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STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU 

 
I. Název, sídlo 

 
1. Název spolku je: 

a) Česká asociace franchisingu, z. s. (v jazyce českém) 
b) Czech Franchise Association (v jazyce anglickém) 
c) Tschechische Franchise-Assoziation (v jazyce německém) 
d) Češskaja associacija frenčajzinga (v jazyce ruském) 

2. Sídlem spolku je Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, Těšnov 1163/5. 
3. Spolek/ asociace používá pro své označení ochrannou známku (logo) registrovanou podle 

zvláštních předpisů. 
 

II. Cíle České asociace franchisingu 
 

1. Česká asociace franchisingu (dále též jen „asociace“) je neziskovou profesní organizací, 
zakládanou za účelem prosazování, podpory a rozvoje franchisových forem podnikání. 

2. Asociace bude zejména: 
a) sdružovat podnikatelské subjekty aktivně, úspěšně a trvale působící v oblasti 

franchisingu, 
b) poskytovat svým členům informace v oblasti franchisingu a napomáhat svým členům  

v rozvoji jejich franchisových aktivit, 
c) usilovat o jasnou právní a daňovou reglementaci franchisingu v české legislativě, 
d) navazovat kontakty s institucemi a profesními organizacemi sdružujícími 

podnikatelské subjekty a průběžně je a jejich členy informovat o aktivitách vyvíjených 
v oblasti franchisingu, 

e) reprezentovat a prezentovat franchisovou formu podnikání jak v tuzemsku, tak                 
i v zahraničí a to jak prostřednictvím publicity v hromadných sdělovacích prostředcích, 
vydáváním informačních materiálů, tak i organizováním konferencí a seminářů, 
veletrhů atd., 

f) napomáhat českým podnikatelským subjektům při „exportu“ tuzemských 
franchisových systémů do zahraničí a podporovat „import“ zahraničních investic do 
České republiky na bázi franchisingu, 

g) prosazovat etické principy franchisingu formulované Evropským kodexem etiky 
franchisingu. 

 
III. Členství 

 
1. Členství v asociaci je: 

a) řádné, 
b) mimořádné, 
c) mimořádné – zahraniční koncept, 
d) přidružené, 
e) čestné. 
f) projektové 

2. Členství vzniká schválením písemné přihlášky a zaplacením členských příspěvků. 
Podmínky členství stanovuje Přijímací řád. Přihlášku schvaluje správní rada. 

3. Členové asociace jsou vázáni stanovami a dalšími dokumenty asociace. 
4. Členové asociace jsou povinni platit členské příspěvky v termínu splatnosti. Placení 

členských příspěvků upravuje Platební řád ČAF. 
5. Členství zaniká: 

a) vystoupením, 
b) vyloučením, 
c) zánikem podnikatelského subjektu, 
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d) úmrtím fyzické osoby nebo prohlášením za mrtvého, 
e) neplacením členských příspěvků. 
f) ukončením projektu 

6. Vystoupením zaniká členství po uplynutí tříměsíční lhůty ode dne doručení písemného 
oznámení o ukončení členství správní radě. Musí být oznámeno správní radě nejpozději     
3 měsíce před ukončením kalendářního roku. 

7. Člen může být z asociace vyloučen za porušování stanov nebo dalších dokumentů asociace 
a neplnění členských povinností, příp. z jiného závažného důvodu, vedoucího k ohrožení 
dobrého jména asociace. O vyloučení rozhoduje plénum kvalifikovanou většinou. 

8. Členství v asociaci zaniká automaticky z důvodu neplacení členských příspěvků a to k 30.6. 
příslušného roku kdy nebyl zaplacen poslední příspěvek, ledaže se správní rada 
jednohlasně usnese jinak na nejbližším následujícím zasedání správní rady. Zánikem  
členství pro neplacení členských  příspěvků  nezanikají  závazky  vůči  asociaci  z členských 
příspěvků. 

9. Člen, který byl vyloučen nebo z asociace vystoupil, má nárok na vrácení alikvotní části 
členského příspěvku, nezaniká však jeho povinnost zaplatit členský příspěvek k datu 
ukončení členství v ČAF. Odstupující člen (popřípadě strany uplatňující nároky na tyto 
členy) nemá nárok na jakýkoliv majetek asociace, rovněž nemůže klást požadavky na 
bývalé členy asociace. 

 
IV. Řádné členství 

 
1. Řádným členem asociace, nehledě na právní formu, se může stát kterýkoliv tuzemský 

podnikatelský subjekt který: 
a) v České republice úspěšně a nejméně po dobu jednoho roku (včetně pilotního 

projektu) aplikuje franchising jako odbytový systém a má nejméně dva nájemce 
franchisové licence nebo 

b) je pro území České republiky držitelem master-franchise licence renomované 
franchisové společnosti a hodlá provozovat franchisový systém nebo 

c) je pro území České republiky držitelem master-franchise licence renomované 
franchisové společnosti a rozvíjí se prostřednictvím vlastních poboček nebo 

d) prokazatelně alespoň rok aktivně působí v oblasti franchisingu (např. poradenská, 
vzdělávací, publikační činnost apod.) 

a splňuje podmínky stanovené Přijímacím řádem. 
2. O přijetí za řádného člena rozhoduje správní rada. 
3. Řádní členové mohou používat loga asociace v souladu s manuálem k užívání loga (logo-

manuál). 
 

V. Mimořádné členství 
 

1. Za mimořádného člena může být přijata: 
a) právnická nebo fyzická osoba, která hodlá ve svém podnikání franchising zavést jako 

odbytový systém, 
b) osoba, která ještě nesplnila veškeré předpoklady k přijetí za řádného člena a splňuje 

podmínky stanovené Přijímacím řádem. 
2. O přijetí za mimořádného člena rozhoduje správní rada. 
3. Mimořádní členové mají právo přístupu na veškeré akce pořádané asociací, jsou oprávněni 

účastnit se pléna. Mohou volit a být voleni do orgánů asociace. Mohou používat loga 
asociace v souladu s manuálem k užívání loga (logo-manuál). 

4. Výši členských příspěvků stanoví plénum. 
  

VI. Mimořádné členství – zahraniční koncept 
 

1. ČAF může přijmout za mimořádného člena – zahraniční koncept zahraniční osobu (subjekt), 
který má ve své zemi minimálně 2 franchisanty, hodlá podnikat v České republice, ve svém 
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podnikání franchising aplikovat jako odbytový systém, dodržovat Etický kodex franchisingu 
a deklarovat snahu vstoupit na český trh. 

2. Mimořádným členem – zahraniční koncept se dále může stát takový zahraniční koncept, 
který je na území České republiky zastoupen přímým franchisantem, nehodlá expandovat 
na český trh prostřednictvím master franchisy, a na území ČR má minimálně jednu funkční 
pobočku. Toto zájemce o členství v ČAF dokládá písemným Prohlášením franchisora k 
zastupování značky/konceptu v České asociaci franchisingu. 

3. O přijetí za mimořádného člena rozhoduje správní rada. 
4. Mohou používat loga asociace v souladu s manuálem k užívání loga (logo-manuál). 
5. Výši členských příspěvků stanoví plénum. 
 

VII. Přidružené členství 
 
1. Přidruženými členy asociace mohou být právnické nebo fyzické osoby a instituce, tuzemské 

i zahraniční, které chtějí aktivně podporovat činnost asociace. 
2. Členský příspěvek je stanoven plénem. O jejich právech platí totéž co pro mimořádné 

členství. 
3. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje správní rada. 
 

VIII. Čestné členství 
 
Za zvláštní zásluhy nebo za podporu a rozvoj asociace může být na návrh správní rady 
rozhodnutím nadpoloviční většiny pléna zasloužilým osobám uděleno čestné členství                   
v asociaci nebo čestné prezidentství.  
 
Čestným členem asociace se může stát jen fyzická osoba za zvlášť významné služby ve 
prospěch účelu a rozvoje asociace.  
 
Čestný člen má právo: 
 

a) být zván a účastnit se valné hromady s hlasem poradním, 
b) vyjadřovat se ke všem záležitostem asociace a předkládat návrhy či připomínky, 
c) používat znak asociace s označením čestný člen, 
d) Čestný člen je povinen: 
e) respektovat stanovy a vnitřní směrnice asociace, jakož i všechna rozhodnutí přijatá 

orgány asociace, 
f) poskytovat součinnost tak, aby účelu asociace mohlo být dosaženo. 
g) Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků. 

 
IX. Projektové členství 

 
1. Podmínkou vzniku projektového členství je souhlas subjektu s udělením projektového 

členství v souvislosti s účastí v projektu, jehož autorem, spoluorganizátorem nebo 
účastníkem je ČAF a následné schválení členství správní radou. 

2. Projektové členství je zpoplatněno. Výši příspěvku určuje správní rada. Členství je časově 
omezeno trváním projektu nebo regulemi projektu organizované či spoluorganizované 
ČAF. 

3. Projektové členství zanikne automaticky uplynutím doby projektu, nebo na základě jiných 
skutečností, uvedených v části III. čl. 5. V případě, že podnikatelský subjekt projeví vůli        
v členství pokračovat jako člen ČAF, oznámí své rozhodnutí nejpozději v den ukončení 
projektu SR, které vezme tuto skutečnost na vědomí a navrhne typ členství v ČAF. 

4. Nejsou oprávněni účastnit se pléna. Nemohou volit a být voleni do orgánů asociace. 
Nemohou používat loga asociace v souladu s manuálem k užívání loga (logo-manuál). 
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X. Orgány asociace 
 
Orgány asociace jsou: 
 

a) plénum, 
b) správní rada, 
c) dozorčí rada. 

 
XI. Plénum 

 
1. Nejvyšším orgánem je plénum – členská schůze, které se schází nejméně jednou ročně. 

Plénum svolává prezident spolu se dvěma členy správní rady pozvánkou, zaslanou členům 
min. 3 týdny před jeho konáním doporučeným dopisem nebo e-mailem. Pozvánka musí 
obsahovat program, termín a místo konání pléna. 
Plénum může pouze hlasovat o bodech, které jsou v programu jednání. Program jednání 
může být rozšířen o další body, pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů 
majících právo hlasovat. 

2. Mimořádné plénum lze svolat, požádá-li o to více než 30 % řádných a mimořádných členů. 
Svolává se stejným způsobem jako řádné plénum. 

3. Průběh pléna řídí prezident, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident. O průběhu pléna 
se pořizuje zápis. Na návrh prezidenta plénum zvolí zapisovatele a ověřovatele. 

4. Plénum se usnáší hlasováním. Plénum je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční 
většina řádných členů. Hlasovací právo přísluší pouze řádným členům, každý má jeden 
hlas. K přijetí platného usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Při 
rovnosti rozhoduje hlas prezidenta, v jeho nepřítomnosti hlas viceprezidenta. 

5. O způsobu hlasování rozhoduje na návrh prezidenta plénum. O průběhu a výsledcích 
hlasování se pořizuje zápis. 

6. Člen se může na plénu nechat zastoupit na základě písemné plné moci dalším členem. 
Plná moc nemusí být notářsky ověřena. 

7. Usnesení lze přijmout i bez svolání pléna a to dopisem, e-mailem, faxem nebo telegraficky. 
8. Plénum: 
 

a) schvaluje stanovy, jejich změnu, Přijímací řád a další dokumenty a rozhodnutí 
asociace zásadního významu, 

b) volí a odvolává správní radu, dozorčí radu, prezidenta a viceprezidenta, 
c) schvaluje koncepci činnosti asociace, plán a zprávu o hospodaření, zprávu o 

činnosti, 
d) schvaluje výši členských příspěvků, 
e) způsobem a formou jím zvoleným může provádět kontrolu hospodaření asociace, 
f) rozhoduje o transformaci příp. rozpuštění asociace a v této souvislosti jmenuje 

likvidátora, 
g) usnáší se o všech dalších záležitostech, které si vyhradí. 

 
XII. Prezident, viceprezident 

 
Prezident a viceprezident asociace jsou zvoleni nadpoloviční většinou přítomných hlasů na  
plénu.  Jsou voleni z řádných členů asociace, resp. statutárních orgánů či zástupců člena 
právnické osoby. Jejich funkční období je tříleté a mohou být voleni opětovně. Mohou být 
odvoláni plénem nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Osoby navržené pro volbu 
prezidenta musí být z řad zaběhnutých fungujících franchisových konceptů (franchisora). 
Stejné platí pro kandidáty na pozici viceprezidenta. V případě viceprezidenta může plénum 
učinit výjimku. 
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XIII. Prezident 
 
Prezident podporovaný správní radou a výkonným ředitelem, zajišťuje realizaci rozhodnutí 
pléna a činnost asociace, kterou reprezentuje ve všech činnostech asociace, tj. zastupuje 
asociaci navenek. 
Prezident má následující povinnosti: 
 

a) předsedá plénu a zasedáním správní rady, 
b) navrhuje plénu složení správní rady na tříleté období, 
c) navrhuje spolu se správní radou, program činnosti asociace a oblasti působnosti 

správní rady, 
d) stanovuje body jednání pléna a správní rady a jejich pořadí, s výjimkou kdy je svoláno 

plénum na požadavek více než 30% řádných a mimořádných členů. Tehdy rozhoduje 
pouze o pořadí bodů jednání. 

 
Prezident je odpovědný za naplňování cílů, poslání asociace a rozvoj asociace. 
 

XIV. Viceprezident 
 
Povinností viceprezidenta je spolupracovat a pomáhat prezidentovi ve výkonu jeho funkce, 
popř. ho zastupovat, nemůže-li prezident své povinnosti vykonávat sám. 
Pokud prezident trvale nemůže vykonávat své povinnosti, viceprezident spolu s výkonným 
ředitelem zajistí volbu nového prezidenta. Volba nového prezidenta se koná během dvou 
měsíců od okamžiku, kdy bylo asociaci sděleno, že prezident nemůže trvale vykonávat tuto 
funkci. 
Funkční období nového prezidenta začne ihned po jeho zvolení na mimořádném plénu. 
 

XV. Správní rada 
 

1. Správní rada může mít až 7 členů. Vždy však správní rada má lichý počet členů. Počet 
členů správní rady nesmí klesnout pod tři členy. Správní rada se skládá z prezidenta, 
prvního viceprezidenta a dalších členů (v případě právnických osob jakožto členů asociace 
jejich statutárními orgány nebo zástupci) a je výkonným orgánem asociace. V čele správní 
rady je prezident, který zastupuje asociaci navenek. Jménem asociace jedná a podepisuje 
prezident nebo jím pověřené osoby, podpisová oprávnění blíže upravuje „Podpisový řád“ 
schválený správní radou asociace. 

2. Členem správní rady může být i výkonný ředitel asociace. Kdo je výkonným ředitelem 
asociace, určuje správní rada, která je oprávněna výkonného ředitele z jeho funkce kdykoli 
odvolat. Odvoláním nejsou dotčena příslušná ustanovení pracovněprávních předpisů. 
Správní rada určuje i další práva a povinnosti výkonného ředitele vyplývající  z jeho funkce. 
Je-li výkonný ředitel současně členem správní rady, nevykonává hlasovací práva, 
rozhoduje-li správní rada o jeho jmenování, odvolání a o dalších záležitostech týkajících se 
jeho osoby. 

 3. Funkční období správní rady je tříleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová správní 
rada. Opětovná volba člena správní rady je možná. 

4. Člen, který navrhl svého zástupce do správní rady a následně tomuto členu jeho členství v 
asociaci zanikne, automaticky končí funkce jeho zástupce ve správní radě a to ke dni zániku 
jeho členství v asociaci. 
Pokud člen správní rady ukončí svůj vztah k systému, který ho navrhl do funkce ve správní 
radě a není členem asociace, ukončí své členství ve správní radě ke dni, kdy ukončil svůj 
vztah k systému, který ho navrhl do funkce ve správní radě. 

5. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní 
radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala 
nebo měla projednat správní rada na svém nejbližším zasedání. Místo odstoupivšího člena 
správní rady nejbližší zasedání správní rady kooptuje nového člena, jehož funkční období 
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se zkracuje tak, aby končilo s funkčním obdobím správní rady. O kooptaci rozhoduje 
správní rada většinou hlasů svých dosavadních členů. Obdobně se postupuje i v případě, 
že člen správní rady zemře nebo není schopen po dobu delší než půl roku vykonávat řádně 
svou funkci či pokud mu zanikla funkce dle odstavce 4 tohoto článku. 

6. Správní rada se schází podle potřeby, min. však jednou za dva měsíce. Je svolávána 
prezidentem v dostatečném časovém předstihu. O svolání může požádat nadpoloviční 
většina členů správní rady. V případě podnětu dozorčí rady je správní rada povinna se sejít 
do 14 dnů od doručení podnětu. 
O zasedání správní rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje prezident a výkonný ředitel. 

7. : Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada v nutných 
případech, které nesnesou odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání – oběžníkem, který 
může být rozeslán i elektronicky (per rollam). V takovém případě musí být rozhodnutí přijato 
nadpoloviční většinou hlasů všech členů správní tady. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání 
musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání správní rady. Veškerou organizační činnost 
spojenou s rozhodováním mimo zasedání správní rady zajišťuje výkonný ředitel. 

8. Správní rada rozhoduje o příjímání členů. Vede seznam členů a provádí v něm zápisy. 
Spravuje majetek asociace. Činí veškerá opatření, nezbytná k činnosti asociace. Správní 
rada je zodpovědná za vytvoření logo-manuálu. 

9. Správní rada rozhoduje o průběžných záležitostech asociace a o otázkách, kterými ji 
pověřilo plénum. Pro běžnou agendu asociace zřizuje sekretariát asociace, který vede 
výkonný ředitel. Správní rada stanoví jeho vnitřní organizaci, počet pracovníků a jejich 
pracovní náplň. 

10. Správní rada je usnášení schopná, pokud se zasedání účastní nadpoloviční většina členů 
správní rady. Aby usnesení bylo přijato, tak pro usnesení musí být nadpoloviční většina 
hlasů přítomných členů. V případě rovnosti rozhoduje hlas prezidenta, v případě jeho 
nepřítomnosti hlas viceprezidenta. Nepřítomným se nepočítá žádný hlas. Člen správní rady 
se může účastnit zasedání i s využitím technických prostředků (telefonní konference, skype, 
videokonference apod.). V takovém případě je člen přítomný na správní radě a má právo 
hlasovat. 
Kandidáti členství ve správní radě z řad členů, či zástupců členů jsou navrženi plénu pro 
svůj zájem a pro své kompetence vzhledem k činnosti správní rady. Jejich jmenování je 
osobní. Členové správní rady mají hlasovací právo ve správní radě, každý má jeden hlas. 
Tento hlas je uplatňován v obecném zájmu asociace a nikoli v zájmu osobním. Členové 
správní rady nemohou být zastoupeni navzájem ve správní radě. Skutečnost, že osoba 
reprezentující jednoho člena asociace byla zvolena do správní rady asociace, jí nemůže 
bránit reprezentovat člena na plénu asociace a při této příležitosti vyjádřit svůj názor ve 
jménu člena, kterého reprezentuje. 

11. Funkce ve správní radě jsou čestné. Členové správní rady mají nárok na úhradu nákladů 
účelně vynaložených v souvislosti s výkonem své funkce. 

12. Správní rada může navrhnout plénu sestavení trvalých konzultativních výborů a tak posílit 
efektivnost asociace při plnění svých cílů. 

13. Správní rada odpovídá za veškerou svoji činnost plénu. 
14. Jednání správní rady ČAF se může jako host účastnit kterýkoli člen ČAF. 

 
XVI. Dozorčí rada 

 
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem asociace. Členové dozorčí rady jsou voleni a 

odvoláváni plénem. 
2. Dozorčí rada má tři členy. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem správní rady. 

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. 
 3. Funkční období dozorčí rady je tříleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí 

rada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 
4. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí 

radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala 
nebo měla projednat dozorčí rada na svém nejbližším zasedání. Místo odstoupivšího člena 
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dozorčí rady nejbližší zasedání dozorčí rady kooptuje nového člena, jehož funkční období 
se zkracuje tak, aby končilo s funkčním obdobím dozorčí rady. O kooptaci rozhoduje 
dozorčí rada většinou hlasů svých dosavadních členů. Obdobně se postupuje i v případě, 
že člen dozorčí rady zemře nebo není schopen po dobu delší než půl roku vykonávat řádně 
svou funkci či pokud mu zanikla funkce dle odst. 12 tohoto článku. 

5. Zasedání dozorčí rady svolává v dostatečném časovém předstihu předseda, a to nejméně 
jednou ročně. O svolání může požádat nadpoloviční většina členů dozorčí rady. O zasedání 
dozorčí rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. 

6. Dozorčí rada se usnáší hlasováním. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých 
členů. 

7. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada v nutných 
případech, které nesnesou odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání – oběžníkem, který 
může být rozeslán i elektronicky (per rollam). V takovém případě se však k návrhu 
rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady písemně a rozhodnutí musí být přijato 
jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího 
zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo 
zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda. V době jeho nepřítomnosti přechází tato 
povinnost na jiného člena dozorčí rady, kterého tímto pověří předseda dozorčí rady. 

8. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti správní rady a provádí kontrolu roční účetní 
závěrky. Na návrh správní rady dozorčí rada schvaluje auditora. 

9. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se 
činnosti asociace a kontrolují, zda je účetnictví a  hospodaření  vykazováno  v souladu  se  
skutečností  a  zda  se  činnost  uskutečňuje  v souladu s právními předpisy, stanovami a 
usneseními správní rady. 

10. Funkce v dozorčí radě jsou čestné.  Členové dozorčí rady mají nárok na úhradu nákladů 
účelně vynaložených     v souvislosti s výkonem své funkce. 

11. Členové dozorčí rady jsou navrženi plénu pro svůj zájem a pro své kompetence vzhledem 
k činnosti dozorčí rady. Jejich jmenování je osobní. 

12. Člen, který navrhl svého zástupce do dozorčí rady a následně tomuto členu jeho členství v 
asociaci zanikne, automaticky končí funkce jeho zástupce v dozorčí radě a to ke dni zániku 
jeho členství v asociaci. Pokud člen dozorčí rady ukončí svůj vztah k systému, který ho 
navrhl do funkce v dozorčí radě a není členem asociace, ukončí své členství v dozorčí radě 
ke dni, kdy ukončil svůj vztah k systému, který ho navrhl do funkce v dozorčí radě. 

 
XVII. Zásady hospodaření 

 
1. Asociace je neziskovou organizací hospodařící na příspěvkové bázi. Veškeré její příjmy 

slouží k rozvoji účelu a činností, pro které byla zřízena. Možný přebytek lze použít na 
vytvoření rezervního fondu. 

2. Zdrojem příjmů asociace jsou členské příspěvky, jejichž výši stanoví tyto stanovy příp. 
plénum a další příjmy, které jsou v souladu s předmětem činnosti a s posláním neziskové 
organizace, dary, dotace apod. 

3. Obchodním rokem je rok kalendářní. První obchodní rok začíná dnem vzniku organizace. 
4. Bankovní účet asociace je otevřený na jméno asociace a používá se výhradně k pohybu 

prostředků asociace. 
 

XVIII. Zánik asociace 
 
1. Asociace zaniká: 

a) dobrovolným rozhodnutím o zrušení, 
b) rozhodnutím soudu z důvodů dle § 268 občanského zákoníku, 
c) z dalších důvodů stanovených zákonem. 

2. Při zániku asociace se provede majetkové vypořádání v souladu s právními předpisy. O 
způsobu, jakým bude majetkový přebytek použit, rozhodne plénum, pokud zákon nestanoví 
jinak. 
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XIX. Řešení sporů 

 
Asociace a členové budou usilovat o řešení případných sporů mezi nimi vzniklých smírem. 
Případné spory podléhají českému soudnictví. 
 

XX.Nabytí platnosti stanov 
 
Schválené dne 7. dubna 2022. Účinnosti a platnosti nabývá toto znění dnem schválení. 


