Stanovy
Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky z.s.
ve znění schváleném dne 19.6.2015
Část I
Úvodní ustanovení
Článek 1
1.Svaz, který vznikl jako občanské sdružení v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování
občanů, nese název
Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky z.s.
Sídlem Svazu je Praha.
2.Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky ( dále jen Svaz) byl zaregistrovaný dne 9.4.1990
Ministerstvem vnitra jako občanské sdružení v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování
občanů.
3.Svazu bylo statistickým úřadem přidělené identifikační číslo 15272672.
4.Svaz používá vlastní symboliku, kterou je znak.

Článek 2
Poslání a prostředky k plnění úkolů
1.Svaz je dobrovolné živnostenské společenstvo a zájmové sdružení fyzických a právnických osob
podnikajících v oboru kamenoprůmyslu, zpracování kamene a kamenosochařství, anebo v tomto oboru
působících či s ním sympatizujících.
2.Posláním Svazu je ochraňovat, hájit, uplatňovat a prosazovat oprávněné stavovské zájmy kameníků a
kamenosochařů, podporovat jejich iniciativu a aktivitu a tím přispívat k řádnému provozování živnostenského
podnikání.
3.Cílem Svazu je i dosažení rehabilitace a renesance kamenického řemesla a kamenosochařství v České
republice v návaznosti na staré cechovní tradice.
4.Svaz vyvíjí činnost směřující k prosazování zlepšení společenského a ekonomického postavení svých členů,
jejich úzké profesionální součinnosti a rozvoji spolupráce s orgány a organizacemi, s nimiž ho pojí společné
nebo příbuzné zájmy.
5.K dosažení svých cílů a poslání Svaz vyvíjí, organizuje a poskytuje za úplatu konzultační, poradenskou,
propagační, vydavatelskou a vzdělávací činnost.
6.Svaz úzce spolupracuje se školskými zařízeními poskytujícími vzdělání v oboru
kamenictví a
kamenosochařství. Podporuje jejich odbornou výukovou činnost, zve učitele a žáky na vybrané akce Svazu,
popularizuje činnost škol, práci studentů, napomáhá zapojování žáků škol do aktivit kamenických firem,
přípravy společných akcí a dění v oboru.

Článek 3
Poslání a úkoly Svazu
1.Svaz plní své poslání organizační, odbornou a veřejnou činností svých orgánů a vytvářením podmínek pro
rozvoj aktivity členstva.

2.Svaz zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

vystupuje na veřejnosti jako reprezentant stavovských zájmů kameníků a kamenosochařů, ochraňuje,
hájí a prosazuje tyto zájmy též prostřednictvím veřejných publikačních prostředků a vydává za tím
účelem vlastní časopis Zpravodaj,
spolupracuje se státními a jinými orgány na všech stupních za účelem náležitého uplatnění kamene ve
stavebnictví a architektuře, intervenuje v odborných a zájmových věcech a z vlastní iniciativy nebo na
vyžádání podává dobrozdání, návrhy, stanoviska a informace na příslušných místech,
používá svého vlivu k povznesení společenského a hmotného postavení svých členů,
podílí se na organizaci, popř. sám organizuje akce za účelem vzájemného sblížení členů a tím i k
utužení profesionální součinnosti členů Svazu,
podporuje odborné vzdělávání a školství,
řeší případy porušení zásad stavovské etiky,
spolupracuje též s organizacemi a institucemi, s nimiž má Svaz společné nebo příbuzné zájmy,
konzultuje s nimi způsob řešení zásadních záležitostí a koordinuje případný společný postup,
orgány svazu usilují při plnění svých úkolů o těsnou spolupráci i s kameníky a kamenosochaři
v zahraničí.
Článek 4
Hospodářská činnost Svazu

1.Svaz je oprávněný vyvíjet hospodářskou činnost, nabývat majetek, nakládat s ním, to vše v souladu s platnou
právní úpravou.
2.Hospodářská činnost je zaměřená na poskytování odborných služeb pro své členy a spolupracující subjekty.
3.Zisk z činnosti Svazu lze použít pouze pro činnost Svazu, včetně správy Svazu.
Část II
Členství
Článek 5
1.Členství je:
a) Řádné - individuální
- kolektivní
b) Mimořádné - čestné
- sympatizující
2.Individuálním členem Svazu se může stát osoba starší 15 let, občan států EU, bez rozdílu národnosti a
státní příslušnosti, podnikající, studující nebo působící v oboru těžby, zpracování nebo dodávek kamene a
kamenosochařství.
Osobám, které nedovršily věk 18 let může vzniknout členství jen s předchozím souhlasem jejich zákonných
zástupců.
3.Kolektivním členem Svazu se může stát právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající nebo působící
v oboru těžby, zpracování a dodávek kamene a kamenosochařství, zapsaná v příslušném živnostenském nebo
obchodním rejstříku, pokud zaměstnává při výkonu této činnosti zaměstnance.
a)Jménem právnických osob jedná ve Svazu statutární zástupce pověřený k této činnosti příslušným orgánem
dle zakladatelské listiny právnické osoby.
b)Jménem fyzické osoby jedná držitel živnostenského oprávnění v oboru kamenické činnosti.
c)Jménem kolektivních členů jedná a vystupuje na akcích Svazu jedna osoba.
4. Jedna fyzická osoba nemůže být současně individuálním členem Svazu a zástupcem kolektivního člena
Svazu.
5.Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba. O udělení statutu čestného člena rozhoduje valná
hromada na návrh výboru. Při účasti na valných hromadách Svazu nemají hlasovací právo člena Svazu, pokud
nejsou řádnými členy Svazu, nebo nezastupují kolektivního člena Svazu.

6. Zvláštní postavení mají osoby sympatizující, zajímající se o činnost Svazu, dění v kamenické výrobě,
kamenoprůmyslu a kamenosochařství. Tito jsou oprávnění účastnit se akcí Svazu, tematických výstav, výročních
a školních akcí apod. Při účasti na valných hromadách Svazu nemají hlasovací právo člena Svazu.
Článek 6
Vznik členství
1.O přijetí člena rozhoduje, na základě písemné přihlášky zájemce o členství, výbor Svazu.
2.Výbor Svazu je povinný přihlášku člena projednat na nejbližším zasedání poté, co mu byla přihláška
doručená. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí člena a zaplacením členského příspěvku.
Člen Svazu obdrží členský průkaz, o jehož náležitostech rozhoduje výbor Svazu.
3.Čestným členem Svazu se může stát fyzická osoba, které čestné členství udělí výbor Svazu za její zásluhy
v oblasti kamenické nebo kamenosochařské.
Čestné členství vzniká dnem veřejného udělení takového členství na valné hromadě.
4.Pokud se chce na činnosti Svazu pravidelně podílet fyzická nebo právnická osoba která nepůsobí nebo
nepodniká bezprostředně v oboru kamenické výroby, pouze chce přispívat finančně na činnost Svazu, protože
sympatizuje s kamenickým oborem nebo Svazem, má výbor Svazu právo zvážit všechny okolnosti a rozhodnout
o tom, že bude vedená jako sympatizující osoba, která bude zvaná na akce Svazu.
Článek 7
Práva a povinnosti členů
1.Každý řádný člen Svazu má právo:
a) podílet se na činnosti Svazu a být informovaný o činnosti výboru Svazu a dalších jeho orgánů,
b) volit členy orgánů Svazu,
c) být volený do orgánů Svazu, pokud je starší 25 let a v oboru kamenictví nebo kamenosochařství působí
více než pět let,
d) využívat informační systémy a výukové činnosti Svazu.
2.Každý člen má právo obracet se na orgány Svazu a
a) požadovat od orgánů Svazu (jeho odborných sekcí, pokud jsou zřízené) odbornou poradenskou,
konzultační nebo kontrolní činnost související s jeho podnikáním nebo obdobnou činností související
s činností Svazu,
b) požadovat od orgánů Svazu poskytnutí pomoci nebo ochrany, jestliže byla porušená zásahem státního
orgánu jeho práva související s činností Svazu,
c) podávat orgánům Svazu návrhy a připomínky k činnosti Svazu a jeho orgánů,
d) být informovaný o všech akcích pořádaných Svazem pro své členy, účastnit se jich a dle svých
odborných schopností se na nich podílet.
3.Všichni členové Svazu jsou povinní:
a) řídit se těmito stanovami, rozhodnutími orgánů Svazu,
b) propagovat základní zásady profesionální etiky v oboru kamenictví a kamenosochařství, podílet se dle
svých schopností na plnění úkolů a cílů Svazu,
c) zachovávat při své činnosti a podnikání pravidla profesionální etiky a korektní soutěživosti, tak aby
nebyla snižovaná vážnost Svazu,
d) pečovat o majetek Svazu, chránit ho a dle svým možností ho zvelebovat a rozmnožovat,
e) hradit Svazu úplatu za služby poskytované členům Svazu dle článku 2, odst. 5 stanov, ve výši schválené
pro jednotlivé období valnou hromadou Svazu.
4.Každý řádný člen je povinný platit roční členský příspěvek. Výši členského příspěvku určuje Směrnice
svazu, která je schvalovaná valnou hromadou. Členské příspěvky jsou hrazené do 30.4. příslušného kalendářního
roku na účet Svazu nebo v hotovosti do poklady Svazu.
5.Čestní členové neplatí členské příspěvky, ale mohou přispět na základě vlastního rozhodnutí.

6.Individuální člen který studuje, neplatí členské příspěvky, pokud prokáže potvrzením příslušné školy, že
navštěvuje denní formu studia.
7.Považuje-li člen rozhodnutí některého orgánu Svazu, proti němuž nelze podat podle stanov opravný
prostředek, za nezákonné nebo odporující zákonu, může do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději
však do 1 roku od rozhodnutí, požádat soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a
stanovami Svazu.
8.Členové Svazu mají právo na slevy nebo jiné výhody sjednané Svazem pro své členy v rámci veletrhů,
výstav nebo jiných akcí.
9. Svaz vede seznam členů. Zápisy v něm, a jeho aktualizaci, zajišťuje tajemník Svazu. Seznam členů je
přístupný všem členům Svazu a je uložený v sídle Svazu. Pokud se seznam zveřejní tak, aby byl přístupný třetím
osobám, musí být tato skutečnost odsouhlasená všemi členy Svazu, kteří jsou v seznamu zapsaní. Lze však
zveřejnit seznam jen těch členů, kteří se zveřejněním vyslovili souhlas, pak je ale nutné seznam označit jako
částečný.
Článek 8
Zánik členství
1.Členství ve Svazu zaniká
a) úmrtním člena,
b) vystoupením člena ze Svazu,
c) zrušením členství ve Svazu,
d) vyloučením člena ze Svazu,
e) zánikem právnické osoby, která je kolektivním členem Svazu,
f) zánikem Svazu.
2.Člen může na základě svého písemného sdělení adresovaného výboru Svazu ze Svazu vystoupit. Členství
zaniká dnem, kdy bylo sdělení o vystoupení doručené výboru Svazu.
3.Členství ve Svazu může být zrušené rozhodnutím výboru Svazu, jestliže člen závažným způsobem porušil
své povinnosti ve Svazu, byl pravomocně odsouzený za úmyslný trestný čin, nezaplatil ve stanoveném termínu
členský příspěvek nebo neuhradil úhradu za činnost Svazu poskytovanou dle článku 2, odst. 5 stanov a takto
neučinil ani v dodatečné lhůtě, kterou mu poskytl výbor Svazu. Do rozhodnutí výboru o zrušení členství se může
člen prostřednictvím výboru Svazu odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí k valné hromadě. Odvolání má
odkladný účinek.
4.K vyloučení člena Svazu může dojít na základě rozhodnutí valné hromady, jestliže člen zvlášť hrubým
způsobem poruší stanovy, poruší rozhodnutí orgánů Svazu nebo takto poškodí jeho zájmy. Rozhodnutí valné
hromady o vyloučení oznamuje členovi výbor Svazu písemně. Pokud člen s vyloučením nesouhlasí, může
postupovat v souladu s ustanovením článku 7, odst. 7. stanov.
Část III.
Organizační uspořádání Svazu
Článek 9
Zásady vnitřního uspořádání a jednání orgánů Svazu
1.Orgány Svazu jsou
a) valná hromada
b) výbor Svazu
c) dozorčí rada

Článek 10
Valná hromada
1.Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Valnou hromadu tvoří řádní členové Svazu.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

projednávání, stanovování a schvalování hlavních úkolů Svazu na všech úsecích jeho činnosti,
přijímání stanov Svazu a rozhodování o jejich změnách,
projednávání a schvalování zpráv o činnosti výboru Svazu a zpráv dozorčí rady,
schvalování výsledků hospodaření Svazu za jednotlivé hospodářské roky,
stanovení počtu členů výboru a dozorčí rady pro příští volební období,
volba a odvolání členů výboru Svazu a členů dozorčí rady,
stanovení výše členských příspěvků řádných členů,
schvalování výše částek účtovaných členům za činnosti uvedené v článku 2. odst. 5 stanov,
přezkoumání rozhodnutí výboru o zrušení členství ve Svazu,
rozhodování o vyloučení členů ze Svazu,
schválení rozpočtu a stanovení zásad použití finančních prostředků získaných z členských příspěvků,
nebo jiných zdrojů činnosti Svazu, darů a zisku z akcí Svazu,
l) rozhodování o zřízení odborných sekcí Svazu a způsobu finančního zajištění jejich činností,
m) rozhodnutí o zrušení Svazu,
n) rozhodování a projednávání dalších záležitostí Svazu, které si k rozhodnutí na ní vymínili členové
orgánů, členové Svazu nebo jsou zásadního významu a jejich projednání bylo odsouhlasené valnou
hromadou.
3.Je-li valná hromada oprávněná určité rozhodnutí přijmout, je oprávněná rovněž takové rozhodnutí změnit, nebo
zrušit, pokud to neodporuje povaze tohoto rozhodnutí.
4.Valná hromada přijímá hlasováním rovněž procedurální rozhodnutí, pokud dané postupy nejsou řešené
stanovami.
Článek 11
Svolávání valné hromady
1.Valnou hromadu svolává výbor Svazu alespoň jedenkrát ročně. Výbor svolává valnou hromadu oznámením
na webové stránce Svazu, ve Zprávách a zasláním pozvánky těm členům Svazu, kteří výboru poskytli své
mailové adresy, minimálně 30 dnů před konáním valné hromady. Oznámení o konání valné hromady musí vždy
obsahovat místo, datum, hodinu a program jednání.
2.Mimořádnou valnou hromadu je výbor Svazu povinný svolat, požádají-li o to řádní členové, disponující
alespoň jednou třetinou platných hlasů (tj. z těch členů, kteří nejsou v prodlení s placením členských příspěvků a
částek účtovaných členům za činnosti uvedené v článku 2. odst. 5 stanov) nebo pokud řádná valná hromada
nemohla přijmout rozhodnutí ve věcech volby členů výboru nebo dozorčí rady. Pokud výbor nesvolá
mimořádnou valnou hromadu do 30 dnů ode dne, kdy byl o to požádaný, nebo byl povinný ji svolat, mohou ji
svolat členové Svazu, kteří k tomu byli zmocnění členy, kteří o její svolání požádali výbor. Valnou hromadu
pak řídí člen pověřený členem Svazu. Oznámení o konání mimořádné valné hromady se zveřejňuje stejným
způsobem jako oznámení ve výše uvedených případech. Rozhodnutí na mimořádné valné hromadě se přijímají
stejným poměrem hlasů jako na valné hromadě.

Článek 12
Jednání valné hromady
1.Přítomní členové Svazu se před zahájením valné hromady zapisují do listiny přítomných.
2.Své členství prokazují členským průkazem nebo občanským průkazem, případně výpisem z obchodního
rejstříku. Zástupci kolektivních členů-právnických osob prokazují oprávnění zastupovat tyto členy písemnou
plnou mocí a prokazují se občanským průkazem, členy podnikající na živnostenský list zastupuje majitel
podniku.

3.Přítomní při prezenci předloží doklad o zaplacení členských příspěvků a úhrad Svazu podle čl. 2, odst. 5
stanov a čl. 7, odst. 4, za daný hospodářský rok. Poté obdrží hlasovací lístek, na kterém je doplněný počet hlasů,
kterými jsou oprávnění na valné hromadě hlasovat. Počet hlasů je určený podle výše finančních prostředků
poskytnutých Svazu dle Směrnice pro placení příspěvků, kdy za každých uhrazených 500,-Kč náleží jeden hlas.
4.Řádná valná hromada přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou hlasování o
zrušení Svazu, kdy je potřebné k přijetí rozhodnutí dvou třetin hlasů všech členů.
Pokud řádná valná hromada volí členy výboru a dozorčí rady, musí být na jejím jednání přítomní členové
disponující nejméně 30% platných hlasů. Nejsou-li přítomní členové disponující tímto počtem hlasů, svolá výbor
do třiceti dnů mimořádnou valnou hromadu postupem dle čl.11, bod 1. Mimořádná valná hromada přijímá
rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných.
5.Jednání valné hromady zahajuje výborem pověřený člen Svazu. Sdělí počet přítomných a počet hlasů,
kterými při hlasování disponují.
6.Poté seznámí přítomné s návrhem výboru na složení orgánů valné hromady a nechá hlasovat o volbě
předsedy valné hromady. Po zvolení předsedy valné hromady nechá hlasovat předseda valné hromady o volbě
zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osobách pověřených sčítáním hlasů.
7.Při jednání valné hromady uděluje vystupujícím slovo její předseda, který má právo vyzvat vystupujícího
k ukončení jeho vystoupení, nebo ho omezit přiměřeným časovým limitem. Pokud nebylo slovo udělené, nemá
nikdo právo svévolně zasahovat do jednání.
Předseda valné hromady má právo vyhlásit přestávky.
8.Předseda sděluje nejdříve návrhy výboru k jednotlivým projednávaným bodům programu, poté umožní
členů přednést protinávrhy. Nejdříve se hlasuje o návrhu výboru, poté postupně o protinávrzích v pořadí,
v jakém byly přednesené. Je-li schválený jeden z návrhů, nebo protinávrhů, o dalších se již nehlasuje.
9.Hlasování se provádí aklamací, zdvižením ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je uvedený počet hlasů.
Volba členů orgánů Svazu je tajná. Každý člen obdrží při prezentaci hlasovací lístek, kterým má právo
hlasovat o navržených členech orgánů Svazu a sám navrhnout další členy orgánů. Podrobnosti o vyplňování
hlasovacích lístků a pravidlech volby jsou uvedené na hlasovacím lístku. Hlasovací lístky se vhazují do
hlasovací schránky v době k tomu určené předsedou valné hromady.
10.Osoby pověřené sčítáním hlasů po každém hlasování provedou sčítání hlasů a oznámí předsedovi valné
hromady výsledky hlasování. Předseda s nimi seznámí valnou hromadu.
11.Při opuštění prostoru jednání valné hromady jsou členové povinní odevzdat u prezentace své hlasovací
lístky.
12.O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, kterého vyhotovení zajišťuje výbor. Zápis je potřebné
vyhotovit v den konání valné hromady tak, aby ho mohli svým podpisem odsouhlasit ověřovatelé zápisu. Zápis o
jednání valné hromady podepisují předseda valné hromady, zapisovatel valné hromady a ověřovatelé zápisu.
Zápisy s přílohami je Svaz povinný trvale archivovat. Zápisy zveřejňuje výbor na webových stránkách Svazu.
13. Každý člen Svazu má právo požádat výbor o zaslání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za
celou dobu trvání Svazu. Náklady takto vzniklé je povinný uhradit člen Svazu.
Článek 13
Účast na valné hromadě
1.Každý člen je oprávněný účastnit se valné hromady. Řádný člen má právo hlasovat na ní počtem hlasů,
které jsou mu vyznačené na hlasovacím lístku při prezenci, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí
týkajících se Svazu, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2.Může tak činit osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci (zmocněnec).
Zástupcem člena nemůže být člen výboru, dozorčí rady Svazu ani tajemník Svazu. Zmocněnci jsou povinní se
prokázat před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným členem, z níž
vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného člena na této plné moci musí být úředně ověřený.
Je-li členem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence ve
které je zapsaná.
Článek 14

Výbor
1.Výbor je výkonným orgánem Svazu.
2.Funkční období výboru je tříleté. Opětovná volba členů výboru je možná. Člen výboru může ze své funkce
odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru do sídla Svazu. V takovém případě končí výkon jeho
funkce dnem, kdy jeho odstoupení z funkce projednal nebo měl projednat výbor. Výbor je povinný projednat
odstoupení svého člena na nejbližším zasedání poté, co jeho prohlášení o odstoupení z funkce bylo doručené do
sídla Svazu. Pokud oznámí člen výboru své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce
uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik
zániku funkce.
3.Počet členů výboru v jednotlivých volebních obdobích je lichý a zpravidla činí devět. V případě ukončení
členství některého z členů výboru nastupuje na jeho místo nový člen, který získal další nejvyšší počet hlasů při
jednání valné hromady, která volila výbor. Takto může být v průběhu volebního období doplněná maximálně
jedna třetina volených členů výboru.
4.Dalšími stálými členy výboru jsou zástupce SPŠ kamenické a kamenosochařské v Hořicích, zástupce SOU
v Lipnici n/Sázavou, kteří mají hlas poradní. Výbor během svého funkčního období může rozhodnout o přijetí
dalších členů z oblasti odborného školství s hlasem poradním.
5.Výbor se schází nejméně šestkrát v roce. Předseda je povinný svolat zasedání výboru vždy, jestliže o to
požádají tři členové výboru nebo jestliže o to požádá, na základě usnesení dozorčí rady její předseda. Výbor
může podle své úvahy přizvat na zasedání i zástupce dozorčí rady společnosti, který má při hlasování hlas
poradní, hosty nebo členy Svazu. Zasedání výboru je pro členy Svazu veřejné.
6.Výbor volí ze svého středu předsedu a prvního, druhého a třetího místopředsedu.
7.Výbor zastupuje a navenek a jedná jeho jménem předseda. V případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění
plní tento úkol místopředsedové, popř. jiný pověřený člen výboru.
8.Výbor může jmenovat a odvolat tajemníka Svazu.
9.K řešení a plnění regionálních, speciálních a vysoce odborných úkolů může výbor vytvářet oblastní nebo
odborné skupiny a řídí činnost sekcí Svazu zřízených valnou hromadou.
10.Výbor plní především usnesení valné hromady. Té také odpovídá za svou činnost.
11.Výbor plní zejména tyto úkoly:
a) určuje podrobnosti vnitřní organizace a hospodaření Svazu,
b) zastupuje a hájí zájmy a práva svých členů, formuluje, uplatňuje a prosazuje jejich oprávněné
požadavky,
c) vykonává usnesení valné hromady, která se netýkají výlučné pravomoci jiných orgánů Svazu,
d) zajišťuje konzultační, poradenskou, vydavatelskou, vzdělávací a propagační činnost a schvaluje náklady
na ni,
e) organizuje spolupráci s ostatními sdruženími, společnostmi, svazy a spolky v rámci plnění úkolů Svazu,
uzavírá s nimi dohody a smlouvy o součinnosti k dosažení stanoveného konkrétního cíle nebo
k uplatňování společného profesního zájmu,
f) vytváří a udržuje pro potřeby řádných členů informační systém Svazu,
g) spravuje majetek Svazu, hospodaří s jeho finančními a hmotnými prostředky, předkládá valné hromadě
ke schválení rozpočet na příští rok,
h) vytváří a spravuje fondy Svazu a rozhoduje o jejich použití v rámci pravidel schválených valnou
hromadou,
i) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, ostatních dokladů a jejich archivaci,
j) přijímá členy Svazu, rozhoduje o zrušení členství a navrhuje valné hromadě vyloučení členů Svazu,

k) schvaluje přijímání a propouštění zaměstnanců Svazu, určuje jejich pracovní náplň a stanovuje platové
podmínky,
l) svolává a připravuje valnou hromadu.
11.Výbor je usnášení schopný, je-li přítomná nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. Rozhodnutí
přijímá prostou většinou hlasů přítomných. Každý volený člen výboru má jeden hlas.
12.O schůzích výboru je pořizovaný zápis, který vyhotovuje tajemník Svazu nebo výborem pověřená osoba.
Zápis podepisuje předseda Svazu a pověřený člen výboru. Zápis je zasílaný všem členům výboru, zveřejňovaný
na webových stránkách Svazu a vydávaný ve Zpravodaji.
Článek 15
Dozorčí rada
1.Dozorčí rada Svazu je jeho kontrolním orgánem. Při výkonu své působnosti zejména:
a)

dohlíží na výkon působnosti výboru a hospodaření Svazu a jeho zaměstnanců,

b) kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné
hromady,
c)

přezkoumává účetní závěrky a návrhy výboru na rozdělení prostředků, nebo úhrady ztráty a podává o
výsledku své činnosti zprávy valné hromadě,

d) účastní se valné hromady,
e)
f)

předkládá valné hromadě a výboru své vyjádření doporučení a návrhy,
kontroluje evidence, účetnictví, obchodní knihy a ostatní doklady svazu.

2.Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně platnými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutími
valné hromady.
3. Dozorčí rada má nejméně tři členy. Pokud je v jednotlivých volebních obdobích volený jiný počet členů,
platí, že počet členů je lichý. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Volební období členů dozorčí rady je
tříleté. O odstoupení člena dozorčí rady platí postup uvedený v článku 14, odst. 2 a 3.
4.Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem výboru Svazu.
5.Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat
(kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady a to až do výše jedné třetiny svých členů
v průběhu jednoho volebního období.
6.Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za rok. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nejméně 15 dnů
předem písemnou pozvánkou, ve které uvede místo, datum, hodinu a program jednání.
7.Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na své zasedání člena nebo členy výboru, tajemníka, nebo
členy Svazu. Člen výboru má při hlasování dozorčí rady hlas poradní. Zasedání dozorčí rady je neveřejné.
8. Zasedání dozorčí rady řídí předseda a v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen.
9.O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda
dozorčí rady a zapisovatel.
10.Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jestliže je na jejím zasedání přítomná nadpoloviční většina členů. K
přijetí usnesení je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Každý člen má jeden hlas.
Článek 16
Tajemník Svazu
Tajemník Svazu je zaměstnancem Svazu. Náplň práce stanovuje výbor Svazu v pracovní smlouvě.

Část IV.
Článek 17
Majetek Svazu
1.Majetkem Svazu jsou finanční a movitý majetek potřebný k zabezpečení činnosti Svazu.
2.Zdrojem majetku jsou:
-členské příspěvky a příspěvky sympatizujících osob,
-dary, subvence, dotace,
-všechny ostatní příjmy z činnosti Svazu.
3.Majetkem Svazu jsou i nehmotná práva Svazu, např. autorská práva na něj převedená členy, vzniklá při
činnosti Svazu, či jiné výsledky duševní činnosti.
4.Prostředky Svazu jsou majetkem účelově určeným k plnění úkolů vytyčených programem a stanovami
Svazu a smí je používat pouze v souladu s tímto určením, a to účelně a hospodárně.
5.Výbor Svazu má právo disponovat prostředky Svazu v rámci rozpočtu. O způsobu použití prostředků
získaných vlastní aktivitou výboru Svazu, rozhoduje výbor podle vlastního uvážení při dodržení zásady účelnosti
a hospodárnosti.
6.Svaz hospodaří samostatně, na vlastní účet, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito
stanovami a pokyny nebo dokumenty schválenými valnou hromadou.
7.Všechny příjmy a výdaje podléhají písemné evidenci a vyúčtování. Finanční prostředky jsou zasílané na
účet Svazu, nebo se předávají proti příjmovému dokladu.
Článek 18
Jednání a podepisování jménem Svazu

1.Jménem Svazu jedná jeho předseda.
2.Jménem Svazu podepisuje společně předseda a první místopředseda.

Článek 19
Řešení sporů
1.O řešení sporů mezi svazovými orgány rozhoduje valná hromada.
2.K dořešení sporů mezi členy Svazu nebo členy svazových orgánů, které by mohly ohrozit pověst Svazu
nebo kamenické či kamenosochařské profese, může nejbližší vyšší orgán ustavit smírčí komisi z osob
požívajících autority a důvěry, s nimiž vysloví souhlas zúčastněné strany. Řízení práce smírčí komise je třeba
vést s cílem dosažení smíru stran.
3.Členové Svazu jsou povinní zachovávat mlčenlivost o záležitostech, které získají od členů Svazu nebo při
jeho akcích, či v rámci jeho aktivit a tuto mlčenlivost zachovávat po dobu dvou let po ukončení členství ve
Svazu.
Článek 20
Zánik Svazu
1.Svaz zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným subjektem,
b) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění,

c)

prohlášením konkursu nebo zamítnutím konkursu pro nedostatek majetku.

2.Svaz zanikne, rozhodne-li o tom valná hromada. Současně s přijetím takového rozhodnutí přijme valná
hromada rozhodnutí o způsobu provedení likvidace Svazu a o tom koho touto činností pověří.
3.Pokud dochází k zániku s právním nástupnictvím, je majetek předaný právnímu nástupci, který vstoupí i do
práv a povinností zaniklého Svazu. Jinak po ukončení likvidace předá osoba pověřená likvidací majetek
příslušnému orgánu státní správy.
4.Pokud není určené rozhodnutím valné hromady kdo provede likvidaci, postupuje se dle platných právních
předpisů, které upravují postup při jednotlivých způsobech zániku sdružení.
Článek 21
Závěrečná ustanovení
1. Pokud nejsou některé záležitosti činnosti a pravidel fungování Svazu obsažené v těchto stanovách, řídí se
zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravujících záležitosti spolků.
2.Tyto stanovy nahradily znění stanov přijatých dne 23.října 2004. Jejich znění bylo přijaté na jednání valné
hromady dne 19.6.2015.
3.Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky z.s. je zapsaný od 1.1.2014 ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 674.

