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Úplné znění stanov Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky 

tak, jak vyplývá ze stanov Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské 

republiky ze dne 8. 10. 2003 (úplné znění stanov k 17. 2. 2016)    
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Všichni členové se seznámili s těmito stanovami, souhlasí s jejich obsahem  a k těmto přistupují 

bez jakýkoliv výhrad.  

 

 

 

PREAMBULE 

 

 

  ZAKLADATELÉ,  

 

 kteří jsou významnými výrobci kabelů a vodičů působícími v České republice a 

Slovenské republice, 

 vedeni snahou napomoci rozvoji elektrotechnického průmyslu České republiky a 

Slovenské republiky, zejména v oblasti výroby kabelů a vodičů, 

 odhodláni účinně přispět k rozvoji hospodářské soutěže v dané oblasti, 

 přejíce si sdružit své úsilí za účelem ochrany a podpory společných zájmů v oblasti 

legislativy, daní a cel, technických norem, standardů kvality, certifikace, životního 

prostředí, ochrany spotřebitele, public relations, a to v souladu se zákony České 

republiky,   

           

uzavřeli dne 8.10. 2003 Zakladatelskou smlouvu, kterou založili zájmové sdružení právnických 

osob podle ust. § 20f až 20j občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

pod názvem „Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky“.  

 

VIZE, FILOSOFIE, HODNOTY  

 

 Vize  

Všestrannou péčí o kabelářský trh pozitivně ovlivnit vývoj celé společnosti 

 Filozofie 

Budovat dlouhodobé etické a vzájemně inspirující vztahy mezi členy Asociace a 

společně podpořit optimální podmínky pro vývoj kabelářského trhu, ze kterého 

budou profitovat všichni jeho uživatelé  

 Hodnoty uplatňované v Asociaci: 

o vzájemná čestnost a úcta, otevřenost a iniciativa v týmové práci založené na 

odbornosti, znalosti a dlouholeté praxi 

o respektovat potřeby každého člena Asociace. Vytvářet prostředí důvěry a 

komunikace navzájem i ve vztahu k dalším subjektům trhu se zaměřením na 

vyloučení rizik pro zdraví, bezpečnost, životní prostředí i celou společnost 

 Asociace je neziskovou organizací, jejíž činnost je kryta především z příspěvků 

členů, darů a dotací a příjmů např. z udělených certifikací 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Zakladatelskou smlouvou ze dne 8. 10. 2003 bylo založeno zájmové sdružení právnických 

osob, jehož název zní :  

 

 

ASOCIACE VÝROBCŮ KABELŮ A VODIČŮ 

ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 
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(V těchto Stanovách je založené sdružení označováno dále jen jako „Asociace“)   

 

1.2. Asociace je nezávislou, dobrovolnou, nepolitickou a otevřenou profesní organizací, která 

sdružuje právnické osoby, do jejichž předmětu činnosti převážně patří výroba kabelů a 

vodičů a navazující činnosti v oblasti elektrotechnického průmyslu, či právnické osoby 

s jiným předmětem činnosti, které významným způsobem mohou přispět k naplňování vizí 

a předmětu činnosti Asociace mající sídlo na území České republiky, popřípadě též na 

území Slovenské republiky, pokud na území České i Slovenské republiky působí. 

1.3. Asociace je právnickou osobou, jejíž právní formou je zájmové sdružení právnických osob 

podle ust. § 20f až 20j občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Asociace nabyla právní subjektivity zápisem do Registru sdružení vedeného u  krajského 

úřadu příslušného podle sídla sdružení. S přijetím zákona č. 89/2012 Sb. je Asociace 

registrována ve spolkovém rejstříku při Krajském soudu v Brně.  

1.4. Sídlem Asociace je Jihlava, Židovská 1143/31, PSČ: 586 01, Česká republika. 

1.5. Asociace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

II. 

Předmět činnosti Asociace 

 

 

 

2.1. Hlavním předmětem činnosti Asociace je:  

 

- podpora společných zájmů členů Asociace v oblasti legislativy, daní a cel, technických 

norem, standardů kvality, certifikace, ochrany životního prostředí, public relations,  

- komunikace s legislativními, exekutivními a poradními orgány v oblasti společných 

zájmů členů Asociace (lobby),  

- podpora vývoje, výzkumu a vzdělávání v oblasti elektrotechniky, zejména výroby kabelů 

a vodičů, 

- soustřeďování odborných, marketingových a statistických informací a jejich poskytování 

členům Asociace,  

- mezinárodní spolupráce s obdobnými zahraničními asociacemi a sdruženími producentů 

kabelů a vodičů.  

- ochrana českého a slovenského trhu a spotřebitelů před nekvalitními, neekologickými a 

zdraví ohrožujícími kabely a vodiči. 

 

 

 

III. 

Podmínky členství v Asociaci a jeho vznik 

 

3.1. Členy Asociace  mohou být především právnické osoby, jejímž předmětem podnikání je 

výroba kabelů a vodičů a navazující činnost s těmito výrobky, realizovaná v rámci Evropské 

unie a která má sídlo na území České republiky, popřípadě na území Slovenské republiky. 

Členem Asociace se může stát i právnická osoba s jiným předmětem činnosti, která však 

významným způsobem může přispět k naplňování vizí, cílů a předmětu činnosti Asociace. 

3.2. Členství v Asociaci vzniká  

a) zakladatelům zápisem do Registru sdružení podle článku I., odstavce 1.3. Stanov, nebo 

b) ostatním osobám, pokud splňují podmínky členství podle odstavce 3.1. tohoto článku, 
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přijetím za člena.   

 

3.3. O přijetí nových členů do Asociace, pokud splňují podmínky členství podle odstavce 3.1. 

tohoto článku, rozhoduje valná hromada Asociace na základě písemné přihlášky uchazeče o 

členství za podmínek uvedených v čl. VII, 7.4. těchto stanov. 

Každý uchazeč o členství musí v písemné přihlášce výslovně prohlásit, že souhlasí s obsahem 

těchto Stanov a přistupuje k nim.  

O rozhodnutí valné hromady bude každý uchazeč vyrozuměn písemně předsedou Asociace.  

 

IV. 

Zánik členství v Asociaci 

 

4.1. Členství v Asociaci zaniká  

a) vystoupením člena z Asociace, nebo 

b) vyloučením člena z Asociace na základě rozhodnutí valné hromady Asociace, nebo 

c) v případě, že vůči členovi bude zahájeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (insolvenční zákon) § 4 – právní moci usnesení příslušného soudu o 

způsobu řešení úpadku 

d) zánikem člena bez právního nástupnictví.  

 

4.2. Každý člen Asociace může z Asociace písemně vystoupit. Členství v takovém případě 

zaniká uplynutím dvou kalendářních měsíců následujících po měsíci , ve kterém byl Asociaci do 

jejího sídla  doručen písemný projev vůle člena o vystoupení z Asociace.    

 

4.3. Valná hromada Asociace může na základě návrhu předsedy Asociace nebo kteréhokoliv 

jejího člena rozhodnout o vyloučení člena z Asociace, pokud  

a) člen Asociace závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z jeho členství 

a Stanov, nebo 

b) u něj nebudou splněny podmínky členství podle článku III., odstavce 3.1. Stanov, nebo 

c) člen je déle než 90 (devadesát) dnů v prodlení s platbou ročního příspěvku podle článku 

X., odstavce 10.2. Stanov. 

  

4.4. V případě vyloučení člena z Asociace zaniká jeho členství dnem, kdy o tomto vyloučení 

rozhodne valná hromada Asociace. 

 

4.5. V případě zániku člena s právním nástupnictvím přechází členství v Asociaci na jeho 

právního nástupce, pokud tento právní nástupce splňuje podmínky členství podle článku III. 

odstavce 3.1. Stanov.   

 

 

V. 

Jednání jménem Asociace 
 

5.1. Asociace jedná navenek svým předsedou.  

 

5.2. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Asociace 

připojí svůj podpis předseda Asociace.  
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VI. 

Orgány Asociace 
 

6.1. Asociace má tyto orgány:  

a) valnou hromadu Asociace, 

b) předsedu Asociace. 

VII.  

Valná hromada Asociace 

 

7.1. Nejvyšším orgánem Asociace je její valná hromada, která rozhoduje o všech záležitostech 

Asociace, které jsou jí vyhrazeny podle těchto Stanov nebo které si vyhradí sama k rozhodnutí.  

 

7.2. Prostřednictvím valné hromady Asociace vykonávají členové Asociace svá práva a 

povinnosti podle těchto Stanov. 

 

7.3. Valná hromada je shromáždění zástupců všech členů Asociace. Každý člen Asociace 

jmenuje do valné hromady Asociace jednoho svého zástupce oprávněného jménem tohoto člena 

jednat, s určením náhradníka, který rovněž je oprávněn jednat v případě, že se určený zástupce 

nemůže této valné hromady zúčastnit.  

 

7.4. Do výlučné působnosti valné hromady Asociace patří: 

a) rozhodování o změně Stanov, 

b) projednávání a schvalování rozpočtu Asociace, 

c) projednávání a schvalování účetní závěrky za předchozí účetní období a rozhodnutí o 

způsobu naložení se ziskem nebo o způsobu úhrady ztráty, 

d) jmenování a odvolávání předsedy Asociace a stanovení výše jeho odměny,  

e) rozhodování o zrušení Asociace a její likvidaci, 

f) jmenování  a odvolávání likvidátora v případě zrušení Asociace s likvidací, a rozhoduje 

o výši jeho odměny  

g) rozhodování o přijetí nového člena Asociace  

h) rozhodování o vyloučení člena Asociace dle čl. IV. bodu 4.3. stanov 

i)   rozhodování o ročním či víceletém Plánu práce předsedy Asociace, jeho schválení a      

      kontrola či případná změna  

      j)   nabývání či zcizování nemovitostí 

k) rozhodnutí o přijetí úvěru či půjčky 

l) projednávání a schvalování výše ročního příspěvku členů Asociace, popřípadě jeho 

dalšího navýšení či snížení v průběhu kalendářního roku, 

m) rozhodnutí o změně výše vstupního poplatku či jeho snížení či prominutí vůči nově 

vstupujícímu členovi 

n) rozhodování o dalších otázkách svěřených valné hromadě podle těchto Stanov, 

o) rozhodování o dalších otázkách, pokud si je valná hromada vyhradí k rozhodnutí. 

 

 

7.5. Valná hromada Asociace se koná nejméně třikrát v kalendářním roce v místě určeném 

předsedou v písemné pozvánce (řádná valná hromada). 

 

7.6. Mimořádná valná hromada Asociace musí být svolána, požádá-li o to předseda Asociace 

nebo  alespoň  3 (tři) členové Asociace.  
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7.7. Valnou hromadu Asociace svolává předseda Asociace, a to formou e-mailů na e-mailovou 

adresu, kterou jednotliví členové oznámí písemně předsedovi Asociace, s uvedením data, hodiny 

a místa konání valné hromady tak, že mezi dnem odeslání e-mailu  a dnem konání valné 

hromady nesmí být lhůta kratší než 7 (sedm) pracovních dnů. Dojde-li ke změně e-mailové 

adresy kteréhokoliv člena, je tento člen povinen tuto změnu písemně nahlásit předsedovi 

Asociace. Neučiní-li tak, nemůže se domáhat jakýchkoliv nároků z důvodu, že mu pozvánka 

byla zaslána na poslední známou e-mailovou adresu. Jsou-li na valné hromadě přítomni všichni 

členové Asociace, můžou se výslovně svého práva na včasné svolání této valné hromady vzdát.  

 

7.8. Valná hromada Asociace je způsobilá se platně usnášet, byla-li řádně svolána a je-li 

přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů Asociace. 

 

7.9. O konání a průběhu každé valné hromady musí být vyhotoven písemný zápis, který 

podepisuje předseda Asociace, popřípadě kterýkoliv člen Asociace vyhotovující zápis, není-li 

předseda na valné hromadě přítomen. Členové Asociace (jejich zástupci) přítomní na valné 

hromadě se zapisují do presenční listiny, která se stane přílohou zápisu z valné hromady.  

 

7.10. Každý z členů Asociace, jehož členství trvá déle než 4 roky, má prostřednictvím svého 

zástupce, při hlasování na valné hromadě  dva hlasy. Členové, kteří do Asociace vstoupí mají po 

dobu 4 (čtyř) let od svého vstupu do Asociace pouze jeden hlas. 

 

7.11. Valná hromada Asociace rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů Asociace, 

vyjma rozhodnutí podle odstavce 7.4., písmen a), f), h) tohoto článku, k nimž je třeba souhlasu 

alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech členů Asociace. 

 

 

VIII. 

Předseda Asociace 

 

8.1. Předseda Asociace je statutárním a výkonným orgánem Asociace, který navenek jedná jejím 

jménem ve všech věcech. Z právních úkonů, které činí předseda Asociace jejím jménem, nabývá 

Asociace práv a zavazuje se.  

 

8.2. Předseda Asociace rozhoduje o všech věcech Asociace, které nejsou podle těchto Stanov či 

rozhodnutí valné hromady vyhrazeny valné hromadě.  

 

8.3. Předseda Asociace je povinen vykonávat svoji funkci v souladu se Stanovami a 

rozhodnutími valné hromady Asociace.  

 

8.4. Předseda Asociace zejména: 

a) plní úkoly, kterými ho při realizaci předmětu činnosti Asociace pověřila valná hromada 

Asociace, 

b) jedná za Asociaci navenek a činí jejím jménem právní úkony, 

c) svolává a řídí valnou hromadu Asociace, 

d) podává žádost o zápis a výmaz Asociace z registru sdružení, 

e) řídí běžnou činnost Asociace, 

f) organizačně a administrativně zajišťuje plnění úkolů Asociace, 

g) zajišťuje zpracování rozpočtu Asociace a předkládá jej valné hromadě ke schválení, 

h) zajišťuje vedení předepsaného účetnictví a ostatní povinné dokumentace, zajišťuje 
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vypracování účetních závěrek (nejpozději do 31.3. kalendářního roku) a předkládá valné 

hromadě zprávu o hospodaření. Zajišťuje daňovou agendu Asociace, 

i) podává valné hromadě zprávu o činnosti Asociace. 

j) zpracovává roční či dlouhodobé plány rozvoje budoucích aktivit Asociace (Plán práce) 

k) ustanovuje podle potřeby pracovní skupiny s dočasným i dlouhodobým trváním a 

jmenuje jejich členy a rozhoduje o jejich odměnách a odvolává členy těchto skupin 

l) jmenuje v případě potřeby asistenta/ku předsedy Asociace za účelem vedené běžné 

agendy  

m) podat návrh v souladu se zákonem č. 182/2006 v případě předlužení 

 

8.5. Předsedu Asociace jmenuje a odvolává valná hromada Asociace. Výkon jeho funkce počíná 

dnem, kdy byl do funkce předsedy valnou hromadou jmenován a končí dnem jeho odvoláním 

z funkce valnou hromadou nebo uplynutím funkčního období. Předseda může na svou funkci 

písemně rezignovat. Výkon funkce končí v takovém případě uplynutím  90 (devadesáti) dnů po 

doručení písemné rezignace do sídla Asociace a současně alespoň dvěma členům Asociace. 

Funkční období předsedy Asociace je  pětileté a počíná běžet jeho jmenováním.  Jmenováním 

nového předsedy zaniká výkon funkce předchozího.  Uplyne-li funkční období předsedy 

Asociace aniž by byl nový předseda dosud jmenován, prodlužuje se funkční období stávajícího 

předsedy až do doby jmenování nového, nejvýše však o 2 měsíce.   

 

8.6. Předseda Asociace vykonává svou funkci s náležitou péčí. Je povinen zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by 

mohlo Asociaci způsobit škodu či ohrozit její zájmy. To však neplatí v případech, kdy je 

povinen podat svědectví, informace či vysvětlení příslušným státním orgánům či soudům 

v souladu se zákonem.  

                          

8.7. Výkon funkce předsedy Asociace není jednáním v rozporu se zákazem konkurence, který 

platí pro statutární orgány jednotlivých členů Asociace. 

 

 

IX. 

Práva a povinnosti členů Asociace 

 

9.1. Každý z členů je povinen napomáhat podle svých možností činnosti Asociace v souvislosti s 

naplňováním předmětu činnosti Asociace, podporovat plnění projednaného plánu práce a dbát 

na zachování dobrého jména Asociace. 

 

9.2. Každý z členů Asociace je povinen splatit svůj vstupní vklad v souladu s těmito Stanovami 

a hradit roční členský příspěvek do majetku Asociace, a to ve lhůtách určených Stanovami. 

Vstupní vklad člena činí částku 40 000,- Kč a je splatný do třiceti dnů ode dne, kdy byl žadatel 

rozhodnutím valné hromady přijat za člena. Valná hromada je oprávněna tento vstupní poplatek 

z důvodu zřetele hodných vstupujícímu členovi snížit či zcela prominout.  

 

9.3. Jednotliví členové Asociace mají právo na úplné a pravdivé informace o činnosti Asociace, 

zejména o jejím hospodaření. Toto právo realizují zejména na valné hromadě, kde mají právo 

klást dotazy předsedovi Asociace a vyjadřovat se ke všem záležitostem týkajícím se Asociace a 

její činnosti.  

 

9.4. Každý z členů Asociace má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku Asociace. 
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X. 

Úprava majetkových poměrů Asociace 
 

10.1. Asociace odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové Asociace neručí za 

závazky Asociace.  

 

10.2. Všichni členové Asociace jsou dále povinni platit roční členský příspěvek, který bude 

valnou hromadou stanoven na nadcházející kalendářní rok. Roční členský příspěvek je splatný 

vždy do 30.června toho kterého roku. V případě potřeby může valná hromada rozhodnout 

následně o navýšené ročního členského příspěvku. V případě, že nově přijatému členovi vznikne 

jeho členství v průběhu kalendářního roku, platí příspěvek poměrnou částí v návaznosti na počet 

měsíců trvání jeho členství v příslušném kalendářním roce včetně měsíce, kdy byl přijat za člena 

s tím, že tento příspěvek je splatný do 30 (třiceti) dnů ode dne rozhodnutí o přijetí za člena.  

U členů, jejichž členství v Asociaci není delší 4 let, kdy po tuto dobu mají pouze jeden hlas, 

platí pravidlo, že po dobu tohoto čtyřletého období hradí příspěvek pouze ve výši 50-ti% 

z příspěvku určeného valnou hromadou.   

  

10.3. Majetkem Asociace se mimo uvedených ročních členských příspěvků stávají dále veškeré 

prostředky, dotace, dary či jiné příjmy, které byly poskytnuty Asociaci státem nebo jinými 

právními subjekty, v souvislosti s předmětem činnosti Asociace a držením ochranných známek.  

 

10.4. Majetek Asociace může být použit výlučně v souvislosti s předmětem činnosti Asociace 

v souladu s těmito Stanovami k uskutečnění jejích cílů.  

 

10.5. O nakládání s majetkem Asociace rozhoduje předseda Asociace v souladu se Stanovami a 

rozhodnutími valné hromady.  

 

10.6. Při vystoupení či vyloučení člena z Asociace nepřísluší tomuto členovi jakékoliv finanční 

vyrovnání. 

 

XI. 

Hospodaření Asociace 
 

11.1. Asociace sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na 

příslušný kalendářní rok předsedou Asociace a je předkládán valné hromadě ke schválení. 

Nebude-li rozpočet před započetím kalendářního roku, pro který je sestaven, valnou hromadou 

schválen, postupuje se až do jeho dodatečného schválení podle rozpočtového provizoria, 

připraveného předsedou Asociace.  

 

11.2. Asociace je povinna vést účetnictví o stavu a pohybu majetku Asociace v souladu 

s právními předpisy.  

 

11.3. Po skončení příslušného kalendářního roku předseda Asociace zajistí sestavení  účetní 

závěrky za tento rok a předloží jí valné hromadě Asociace ke schválení. 

 

11.4. Vykazuje-li hospodaření Asociace za uplynulý kalendářní rok zisk, bude tento zisk 

převeden na základě rozhodnutí valné hromady Asociace do majetku Asociace na následující 

kalendářní rok, popř. valná hromada rozhodne o jiném způsobu jeho použití.  
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11.5. Vykazuje-li hospodaření Asociace za uplynulý kalendářní rok ztrátu, podílí se na základě 

rozhodnutí valné hromady Asociace na její úhradě všichni členové Asociace rovným dílem. 

nejvýše však částkou 100.000,- Kč.   

 

 

                                                                      XII. 

Zrušení a zánik asociace 
 

12.1. Asociace zaniká výmazem ze  spolkového rejstříku  vedeného příslušným  soudem..  

 

12.2. Asociace se zrušuje : 

a) rozhodnutím valné hromady Asociace o zrušení, 

b)  rozhodnutím příslušného soudu dle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších přepisů 

(insolvenční zákon). 

 

12.3. Nepřešel-li celý majetek Asociace na právního nástupce nebo nebyl-li zamítnut návrh na 

prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo zbude-li po ukončení konkursního řízení 

Asociaci majetek, provede se jeho likvidace.  

 

12.4. Před zahájením likvidace Asociace jmenuje valná hromada likvidátora. Likvidace 

Asociace se provede v souladu s ustanovením § 70 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku,  (viz ustanovení § 3051 zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník. 

 

12.5. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Asociace rovným dílem. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Právní poměry Asociace se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem 

č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.(viz ustanovení § 3051 zák. č. 89/2012 Sb. Nový 

občanský zákoník.  

 

13.2. Změny a doplňky Stanov lze provést pouze písemnou formou, a to na základě rozhodnutí 

valné hromady Asociace.  

 

13.3. Tyto Stanovy byly schváleny na valné hromadě konané dne 17. 2. 2016.    

 

 

 

 

 

………………………………….……………. 

Ing. Miroslav Trojan 

Předseda Asociace výrobců 

kabelů a vodičů České 

republiky a Slovenské republiky 

 

 


