Stanovy sdružení
„Korektní podnikání“
schválené ustavující valnou hromadou sdružení Korektní podnikání, která se konala dne
5. prosince 2003 v Praze.
Tyto stanovy vymezují charakter, postavení, úkoly a organizaci sdružení Korektní podnikání
(dále jen Sdružení).
§1
Charakter a postavení Sdružení
(1)

Členové Sdružení si kladou za cíl být vzorem a garantem korektního chování
v podnikání. Plnění požadavků vyplývajících z příslušných zákonů považují členové
Sdružení za východisko, které chtějí vysoce překračovat.

(2)

Předmětem činnosti Sdružení je podpora a vytváření partnerství mezi podniky,
spotřebiteli a odběrateli služeb, nevládními i vládními organizacemi s cílem zvýšení
důvěry spotřebitelů ve vztahu k dodavatelům, obchodu i reklamě.

(3)

K realizaci předmětu činnosti Sdružení vyhlašuje „Kodex korektního podnikání“, který
je nedílnou součástí těchto Stanov (dále jen Kodex) a vytváří příslušné autoregulační
mechanismy, které umožní předcházet problémům případně je řešit bez zásahu orgánů
státu v souladu s právními předpisy České republiky.
§2

Sdružení je právnickou osobou. Je založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů v platném znění a předpisy souvisejícími.
§3
Sídlem Sdružení je Václavské nám. 21, 113 60, Praha 1.
§4
Sdružení používá pro své označení ochrannou známku (dále také Logo) registrovanou podle
zvláštních předpisů. Ochranou známku může, za stanovených podmínek používat každý člen
Sdružení v souvislosti se svým podnikáním.

§5
Hlavní úkoly Sdružení
(1)

Dbát o vytváření podmínek Korektního podnikání a dodržování obchodní etiky. Za tím
účelem:
a) vyhlašuje „Kodex korektního podnikání“
b) vytváří dohodovací výbor pro nesoudní řešení vzniklých sporů (viz § 19)
c) vytváří Radu Sdružení k zabezpečení rozhodovacích a organizačně řídících činností
d) shromažďuje, analyzuje a zpracovává poznatky a zkušenosti s autoregulačními
principy v oblasti podnikání doma i v zahraničí
e) popularizuje a rozšiřuje výše uvedené principy tak, aby mohly být účelně využívány
v praxi
f) publikuje informace o činnosti Sdružení a dodržování Kodexu jeho členy
g) poskytuje svým členům i dalším účastníkům sporů odborné, informační, analytické a
konzultační služby.

(2)

Hlavní úkoly Sdružení jsou konkretizovány pro vymezené období Valnou hromadou v
Plánu činnosti Sdružení.
§6
Trvání Sdružení

Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou.
§7
Vznik členství
(1)

Řádný člen Sdružení
a) Řádným členem Sdružení se může stát právnická nebo fyzická osoba (podnikatel),
která souhlasí s těmito Stanovami, Kodexem a jejíž členství schválí Rada Sdružení
(dále jen Rada).
b) Zájemce o členství ve Sdružení podává písemnou žádost o přijetí za člena Sdružení a
podepíše prohlášení o dodržování Kodexu a Stanov Sdružení (dále jen Stanovy).
c) Řádné členství ve Sdružení vzniká na základě písemné přihlášky a jejím přijetím
Radou. Účinnosti nabývá dnem připsání členského příspěvku na účet Sdružení nebo
dnem zaplacení tohoto příspěvku do pokladny Sdružení.

(2)

Partnerem Sdružení se po přijetí Radou může stát subjekt, který podepíše prohlášení o
souhlasu se Stanovami a Kodexem (bez hlasovacího práva nebo s hlasem poradním).
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§8
Zánik členství
(1)

Řádné členství, zaniká:
a) Vystoupením se Sdružení, kdy člen může ze Sdružení vystoupit na základě
písemného oznámení Radě.
b) Vyloučením na základě rozhodnutí Rady Sdružení kdy Rada může vyloučit člena,
který závažným způsobem porušuje nebo nedodržuje Stanovy nebo Kodex a jehož
jednání je v rozporu s členstvím ve Sdružení.
O vyloučení člena jedná Rada za předpokladu, že člen, o jehož vyloučení se jedná,
obdrží nejméně patnáct dní před stanoveným termínem jednání oznámení, že Rada
bude jednat o jeho vyloučení spolu se stručným zdůvodněním vyloučení ze Sdružení
a pozvánku na toto jednání. O vyloučení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných
členů Rady. Rada může rozhodnout o vyloučení člena i v případě jeho neúčasti,
pokud mu byla pozvánka na jednání řádně doručena. Proti rozhodnutí Rady se lze
odvolat k nejbližší Valné hromadě. Podané odvolání má odkladný účinek do
nejbližší Valné hromady.
c) Nezaplacením členských příspěvků do tří měsíců od stanoveného data.
d) Úmrtím nebo zánikem člena
e) Dnem jmenování likvidátora při vstupu člena do likvidace nebo dnem jmenování
správce konkurzní podstaty v konkurzním řízení vedeném proti členovi Sdružení.
V tomto případě je členství pozastaveno do ukončení řízení.

(2)

Před ukončením členství ve Sdružení se dokončí řešení případných sporů, které vznikly
v době členství. Po ukončení členství již není bývalý člen vázaný Stanovami ani
kodexem a nesmí používat Logo.

(3)

Členům, kterým zaniklo členství ve Sdružení, nepřísluší nárok na vrácení členského
příspěvku ani jiné majetkové vyrovnání.

(4)

Partnerství zaniká oznámením o ukončení partnerské spolupráce.
§9
Práva a povinnosti členů

Práva a povinnosti členů Sdružení jsou vymezena těmito Stanovami.
(1)

Členové Sdružení mají zejména tato práva:
a) volit a být voleni do orgánů Sdružení
b) být informováni o činnosti Sdružení
c) navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplnění cílů Sdružení
d) žádat uvedení své značky (loga) a jména v souvislosti s projekty týkajícími se
Sdružení, které člen aktivně podporuje
e) uvádět ve svých materiálech členství ve Sdružení, včetně Loga
f) nahlížet do záznamů z jednání orgánů Sdružení v předem dohodnutém termínu a
činit si z nich výpisy nebo opisy pro svoji potřebu
g) účastnit se práce v pracovních týmech.
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(2)

Členové Sdružení mají tyto povinnosti:
a) dodržovat Stanovy a Kodex
b) aktivně se zúčastňovat činností Sdružení
c) platit členské příspěvky
d) oznámit Sdružení nejpozději do 15 dnů vstup člena do konkurzu, do likvidace,
případně ztrátu podnikatelského oprávnění.
§ 10
Orgány Sdružení

(1)

Orgány Sdružení jsou:
a) Valná hromada
b) Rada
c) Kontrolní komise
d) Dohodovací výbor

(2)

Členy orgánů uvedených pod písm. a), b), c) jsou zmocnění zástupci členů Sdružení
volení Valnou hromadou.
§ 11
Administrativa Sdružení

(1)

Administrativu sdružení zajišťuje Kancelář Sdružení, v jejímž čele stojí výkonný ředitel
Sdružení.

(2)

Činnost kanceláře se řídí organizačním řádem, který schvaluje Rada Sdružení
§ 12
Zastupování Sdružení a podpisování za Sdružení

(1)

Sdružení zastupuje prezident nebo v oblastech vymezených rozhodnutím Rady její
pověřený člen nebo výkonný ředitel Sdružení.

(2)

Podpisové právo je vymezeno v organizačním řádu.
§ 13
Valná hromada, její svolání a místo konání

(1)

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení

(2)

Valnou hromadu tvoří řádní členové Sdružení ve smyslu §7 těchto Stanov

(3)

Řádnou valnou hromadu svolává Rada nejméně jednou za dva roky

(4)

Mimořádnou valnou hromadu je Rada povinna svolat:
a) jestliže se o tom usnese předchozí Valná hromada
b) vyžadují-li to zájmy Sdružení,
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c) požádá-li o to alespoň 10% členů Sdružení písemně a s uvedením, jaké návrhy
hodlají Valné hromadě předložit. V takovém případě je Rada povinna svolat
mimořádnou valnou hromadu nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti,
d) požádá-li o svolání svým usnesením Kontrolní komise.
(5)

Valnou hromadu svolává Rada písemně. Pozvánka musí obsahovat program, termín a
místo konání a být odeslána nejpozději 15 dní před konáním Valné hromady. Spolu s
pozvánkou musí být doručeny návrhy, které chce Rada Valné hromadě předložit.
§ 14
Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady

(1)

Každý člen je oprávněn zúčastnit se Valné hromady. Řádní členové Sdružení jsou na
jednání Valné hromady zastoupeni jmenovanými zástupci.

(2)

Každý člen Sdružení má jeden hlas.

(3)

Hlasování na Valné hromadě je veřejné. Tajné hlasování se použije, požádá-li o to
kterýkoliv člen a schválí-li to Valná hromada. V tomto případě řídí hlasování zvolená,
nejméně tříčlenná, volební komise.

(4)

Valné hromadě předsedá a její jednání řídí valnou hromadou zvolený předsedající.

(5)

Předsedající zajistí sepsání prezenční listiny přítomných a schválení jednacího řádu
valné hromady.

(6)

O jednání Valné hromady se pořizuje zápis, ve kterém musí být uvedeny skutečnosti
rozhodné pro platné usnesení, návrhy členů a výsledek hlasování. Zápis podepisuje
předsedající Valné hromady, prezident nebo pověřený člen Rady a ověřovatel zápisu
zvolený Valnou hromadou. Zápis musí být doručen všem členům Sdružení.

(7)

V případě potřeby se pořizuje notářský zápis.
§ 15
Jednání valné hromady

(1)

Valná hromada je vrcholným orgánem Sdružení a přísluší ji rozhodovat o základních
otázkách činnosti.

(2)

Valná hromada:
a) rozhoduje o změně Stanov Sdružení
b) schvaluje zprávu o činnosti Sdružení od poslední Valné hromady, která obsahuje
informaci o ekonomické situaci Sdružení
c) schvaluje usnesení Valné hromady, Plán činnosti na další období a další dokumenty
potřebné pro rozvoj a práci Sdružení, včetně jejich finančního zabezpečení
d) stanoví počet členů Rady a Kontrolní komise a volí a odvolává členy Rady a
Kontrolní komise. V období mezi Valnými hromadami může být Radou kooptována
až jedna třetina původně zvolených členů, nejbližší Valná hromada potvrzuje tyto
kooptace
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(3)

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li zastoupena nadpoloviční většina členů
Sdružení. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných
členů

(4)

Není-li Valná hromada usnášení schopná ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na
kterou byla svolána, je vyhlášena náhradní Valná hromada, která je schopna se usnášet
je-li zastoupena jedna třetina všech členů. Náhradní valná hromada má pravomoci řádné
valné hromady. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů.
§ 16
Rada Sdružení a její postavení

(1)

V období mezi Valnými hromadami řídí činnost Sdružení Rada.

(2)

Rada je výkonným orgánem Sdružení. V době mezi zasedáními Valné hromady stanoví
Rada záměry a cíle činnosti Sdružení

(3)

Radu tvoří prezident Sdružení a členové Rady. Počet členů Rady určuje Valná hromada

(4)

Funkční období členů Rady je dvouleté. Opakovaná volba je možná, avšak ne více než
tři funkční období po sobě jdoucí.

(5)

Členství v Radě zaniká:
a) úmrtím
b) uplynutím funkčního období
c) vzdáním se funkce písemným oznámením Radě
d) odvoláním, v případě, že člen Sdružení zrušil pověření k výkonu funkce
e) v případě, že člen Sdružení, kterého člen Rady zastupuje ukončil svoje členství ve
Sdružení.

(3) Radě zejména přísluší:
a) svolávat řádnou, popř. mimořádnou valnou hromadu
b) zajišťovat realizaci usnesení valné hromady
c) stanovovat výši členských příspěvků
d) vytvořit Plán činnosti Sdružení na příští období a způsob jeho zabezpečení a řízení
kanceláře
e) volit na dvouleté funkční období a odvolávat prezidenta Sdružení, provádět, podle
naléhavých aktuálních potřeb změny ve složení Rady kooptací
f) určovat způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje Sdružení, včetně jeho ročních
rozpočtů
g) projednávat a schvalovat zprávu pro valnou hromadu
h) jmenovat a odvolávat výkonného ředitele a stanovit jeho mzdu a další požitky
i) rozhodovat o udělení čestného členství ve Sdružení právnickým a fyzickým osobám;
fyzickým osobám též o čestném členství v Radě
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j) dávat podněty pro činnost prezidenta a členů Rady a stanovovat úkoly kanceláře
Sdružení
k) schvalovat organizační řád kanceláře Sdružení
l) vše, co je v jiných ustanoveních Stanov Radě vyhrazeno.
(7)

Rada může, z důvodů efektivního fungování Sdružení, delegovat plnou mocí některé své
pravomoci výkonnému řediteli
§ 17
Jednání Rady

(1)

Rada se schází zpravidla jednou za tři měsíce. Radu svolává prezident podle potřeby.
Na písemnou žádost kteréhokoliv člena Rady musí svolat jednání, a to nejpozději do 15
dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a obsahovat návrh pořadu
jednání.

(2)

Schůze Rady je schopna platně se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů. Volený člen Rady může být zastoupen písemně zplnomocněným zástupcem. Pro
platnost usnesení Rady je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Rady,
přičemž zplnomocněný zástupce má pouze hlas poradní.

(3)

Jednání Rady řídí prezident nebo pověřený člen Rady. O průběhu a usnesení z jednání
se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Hlasoval-li některý z členů Rady jinak
než většina, jeho odchylné mínění, pokud o to požádá, musí být zaznamenáno v zápise.

(4)

Další pravidla jednání Rady specifikuje Jednací řád. Jednací řád stanoví způsob
projednávání návrhů a stanovisek Rady a v mimořádných případech odsouhlasených
prezidentem umožňuje též projednání „per rollam“.
§18
Kontrolní komise

(1)

Kontrolní komise je kontrolním orgánem Sdružení.

(2)

Pro členství v kontrolní komisi platí obdobná ustanovení jako pro členství v Radě.
Členem kontrolní komise nemůže být člen Rady, ani pracovník výkonného aparátu

(3)

Členové Kontrolní komise volí a odvolávají předsedu Kontrolní komise

(4)

Předseda Kontrolní komise nebo pověřený člen Kontrolní komise má právo účastnit se
zasedání Rady s hlasem poradním

(5)

Kontrolní komise ve vztahu k činnosti Sdružení:
a) je oprávněna kontrolovat, zda se činnost Sdružení uskutečňuje v souladu s platnými
právními předpisy, Stanovami, usneseními Valných hromad a Rady
b) je oprávněna nahlížet do všech dokladů, včetně dokladů vztahujících se
k hospodaření Sdružení a vyžadovat informace od příslušných osob (členů Rady,
výkonného ředitele, příp. pracovníků Kanceláře)
c) předkládá Radě své stanovisko k výsledkům hospodaření za uplynulý rok
d) je oprávněna podávat Radě návrh na odvolání výkonného ředitele
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e) předkládá Valné hromadě své stanovisko ke zprávě o činnosti a hospodaření
Sdružení předkládané Radou
f) je oprávněna svolat mimořádné zasedání Rady, jestliže to vyžadují zájmy Sdružení
g) Kontrolní komise je povinna upozornit Valnou hromadu nebo Radu na porušování
platných právních předpisů, ustanovení Stanov, Kodexu, na nehospodárné postupy
popřípadě na další nedostatky v činnosti Sdružení a navrhovat opatření, která
považuje za žádoucí k nápravě.
h) Kontrolní komise může být požádána o další stanoviska Valnou hromadou nebo
Radou
i) Kontrolní komise se schází podle potřeby. Zasedání Kontrolní komise svolává a řídí
její předseda. O průběhu a usnesení Kontrolní komise sepíše Kontrolní komisí
pověřená osoba zápis, který podepíše předsedající
j) Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro
platnost usnesení dozorčí rady je třeba nadpoloviční většina přítomných členů. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
§19
Dohodovací výbor
(1)

K jednotlivým okruhům případů jmenuje Rada nejméně tříčlenný dohodovací výbor z
respektovaných odborníků, kteří jsou v seznamu odborníků. Členové dohodovacího
výboru pro konkrétní případ musí být schváleni účastníky sporu.

(2)

Dohodovací výbor projednává, na základě vlastního zjištění, oznámení člena Sdružení
nebo jiné osoby, porušení Kodexu členem Sdružení.

(3)

Pokud Dohodovací výbor zjistí porušení Kodexu, vyzve člena, který porušení zavinil,
k nápravě. Pokud k tomu ve lhůtě přiměřené k závažnosti případu nedojde, předkládá
Radě návrh na opatření.

(4)

Sankce jsou stanoveny podle závažnosti. Podrobnosti stanoví Jednací řád dohodovacího
výboru.

(5)

Stížnosti spotřebitelů jsou prioritně projednávány organizacemi, které se zabývají
řešením spotřebitelských stížností.
§ 20
Výkonný ředitel Sdružení

Výkonný ředitel Sdružení:
a) řídí práci Kanceláře Sdružení, plní úkoly uložené mu Radou a jedná za Sdružení v
běžných záležitostech a v záležitostech, ke kterým je zmocněn Radou
b) odpovídá za plnění programu práce Sdružení, za hospodaření s finančními prostředky
v rámci rozpočtu Sdružení
c) má právo se účastnit jednání Rady i Kontrolní komise s hlasem poradním
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d) řídí činnost kanceláře Sdružení v souladu s usnesením valné hromady, Plánem
činnosti, usneseními Rady a vnitřními předpisy Sdružení; v době jeho nepřítomnosti
nebo z jeho pověření ho zastupuje pracovník kanceláře,
e) stanoví platové podmínky zaměstnanců kanceláře
f) spravuje majetek Sdružení.
§ 21
Hospodaření Sdružení
(1)

Zdroji příjmů Sdružení jsou zejména:
a) příspěvky členů Sdružení
b) dary, dotace a jiné příjmy od fyzických a právnických osob
c) dary, dotace a jiné příjmy od státních a nadnárodních orgánů a organizací
d) výnosy vlastní informační, analytické, poradenské, popularizační, publikační,
konzultační a dohodovací činnosti Sdružení.

(2)

Kancelář Sdružení je povinna vést účetnictví v souladu s právními předpisy České
republiky a tak, aby na základě úplnosti, pravidelnosti, srozumitelnosti a přehlednosti
poskytovalo pravdivé informace o hospodaření Sdružení. Kancelář zajišťuje řádné
hospodaření s veškerými finančními prostředky Sdružení.

(3)

Kancelář předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrky za uplynulé období
ověřené auditem.

(4)

Kancelář vede řádnou a průkaznou evidenci zaplacených příspěvků členů sdružení.
Přijaté příspěvky členů se ukládají na bankovní účet Sdružení
§ 22
Majetkové ručení

Sdružení odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
§ 23
Roční uzávěrka
Sdružení vede účetnictví a sestavuje účetní závěrku ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví v platném znění a podle Opatření MF ČR č. j. 283/76102/2000 pro neziskové
organizace.
§ 24
Zánik Sdružení
(1)

Sdružení zaniká:
a) Rozhodnutím členů o dobrovolném rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění
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c) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro
nedostatek majetku.
(2)

Zůstatek z peněz, které byly získány darem/dary na podporou různých projektů a nejsou
členskými příspěvky, a které nestačily být plně vyčerpány, bude vrácen dárci/dárcům či
převeden podle přání dárce/dárců na jiný subjekt/subjekty před provedením likvidace.
Nepřichází-li likvidační zůstatek na právního nástupce Sdružení, provede se před
zánikem Sdružení jeho likvidace.

(3)

Likvidátora jmenuje Rada. Pro provedení likvidace se použijí přiměřeně ustanovení
§§ 70-75 obchodního zákoníku

(4)

Při zániku sdružení podle odst. 1 písm. b) provede majetkové vypořádání likvidátor
určený ministerstvem.

(5)

Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy sdružení v poměru jejich příspěvků.

(6)

Zánik Sdružení je ohlášen ministerstvu vnitra České republiky a dalším příslušným
orgánům.
§25
Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny zakládacími členy Sdružení dne 5. prosince 2003.
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