze. O těchto členech
platí obdobně článek 9.4 těchto stanov.
9.7 Představenstvo ze svého středu volí prezidenta a jednoho nebo více viceprezidentů.
9.8 Za ASOCIACI jednají a podepisují dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich vždy musí
být prezident nebo viceprezident. Představenstvo může písemně pověřit nebo zmocnit k samostatnému
jednání i pouze jednoho svého člena.
9.9 Představenstvo svolává prezident zpravidla jedenkrát měsíčně a jeho jednání také řídí.
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9.10 Jednání představenstva je možné uskutečnit fyzickou formou, elektronickou formou (např. Teams),
korespondenční formou (vč. emailu), případně formou hybridní.
9.11 Představenstvo je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva.
9.12 Usnesení je přijato, pokud souhlas vyjádří nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.
Článek 10
Dozorčí rada
10.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem ASOCIACE, který je oprávněn zejména:
•
•
•
•

kontrolovat dodržování stanov;
kontrolovat plnění usnesení členské schůze a představenstva;
kontrolovat hospodaření ASOCIACE;
projednávat stížnosti členů ASOCIACE a jejich případné žádosti o přezkoumání.

10.2 Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí.
10.3 Dozorčí rada má 3 členy.
10.4 Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba z řad řádných členů ASOCIACE, splňující zákonné
podmínky.
10.5 Funkční období člena dozorčí rady je tříleté a počíná běžet dnem volby.
10.6 Dojde-li ke snížení počtu členů dozorčí rady, má dozorčí rada právo kooptovat nové členy do počtu
stanoveného těmito stanovami, a to až do doby konání následující volební členské schůze. O těchto členech
platí obdobně článek 10.4 těchto stanov.
10.7 Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
10.8 Jednání dozorčí rady svolává předseda zpravidla jedenkrát za 3 měsíce a jednání také řídí.
10.9 Jednání dozorčí rady je možné uskutečnit fyzickou formou, elektronickou formou (např. Teams),
korespondenční formou (vč. emailu), případně formou hybridní.
10.10 Dozorčí rada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady.
10.11 Usnesení je přijato, pokud souhlas vyjádří nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady.
10.12 Členové dozorčí rady mají právo se účastnit jednání představenstva s hlasem poradním.
10.13 O výsledcích své činnosti a o návrzích na opatření podává dozorčí rada zprávy členské schůzi.
Článek 11
Výkonný ředitel ASOCIACE
11.1 Výkonný ředitel je do funkce schvalován představenstvem ASOCIACE.
11.2 Výkonný ředitel odpovídá za fungování kanceláře ASOCIACE, spravuje majetek ASOCIACE, je odpovědný za
účetnictví, korespondenci ASOCIACE, za zpracovávání dat, pořizuje zápisy ze zasedání představenstva, vede
seznam členů, zajišťuje a sdílí informace s členskou základnou. Je přímo podřízen prezidentovi, řídí se jeho
pokyny a pokyny představenstva.
11.3 Výkonný ředitel se účastní jednání představenstva a členské schůze s hlasem poradním.
Článek 12
Pracovní skupiny
12.1 ASOCIACE může ke své práci a plnění úkolů zřizovat pracovní skupiny (sekce, skupiny, rady apod.).
12.2 Náplň činnosti a cíle jednotlivých pracovních skupin schvaluje představenstvo.
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12.3 Vedením pracovní skupiny může být představenstvem ASOCIACE pověřena pouze osoba pověřená řádným
členem k jeho zastupování v rámci pracovní skupiny.
12.4 Členem pracovní skupiny může být zástupce, kteréhokoliv člena ASOCIACE a ve výjimečných případech
i odborník v dané oblasti stojící mimo ASOCIACE.
Článek 13
Hospodaření ASOCIACE
13.1 Zdrojem příjmů ASOCIACE jsou především členské příspěvky, dotace a dary.
13.2 ASOCIACE hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí. O hospodaření se vede evidence podle
závazných právních předpisů.
Článek 14
Roční členský příspěvek
14.1 Výše ročního členského příspěvku je stanovena příspěvkovým řádem, který na návrh představenstva
schvaluje členská schůze.
14.2 Vstupuje-li nový člen do ASOCIACE v průběhu kalendářního roku, hradí poměrnou část ročního členského
příspěvku.
14.3 Zaplacený roční členský příspěvek se při ukončení členství nevrací.
Článek 15
Zánik ASOCIACE a způsob majetkového vypořádání
15.1 O zániku ASOCIACE rozhoduje členská schůze.
15.2 V případě zániku ASOCIACE určí představenstvo likvidátora.
15.3 Likvidační zůstatek se dělí mezi členy v okamžiku vstupu do likvidace v poměru zaplacených členských
příspěvků za poslední kalendářní rok.
Článek 16.
Závěrečná ustanovení
16.1 Návrh na změnu stanov může podat řádný člen ASOCIACE, představenstvo nebo dozorčí rada.
16.2 Tyto stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi dne 16.6.2022 a nabývají platnosti a účinnosti
dne 17.6.2022.
***
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