EUROLAB-CZ
zájmové sdružení právnických osob
STANOVY
Úvodní ustanovení
EUROLAB-CZ je dobrovolným zájmovým sdružením profesních sdružení (právnických osob),
založeným podle § 18, odst. 2, písm. a) a § 20f až 20j občanského zákoníku č. 47/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, působících v oblastech měření, zkoušení, prováděných analýz, certifikace
výrobků, inspekce, posuzování shody v regulované i neregulované oblasti, normalizace a metrologie dále jen sdružení. Působnost členů sdružení a jejich právní legitimita zůstávají zachovány.
čl. I
Název
Název sdružení je EUROLAB-CZ v českém i v anglickém jazyce. Tímto názvem se nahrazuje dřívější
název sdružení Czecholab.
čl. II
Sídlo
1. Sídlem sdružení je Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská ul. 16/810, 102 21 Praha 10 –
Hostivař. Sdružení si může zřídit technický sekretariát, který nemusí být v sídle sdružení.
čl. III
Vznik a zánik členství
1.

Členství ve sdružení je dobrovolné.

2.

Sdružení má dvě kategorie členů :
a) řádný člen – s hlasem rozhodujícím
b) přidružený člen – s hlasem poradním

3.

Při založení sdružení vzniklo členství podpisem zakladatelské smlouvy dne 17.1.2000 (registrace
dne 7.2.2000) a složením zakládacího vkladu.

4.

Zakládajícími členy sdružení EUROLAB-CZ jsou :
a) ASOCIACE AKREDITOVANÝCH A AUTORIZOVANÝCH ORGANIZACÍ – AAAO
b) SDRUŽENÍ ČESKÝCH ZKUŠEBEN A LABORATOŘÍ – SČZL
c) SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU – SZV

5.

Členství nových členů po založení sdružení schvaluje valné shromáždění na návrh řídícího
výboru. Podmínkou pro přijetí nového řádného člena je přijetí stanov sdružení a závazek k jejich
dodržování nejvyšším orgánem zájemce o členství a úhrada členského vkladu a ročního
příspěvku.

6.

Členství zaniká:
a) zánikem člena jako právnické osoby
b) nezaplacením příspěvků déle než 1 rok po písemné urgenci řídícího výboru
c) vystoupením člena písemným oznámením řídícímu výboru. Vystoupení nabude účinnosti
dva měsíce po oznámení vystoupení člena doporučeným dopisem. Jestliže má tento člen
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(nebo jeho oprávněné osoby) vůči sdružení nějaké pohledávky nebo závazky, musí být
tyto vyrovnány neprodleně, nejpozději k datu ukončení finančního roku.
7.

Při zániku členství se zakládací vklad, členský vklad a roční příspěvek nevracejí. Člen, jehož
členství zaniklo, ani jeho oprávněné osoby nebo věřitelé, nemají nárok na majetek nebo aktiva
sdružení.
čl. IV
Úprava majetkových poměrů

1.

Získané finanční prostředky se stávají majetkem sdružení a slouží k plnění jeho předmětu
činnosti.

2.

Sdružení hospodaří s majetkem, který je tvořen:
a) zakládacím vkladem zakládajících členů a členským vkladem nových členů
b) ročními příspěvky členů
c) subvencemi, dary a příspěvky třetích osob
d) výtěžkem z akcí pořádaných sdružením
e) z případných dalších zdrojů.

3.

Sdružení hospodaří podle rozpočtu schváleného valným shromážděním.

4.

Výši ročního příspěvku a členského vkladu navrhuje řídící výbor a schvaluje valné shromáždění
na každý běžný rok jako závazný pro všechny členy.

5.

Služby členům mimo schválený roční plán zabezpečuje sdružení podle samostatných smluv.

6.

Revizi hospodaření provádí revizní komise, která podává zprávu valnému shromáždění 1x ročně.

7.

Úhradu nákladů na uložené úkoly hradí sdružení na základě smlouvy.

8.

Při přímém či nepřímém sledování svého cíle může sdružení v souladu se zákonnými
ustanoveními ČR, současnými zákony či novelami těchto zákonů získávat zboží, přijímat
smluvní závazky, dary a prodávat nepotřebný majetek.
čl. V
Předmět činnosti sdružení

1.

Sdružení zastupuje zájmy svých členů vůči evropské federaci EUROLAB.

2.

Sdružení realizuje v České republice strategii a cíle EUROLABu.

3.

Sdružení prosazuje zájmy svých členů ve výše vymezených oblastech i vůči tuzemským
subjektům, svazům a komisím včetně státní správy a spolupracuje s nimi.

4.

Základním cílem sdružení v souladu s cíli EUROLABu je podpora udržitelného rozvoje
a konkurenceschopnosti jak členů sdružení, tak jejich partnerů a zákazníků.

5.

V rámci cílů sdružení nebudou členové usilovat o žádný finanční prospěch a nebudou působit na
sdružení, aby jejím hlavním cílem bylo získávání nepřímého finančního prospěchu pro jeho
členy.

6.

Sdružení dbá na dodržování pravidel poctivé hospodářské soutěže a etického chování na trhu
svých členů.

čl. VI
Práva a povinnosti členů
1.

Všichni členové mají právo podílet se na činnosti sdružení a využívat výsledků z této činnosti.

Stanovy EUROLAB-CZ

strana 2 z 7

2.

Zástupci řádných členů mají právo být voleni do všech jeho orgánů, účastnit se jednání valného
shromáždění a podávat návrhy, náměty a připomínky k činnosti zájmového sdružení.

3.

Řádný člen má právo jmenovat:
a) 3 členy řídícího výboru
b) 1 člena revizní komise
c) 9 delegátů na jednání valného shromáždění. Delegát valného shromáždění může mít pro
jednání valného shromáždění pouze jednu platnou delegaci.

4.

Zástupci přidružených členů mají právo účastnit se jednání valného shromáždění a podávat
návrhy, náměty a připomínky k činnosti zájmového sdružení. Zástupci přidružených členů
nemají hlasovací právo, právo volit a být voleni do orgánů sdružení.

5.

Přidružený člen má právo jmenovat 2 delegáty na jednání valného shromáždění.

6.

Všichni členové mají právo na využívání všech informací plynoucích z čl. III těchto stanov.

7.

Všichni členové mají povinnost nejednat proti zájmům sdružení, vytvářet podmínky pro
vzájemnou spolupráci, zúčastňovat se valných shromáždění a pravdivě se informovat.

8.

Všichni členové mají povinnost platit roční příspěvky.

9.

Všichni členové plní úkoly v rozsahu smluv, uzavřených mezi sdružením a členem.
čl. VII
Orgány sdružení

Sdružení tvoří tyto orgány:
a) valné shromáždění
b) president
c) vícepresidenti
d) řídící výbor
e) revizní komise
f) sekretariát
čl. VIII
Valné shromáždění
1.

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení.

2.

Na jednání valného shromáždění jmenuje každý řádný člen maximálně 9 delegátů, kteří
k tomuto účelu získali řádný mandát od řádného člena sdružení.

3.

Na jednání valného shromáždění může jmenovat každý přidružený člen maximálně 2 delegáty,
kteří k tomuto účelu získali řádný mandát od přidruženého člena sdružení.

4.

Valné shromáždění se koná alespoň jedenkrát v kalendářním roce nebo na základě požadavku
nejméně 2/3 řádných členů. Svolává jej president jménem řídícího výboru, zpravidla ve
II. čtvrtletí běžného roku.

5.

Pokud řídící výbor nesplní svoji povinnost svolat valné shromáždění alespoň jedenkrát
v kalendářním roce, může valné shromáždění svolat revizní komise.

6.

Oznámení o konání valného shromáždění spolu s jeho programem rozesílá president jménem
řídícího výboru nejméně 21 dnů před termínem konání zasedání obyčejnou nebo elektronickou
poštou. Dokumenty, které mají být projednány na valném shromáždění, musí být sekretariátem
sdružení v písemné podobě rozeslány tak, aby je každý delegát řádného i přidruženého člena
obdržel nejméně 7 dnů před jednáním valného shromáždění. Pokud mají být předmětem jednání
otázky uvedené v čl. VIII, bod 10 těchto stanov, prodlužuje se lhůta k zaslání dokumentů
nejméně na 30 dnů před jednáním valného shromáždění.
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7.

Schopnost usnášení valného shromáždění je při přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů.
Přítomnost řádného člena na valném shromáždění je dána přítomností alespoň 6-ti delegátů, kteří
k tomuto účelu získali řádný mandát od řádného člena sdružení. Jedna osoba může zastupovat
pouze jednoho člena sdružení. Nesejde-li se nadpoloviční většina řádných členů, odkládá se
zahájení valného shromáždění o 60 minut a poté schopnost usnášení valného shromáždění je při
přítomnosti jakéhokoliv počtu členů (s výjimkou otázek uvedených v čl. VIII, bod 10 těchto
stanov).

8.

Usnesení valného shromáždění vyjadřují vůli a zájmy členů a jsou pro všechny členy sdružení
závazná.

9.

Usnesení valného shromáždění s výjimkou případů v čl. VIII, bod 10 těchto stanov jsou platná
při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů řádných členů.

10.

Usnesení valného shromáždění v záležitostech:
- změny stanov sdružení,
- rozhodování o zrušení (poznámka viz. čl. XIV), zániku sdružení nebo jeho sloučení
s jiným sdružením,
- přijímání nových členů,
platná při souhlasu nejméně 3/4 přítomných delegátů řádných členů sdružení podle
čl. VIII bod 7 stanov.

11. Valné shromáždění schvaluje:
a)
b)
c)
d)
e)

jednací řád
program jednání
stanovy sdružení
strategii sdružení
návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření
f) zprávu revizní komise
g) roční plán práce a zprávu o činnosti sdružení
h) členský vklad
i) roční příspěvky členů

12. Valné shromáždění bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)

jmenování 3 členů řídícího výboru řádným členem
jmenování 1 člena revizní komise řádným členem
jmenování 9 delegátů valného shromáždění s hlasem rozhodujícím řádným členem
jmenování 2 delegátů valného shromáždění přidruženým členem

13.

Valné shromáždění při zániku sdružení s likvidací jmenuje likvidátora sdružení na návrh řídícího
výboru. V případě zániku sdružení bez právního nástupce rozhoduje valné shromáždění o
majetkovém vypořádání aktiv a pasiv sdružení.

14.

Jednání valného shromáždění předsedá předseda řídícího výboru nebo v jeho nepřítomnosti
místopředseda řídícího výboru.

15.

Hlasovat se může pouze o záležitostech uvedených v programu jednání valného shromáždění,
rozeslaného předem s pozvánkou na jednání valného shromáždění (viz bod 6).

16.

Rozhodnutí přijatá valným shromážděním se zaznamenají v usnesení valného shromáždění
podepsaného předsedou zasedání valného shromáždění a členy návrhové komise, jakož i
kterýmkoliv delegátem řádného člena, jenž projeví přání tak učinit.
čl. IX
Řídící výbor

1.

Řídící výbor je tvořen třemi zástupci každého řádného člena. Členem řídícího výboru je též
bývalý president sdružení s hlasem poradním.
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2.

Řídící výbor rozhoduje hlasováním. K přijetí rozhodnutí řídícího výboru je třeba minimálně ¾
hlasů přítomných členů řídícího výboru jmenovaných řádným členem sdružení.

3.

Řídící výbor řídí a koordinuje činnost sdružení a má zejména tyto povinnosti:
a) navrhuje změnu stanov a aktualizaci strategie sdružení a předkládá je valnému
shromáždění k projednání a schválení
b) sestavuje a předkládá ke schválení valnému shromáždění rozpočet a plán činnosti sdružení
na další období
c) sestavuje zprávu o plnění rozpočtu a o činnosti sdružení za uplynulé období
d) navrhuje valnému shromáždění výši členského vkladu a ročního příspěvku řádného i
přidruženého člena
e) ukládá úkoly řádným i přidruženým členům, kontroluje a vyhodnocuje plnění těchto úkolů
f) schvaluje zahraniční služební cesty členů řídícího výboru, popř. dalších osob, pokud jsou
tyto zahraniční služební cesty v zájmu sdružení a v souladu s jeho cíli a stanoví podmínky
úhrady nákladů na tuto zahraniční služební cestu sdružením
g) volí ze svého středu presidenta sdružení, který zároveň plní funkci předsedy řídícího
výboru. President je volen na období dvou let. Na další následné dvouleté období musí
být president potvrzen do funkce hlasováním. Nebude-li potvrzen do funkce, nebo po
uplynutí dvou dvouletých funkčních období, volí řídící výbor hlasováním ze svého středu
presidenta z kandidátů předložených sdruženími, z jejichž středu nebyl zvolen president
odstupující. Při nezvolení žádného z takto předložených kandidátů presidentem, navrhují
nové kandidáty na presidenta všechna sdružení a volí ho hlasováním. Tato procedura se
opakuje do té doby, dokud není zvolen nový president.
h) odvolává presidenta sdružení
i) člen sdružení z jehož řad nebyl zvolen president má právo nominovat místopředsedu,
který obvykle vně sdružení používá titul vicepresident.
j) svolává valné shromáždění (viz čl. VIII, odst. 4)
k) vytváří podle potřeby k zajištění své činnosti poradní nebo pracovní komise

4.

Řídící výbor se pravidelně schází na základě oznámení presidenta o svolání zasedání řídícího
výboru, obvykle jedenkrát za tři měsíce. Řídící výbor se sejde na písemnou žádost nejméně
jednoho řádného člena řídícího výboru adresovanou sekretariátu.

5.

Oznámení o konání zasedání řídícího výboru budou rozeslána nejméně deset dnů před termínem
zasedání obyčejnou poštou nebo elektronickou poštou (e-mailem) a budou obsahovat informace
o termínu (datu a hodině), programu jednání a místě zasedání.

6.

Rozhodnutí řídícího výboru se zaznamenávají do zápisů z jednání podepsaného presidentem a
pracovníkem sekretariátu a kterýmkoliv členem řídícího výboru, který si tak přeje učinit.
čl. X
Předseda a místopředsedové řídícího výboru

1.

Předseda řídícího výboru (dále jen president) svolává, řídí a odpovídá za jednání řídícího výboru
a zajišťuje plnění úkolů řídícího výboru a usnesení valného shromáždění. Obvykle vně sdružení
používá titul president.

2.

President odpovídá za hospodaření s finančními prostředky, dále za organizaci akcí sdružení a za
plnění plánu práce, řídí a rozhoduje o běžné činnosti sdružení a je ze své funkce odpovědný
řídícímu výboru. President zastupuje sdružení a jedná jeho jménem ve styku obchodním
s právnickými a fyzickými osobami.

3.

President řídí sekretariát a všechny jeho pracovníky.

4.

President může v nezbytných případech některá svá práva a povinnosti, po dohodě nebo na
základě pověření, přenést na dobu určitou na některého z vícepresidentů.

5.

Pověřený vicepresident zastupuje presidenta v době jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření ve
všech funkcích podle stanov.
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čl. XI
Revizní komise
1.

Revizní komise je tvořena jedním zástupcem každého člena a volí ze svého středu předsedu.

2.

Revizní komise je vnitřním kontrolním orgánem sdružení.

3.

Členy revizní komise nesmí být členové řídícího výboru.

4.

Revizní komise provádí kontrolu hospodaření sdružení a zprávu podává nejméně 1x ročně
valnému shromáždění.

5.

Předseda revizní komise má právo účastnit se všech jednání řídícího výboru a na každé jednání
řídícího výboru obdrží pozvánku (viz. čl. IX, bod 4).
čl. XII
Sekretariát

1.

Sekretariát a jeho pracovníci zabezpečují provoz orgánů sdružení.

2.

Sekretariát a jeho pracovníci jsou odpovědni za zajištění komunikace mezi sdružením a všemi
jeho členy.

3.

Za práci sekretariátu zodpovídá president. Za výkon funkce náleží pracovníkům sekretariátu
smluvní odměna.
čl. XIII

Zastupování sdružení
1.

Statutárním zástupcem sdružení je president.

2.

Jménem sdružení jednají a sdružení navenek zastupují president, v jeho nepřítomnosti, po
dohodě nebo na základě pověření presidenta některý z vicepresidentů.

3.

Podepisování za sdružení se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení
připojí svůj podpis president, v jeho nepřítomnosti, po dohodě nebo na základě pověření
presidenta některý z vicepresidentů.

4.

Podpisové právo k účtu sdružení má president a vicepresidenti.
čl. XIV
Způsob zrušení sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem

1.

Činnost sdružení zaniká zrušením sdružení na základě rozhodnutí valného shromáždění – viz. čl.
VIII, bod 10.

2.

S rozhodnutím o zániku sdružení musí být valným shromážděním schválen způsob majetkového
vypořádání sdružení.

3.

V případě, že jmění sdružení nepřechází na právního nástupce, je provedena jeho likvidace,
přičemž je brán zřetel na výši složených zakládacích a členských vkladů. Likvidátora jmenuje
valné shromáždění na návrh řídícího výboru.

4.

Sdružení zaniká výmazem z registrace.
čl. XV
Přechodná a závěrečná ustanovení
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1.

Původní stanovy schválilo valné shromáždění zakladatelů dne 17.1.2000.

2.

Stanovy může měnit a doplňovat pouze valné shromáždění na základě návrhu řídícího výboru.

3.

Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy registrované dne 07.02.2000 (včetně změn ze
dne 27.11.2002 a 25.3.2004) a nabývají platnost po jejich schválení valným shromážděním a po
registraci u příslušného státního orgánu.

V Praze, dne ………………..

Ing. Jiří Sobola
president sdružení
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