STANOVY ASOCIACE OSOBNÍHO PRODEJE

Článek 1
NÁZEV, SÍDLO A PŘEDMĚT SDRUŽENÍ
(1) Název sdružení je "Asociace osobního prodeje" (dále jen "sdružení").
(2) Sídlem sdružení je Klimentská 1216/46, Praha 1.
(3) Předmětem činnosti sdružení je podpora zájmů členů s ohledem na společný
způsob prodeje formou přímého prodeje.
Přímým prodejem (dále jen „přímý prodej“) je prodej zboží nebo služeb přímo
zákazníkům formou osobního kontaktu prodávajícího nebo jeho obchodního zástupce
či distributora nebo při skupinových prezentacích, a to mimo stálé obchodní
provozovny prodávajícího. Předvedení zboží nebo nabídka služeb a následné uzavření
příslušné smlouvy při přímém prodeji probíhá obvykle v místech předem
domluvených se zákazníkem.
(4) Sdružení podporuje zájmy přímého prodeje tím, že odborné i laické veřejnosti
objasňuje jeho existenci, formy, hospodářský význam a výhody pro spotřebitele a
obchodní zástupce nebo distributory. Spolupracuje se školami a vzdělávacími
institucemi s cílem zvýšit informovanost o přímém prodeji mezi studenty a pedagogy.
Sdružení dále zastupuje oprávněné společné zájmy svých členů vůči státním orgánům,
a to jak vůči zákonodárným, vládním a správním orgánům tak i jiným institucím,
hromadným sdělovacím prostředkům, hospodářským, politickým institucím a
institucím na ochranu spotřebitelů.
Sdružení rovněž podporuje systematickou výměnu zkušeností mezi členy o
specifických otázkách přímého prodeje.
(5) Sdružení dbá na to, aby jeho členové pracovali podle Zásad chování při přímém
prodeji (článek 2).
Členové usilují o aktivní, trvalé a účinné prosazování Zásad chování v přímém prodeji
na všech úrovních své činnosti.
(6) V rámci podpory podnikatelských zájmů členů si sdružení klade za cíl bránit
nekalé soutěži při přímém prodeji jako vůči členům, taky vůči spotřebitelům, jakož i
nepřipouštět takové obchodní podmínky v oblasti přímého prodeje, které by
poškozovaly spotřebitele. Tento cíl zahrnuje též potírání nepoctivých obchodních
praktik používaných zvnějšku proti přímému prodeji jako celku nebo proti
jednotlivým členům sdružení.
(7) Sdružení je oprávněno zakládat jiné právnické osoby nebo účastnit se, a to i
majetkově, na jejich činnosti, pokud o tom rozhodne členská schůze.
(8) Sdružení je nezisková a nepolitická organizace a jakákoli politická aktivita v rámci
sdružení je zakázána
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Článek 2
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SDRUŽENÍ
(1) Základní povinností člena sdružení je dodržovat zásady chování při přímém
prodeji (dále jen „Zásady chování při přímém prodeji“), které jsou následující:
(a) vykonávat svou obchodní činnost především formou přímého prodeje,
(b) v obchodním styku dbát na přísnou korektnost vůči spotřebitelům, ostatním
soutěžitelům a obchodním zástupcům či distributorům, což zahrnuje zejména
následující pravidla
-

nepoužívat při své obchodní činnosti metody typu pyramidových her,
„letadlo“, „sněhová koule“ apod.

-

nepoužívat přímých či nepřímých donucovacích metod při prodeji zboží svým
distributorům, obchodním zástupcům a konečným spotřebitelům,

-

zajistit, aby zahájení činnosti distributora nebo obchodního zástupce bylo
dobrovolné,

-

nenutit při zahájení činnosti distributora nebo obchodního zástupce a ani
během jeho činnosti k nákupu neúměrného množství zásob,

-

při ukončení činnosti distributora nebo obchodního zástupce zajistit
distributorům anebo obchodním zástupcům zpětnou koupi zboží, které jim
prodal a které je dále prodejné.

(c) vždy čestně jednat při navazování obchodních vztahů, uzavírání a projednávání
smluv a dbát na to, aby tuto povinnost dodrželi jeho pracovníci, obchodní zástupci
či distributoři;
(d) chránit oprávněné zájmy spotřebitele a dodržovat právním předpisem stanovenou
ochranu spotřebitele,
(e) dbát na spravedlivé a rovné jednání se všemi svými distributory nebo obchodními
zástupci,
(f) dodržovat pravidla hospodářské soutěže,
(g) udržovat dobrou pověst sdružení a jednotlivých členů na veřejnosti,
(h) dodržovat další specifická pravidla pro přímý prodej, která vyplývají z Zásad
chování při přímém prodeji, který je nedílnou součástí těchto stanov.
(2) Členové sdružení jsou dále povinni:
(a) aktivně se účastnit na činnosti sdružení,
(b) podporovat cíle a účel sdružení, výsledky jeho činnosti, jeho jméno, značku a
dobrou pověst, jakož i jeho členství v jiných spolcích či zájmových sdruženích a
institucích.
(3) Každý člen sdružení je oprávněn, pokud tyto stanovy pro člena - čekatele
nestanoví jinak:
(a) aktivně se účastnit činnosti sdružení,
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(b) podávat návrhy na činnost sdružení,
(c) navrhovat své kandidáty do orgánů sdružení,
(d) používat na svých propagačních materiálech a ostatních podkladech značku
sdružení a jiné odkazy na členství ve sdružení s uvedením názvu sdružení, pokud
platnost tohoto oprávnění svým rozhodnutím nepozastaví členská schůze.

Článek 3
ČLENSTVÍ
(1) O členství ve sdružení se mohou ucházet právnické osoby a fyzické osoby –
podnikatelé, kteří nabízejí a prodávají své zboží a služby spotřebitelům především
formou přímého prodeje a jimi nabízené zboží a služby je označeno ochrannou
známku, kterou sami vlastní nebo ji mohou užívat na základě licence nebo
označují jimi nabízené zboží a služby svým vlastním označením nebo jimi
nabízené zboží a služby prodávají pod cizí ochrannou známkou nebo označením
zboží a služeb, avšak na základě výhradního zastoupení v České republice a svou
obchodní činnost vykonává v souladu se Zásadami chování při přímém prodeji.
(2) Uchazeč o členství ve sdružení je povinen podat žádost o členství, ve které mimo
jiné prohlásí, že nejméně 1 rok před podáním žádosti vykonával a dále vykonává
svou obchodní činnost především formou přímého prodeje v souladu se Zásadami
chování při přímém prodeji a zavazuje se po celou dobu členství tyto Zásady
chování při přímém prodeji dodržovat. Představenstvo sdružení žádost ve lhůtě 90
dnů od obdržení žádosti o členství přezkoumá a předloží ji k vyjádření všem
členům sdružení. Členové jsou povinni se k žádosti o přijetí za člena - čekatele
předložené představenstvem písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne obdržení žádosti
od představenstva. V případě, že se všichni členové sdružení ve stanovené lhůtě
vyjádří pro přijetí uchazeče za člena - čekatele, je představenstvo povinno
uchazeči o členství písemně sdělit, že jeho žádost o přijetí za člena byla přijata.
V případě, že se některý člen ve stanovené lhůtě vyjádří proti přijetí uchazeče za
člena nebo se nevyjádří vůbec, je představenstvo žádost o přijetí za člena povinno
předložit nejbližší členské schůzi k projednání. K rozhodnutí členské schůze o
přijetí uchazeče za člena - čekatele, je potřeba nejméně 2/3 všech hlasů členů
sdružení. Odmítnutí žádosti o přijetí se uchazeči nezdůvodňuje. Uchazeč o
členství, jehož žádost byla zamítnuta, se může stát člen sdružení nejdříve jeden
rok po zamítnutí jeho žádosti o členství, pokud znovu podá žádost o přijetí za
člena.
(3) Uchazeč o členství, jehož žádost o členství byla přijata, je povinen do 10 dnů od
obdržení písemného oznámení o jeho přijetí za člena - čekatele, zaplatit členské
příspěvky v poměrné výši odpovídající zbylé části kalendářního roku počínající
dnem přijetí uchazeče. V případě, že uchazeč o členství členský příspěvek
neuhradí ani v dodatečně lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy představenstva
k úhradě členského příspěvku, má se za to, že takovému uchazeči členství ve
sdružení nikdy nevzniklo a uchazeč je povinen znovu podat žádost o přijetí za
člena.
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(4) Uchazeč o členství, jehož žádost o členství byla přijata a který zaplatil včas
členský příspěvek za příslušný kalendářní rok, se dnem zaplacením členského
příspěvku stává členem - čekatelem na členství ve sdružení, a to po dobu 1 roku
ode dne vzniku jeho členství jako člena- čekatele ve sdružení (dále jen „čekatelská
lhůta“). Člen- čekatel je během čekatelské lhůty oprávněn vystupovat vůči třetím
osobám jako člen sdružení a vztahují se na něj přiměřeně práva a povinnosti člena
sdružení s výjimkou hlasovacích práv a práva navrhovat své kandidáty a delegovat
své zástupce do orgánů sdružení.
(5) Představenstvo je povinno nejpozději do 30 dnů ode dne skončení čekatelské lhůty
rozhodnout zda bude člen - čekatel přijat či nepřijat za řádného člena sdružení. Při
rozhodování představenstvo bere v úvahu, zda člen- čekatel během čekatelské
lhůty plnil své povinnosti podle těchto stanov, zejména zda dodržoval Zásady
chování při přímém prodeji. Představenstvo bere rovněž v úvahu vážnost a pověst
člena-čekatele ve veřejnosti.
(6) Představenstvo je rovněž oprávněno již před přijetím uchazeče za člena - čekatele
tak i během čekatelské lhůty prověřit činnost uchazeče o členství resp. členačekatele prostřednictví institucí a sdružení, které podle svých stanov mají za úkol
objasňování a potíráním nekalé soutěže a mají za úkol sloužit zájmům spotřebitelů
a podnikatelským subjektům.
(7) Představenstvo si může obstarat poznatky ze znalostí všech členů a z podkladů,
předložených uchazečem o členství resp. členem - čekatelem.
(8) Představenstvo rozhoduje o přijetí člena - čekatele za řádného člena všemi hlasy
členů představenstva.
(9) V případě, že představenstvo neschválí přijetí člena - čekatele za řádného člena
sdružení, předloží posouzení jeho přijetí za řádného člena nejbližší členské schůzi.
Členská schůze rozhoduje o přijetí dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.
(10) V případě, že neschválení přijetí člena - čekatele za řádného člena sdružení, je
představenstvo i členská schůze povinna zdůvodnit jeho nepřijetí za řádného člena
sdružení, avšak ani v případě neschválení přijetí člena-čekatele za řádného člena
se členu- čekateli nevrací již zaplacený členský příspěvek. Člen - čekatel, jehož
přijetí za člena nebylo schváleno, je oprávněn podat novou žádost o členství ve
sdružení nejdříve jeden rok po obdržení oznámení o neschválení vzniku jeho
řádného členství ve sdružení.
(11) Představenstvo je povinno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí člena-čekatele mu
oznámit písemně nejpozději do 10 dnů ode dne přijetí rozhodnutí příslušným
orgánem sdružení a o případném dalším postupu či následcích takového
rozhodnutí.
(12) V případě, že člen - čekatel nebude přijat za řádného člena sdružení jeho
členství ve sdružení zaniká ke dni obdržení oznámení dle odst. 11 tohoto článku s
účinky uvedenými v článku 6 těchto stanov.
Článek 4
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
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(1) Každý člen je povinen uhradit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok
nejpozději do 10. dubna příslušného roku, ve výši stanovené členskou schůzi
s ohledem na vnější ekonomické podmínky a vzhledem k předpokládanému
rozsahu činnosti sdružení v příslušném kalendářním roce.
(2) O výši členského příspěvku rozhoduje členská schůze prostou většinou hlasů
členů přítomných na členské schůzi. Členská schůze je povinna stanovit výši
členského příspěvku nejpozději do 31. března příslušného roku. V případě, že
členská schůze výši členského příspěvku ve stanoveném termínu nestanoví, má se
za to, že výše členského příspěvku zůstává zachována ve výši platné pro
předcházející kalendářní rok.
(3) Členská schůze může rozhodnout o zvýšení členských příspěvků i během trvání
kalendářního roku, pokud takový návrh předloží představenstvo sdružení členské
schůzi z důvodu potřeby financování členskou schůzí schválených aktivit sdružení
spolu s návrhem zvýšení členského příspěvku a členská schůze hlasy všech členů
přítomných na členské schůzi takový návrh odsouhlasí.

Článek 5
HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ
(1) Sdružení hospodaří dle plánu hospodaření na příslušný kalendářní rok
schváleného členskou schůzí, přičemž sestavit návrh plánu hospodaření a
předložit jej ke schválení členské schůzi je představenstvo v závislosti na plánu
činnosti sdružení na příslušný kalendářní rok.
(2) Hospodářským rokem sdružení je rok kalendářní.
(3) Majetkem sdružení jsou prostředky získané jako členské příspěvky a majetek,
který získá sdružení za svého trvání.
(4) Sdružení odpovídá za nesplnění svých povinností svým majetkem. Členové neručí
za závazky sdružení, ledaže by členská schůze tří čtvrtinovou většinou rozhodla v
každém konkrétním případě jinak.

Článek 6
UKONČENÍ ČLENSTVÍ
(1) Členství člena skončí:
- jeho vystoupením,
- jeho zánikem bez právního nástupce,
- jeho vyloučením ze sdružení.
(2) Vystoupení je možné pouze ke konci kalendářního roku na základě písemného
prohlášení, předaného sdružení minimálně půl roku před dnem, kdy má členství
skončit.
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(3) Zánik člena bez právního nástupce způsobí okamžité ukončení členství.
(4) Ukončení členství v průběhu správního roku nesnižuje příspěvkovou povinnost
dotčeného člena pro daný rok. Ukončením členství nevzniká nárok na podíl na
majetku sdružení s výjimkou případu uvedeného v článku 13 odst. 4.
(5) Člen může být rozhodnutím představenstva z důvodů vážného porušení svých
povinností ze sdružení vyloučen. Za vážné porušení povinností se považuje,
pokud člen porušuje i přes písemné upozornění Zásady chování při přímém
prodeji, nebo ani po písemném vyzvání a stanovení dodatečné lhůty k zaplacení
nezaplatí členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.
(6) Vyloučit člena může představenstvo s vlastního podnětu nebo z podnětu
jakéhokoli člena sdružení nebo z podnětu administrátora.
(7) Před rozhodováním představenstva o přijetí usnesení o vyloučení člena, musí
představenstvo vyzvat příslušného člena, aby se v přiměřené lhůtě písemně
vyjádřil k návrhu na vyloučení.
(8) Zdůvodněné usnesení představenstva o vyloučení musí být doručeno příslušnému
členovi doporučeným dopisem s doručenkou. Dnem doručení začíná běžet lhůta
30 dnů, během níž může vyloučený člen podat proti usnesení o vyloučení písemné
odvolání k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek.
(9) O odvolání rozhodne členská schůze, kterou musí svolat představenstvo do 60 dnů
po obdržení odvolání. Rozhodnutí členské schůze, které musí být zdůvodněno, se
oznámí vyloučenému členovi doporučeným dopisem s doručenkou. Rozhodnutí
členské schůze o odvolání je konečné.
(10) Při hlasování o vyloučení člena na členské schůzi nehlasuje zástupce člena, o
jehož vyloučení se jedná.
(11) Zanikne-li členství člena ve sdružení, bez ohledu na způsob zániku jeho
členství, je povinen upustit od veškerého dalšího užívání jména a značky sdružení
a všeho co by mohlo mít vztah ke sdružení.
(12) Představenstvo sdružení je oprávněno vhodným způsobem zveřejnit zánik
členství člena.

Článek 7
ORGÁNY SDRUŽENÍ
(1) Orgány sdružení jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c) revizor účtů,
d) administrátor
e) sekretář sdružení.
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(2) Představenstvo nebo členská schůze jsou oprávněny ustanovit výbory a jiná grémia
a přenést na ně zpracování a zajištění určitých úkolů. Do takových výborů mohou být
povolány i osoby vně sdružení.

Článek 8
ČLENSKÁ SCHŮZE
(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, která je svolávána nejméně jednou
ročně. Řádná členská schůze má být svolána tak, aby se konala nejpozději do 31.
března kalendářního roku.
(2) Mimořádná členská schůze musí být svolána:
-

vyžaduje-li to zájem sdružení,

-

je-li svolání požadováno na představenstvu písemně třetinou členů s
uvedením účelu a důvodu svolání schůze,

-

rozhodne-li o konání další členské schůze předchozí členská schůze.

(3) Do působnosti členské schůze náleží:
a) schválení výroční zprávy představenstva za předchozí rok,
b)

schválení ročního vyúčtování,

c) Schválení ročního plánu činnosti sdružení předloženého představenstvem,
d) Schválení návrhu plánu hospodaření předloženého představenstvem,
e) Volba a odvolávání členů představenstva,
f) Volba a odvolávání revizora účtů,
g) volba a odvolání administrátora,
h) rozhodnutí o změně obsahu stanov,
i) rozhodnutí o zrušení sdružení,
j) rozhodnutí o dalších otázkách, které tyto stanovy zahrnují do působnosti členské
schůze nebo v kterých si členská schůze vyhradí právo rozhodovat.
(4) Členskou schůzi svolává představenstvo písemně s uvedením pořadu jednání.
Pozvánka musí být členům zaslána nejpozději 15 dnů před konáním členské schůze.
(5) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li na ní zastoupeno více než polovina hlasů
členů. Při neschopnosti usnášení musí představenstvo svolat do čtyř týdnů náhradní
členskou schůzi se stejným pořadem jednání.
(6) Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných.
V pozvánce na náhradní členskou schůzi je nutno na tuto skutečnost upozornit.
(7) Usnesení členské schůze se přijímají prostou většinou hlasů přítomných, pokud
stanovy výslovně nevyžadují kvalifikovanou většinu.

7

(8) Každý člen má jeden hlas. Na členské schůzi může hlasovat jen osoba oprávněná
jednat jménem člena nebo osoba, kterou taková osobou písemně zplnomocnění k
hlasování. Zplnomocněna může být jen osoba zaměstnaná členem.
(9) Na členské schůzi se hlasuje veřejným hlasování, a to zvednutím ruky člena.
(10) Členové mohou rozhodovat i mimo členskou schůzi (per rollam). Hlasování nebo
rozhodování per rollam se děje korespondenčně a podmínky takového hlasování či
rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly sdružení ověřit totožnost osoby
oprávněné vykonat hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým
postupem ani k účasti takto hlasujících členů nepřihlíží.
(11) V případě hlasování či rozhodování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání
členské schůze všem členům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání členské schůze s
uvedením podmínek pro hlasování per rollam. Nedoručí-li člen ve lhůtě 15 dnů od
doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání členské schůze souhlas s návrhem
usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
(12) Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno
veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí člena při hlasování mimo členskou schůzi (per
rollam) formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské
schůze, kterého se vyjádření týká, jinak se člen vyjadřuje k návrhu prostou písemnou
formou.
(13) Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo členskou schůzi (per rollam)
počítá z celkového počtu hlasů všech členů. Výsledek rozhodování mimo členskou
schůzi (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí představenstvo způsobem pro
zasílání návrhu rozhodnutí podle odstavce 11 tohoto článku.
Článek 9
PŘEDSTAVENSTVO
(1) Představenstvo je výkonným orgánem sdružení.
(2) Představenstvo má 2 členy, a to předsedu a zástupce předsedy.
(3) Členové představenstva jsou voleni z řad obchodního vedení jednotlivých členů
sdružení, přičemž žádný člen nemůže mít v představenstvu sdružení více jak jednoho
zástupce.
(4) Představenstvo zastupuje sdružení vůči třetím osobám, a to tak, že za sdružení
jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy nejméně dva členové představenstva
společně, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
(5) Každý člen představenstva je volen členskou schůzí na dobu dvou let a zůstává ve
funkci až do nové volby.
(6) Při přípravě voleb sestaví úřadující představenstvo předběžnou kandidátní listinu,
se kterou seznámí písemně členy nejméně 21 dnů před členskou schůzí s výzvou, aby
ve lhůtě deset dnů po obdržení kandidátní listiny podali vlastní návrhy na volbu,
odlišné od kandidátní listiny.
(7) Úřadující představenstvo předloží členské schůzi konečnou kandidátní listinu.
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(8) Každý člen může podat na jakékoli členské schůzi návrh na odvolání jakéhokoli
člena představenstva, případně návrh na volbu nového člena představenstva.
(9) Je možné znovuzvolení člena představenstva. Předseda a člen představenstva
může být volen do stejné funkce pouze na tři po sobě jdoucí volební období.
Odstoupí-li předčasně člen představenstva, může členská schůze zvolit náhradního
člena na zbývající dobu úřadování odstoupivšího člena (doplňující volba).
(10) Představenstvu přísluší vedle zvláštních úkolů, jemu výslovně udělených
stanovami, řízení sdružení a vedení jeho činnosti. Do působnosti představenstva patří
zejména:
a) Vypracování výroční zprávy za předchozí rok.
b) Vypracování ročního vyúčtování.
c) Vypracování plánu činnosti na kalendářní rok a jeho předložení členské schůzi ke
schválení.
d) Vypracování návrhu hospodaření k předložení členské schůzi.
e) Svolání členské schůze, její příprava a sestavení pořadu jednání,
f) Realizace usnesení členské schůze.
g) Vedení účetnictví a řádná správa a používání majetku sdružení.
(11) Členskou schůzi řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce.
(12) Představenstvo může přijmout jednací řád.
(13) Představenstvo přijímá svá usnesení zásadně na schůzích představenstva, které
svolává předseda. Schůze představenstva není nutná, když všichni členové
představenstva s návrhem nebo usnesením vysloví písemný souhlas.
(14) Představenstvo je usnášeníschopné, pokud byli všichni členové pozváni a jsou
přítomni nejméně dva členové, mezi nimi předseda nebo jeho zástupce.
(15) Představenstvo rozhoduje, pokud není ve stanovách určeno jinak, prostou
většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a v jeho
nepřítomnosti hlas jeho zástupce.
(16) Schůze představenstva je předseda představenstva povinen svolat nejméně
jednou za 6 měsíců, jinak když to vyžaduje zájem sdružení nebo když o svolání
požádají předsedu písemně dva členové představenstva s uvedením účelu a důvodu
schůze.

Článek 10
REVIZE ÚČTŮ
(1) Členská schůze volí na dobu dvou let jednoho revizora účtů. Členové
představenstva nemohou být revizorem účtů. Členská schůze může rovněž pověřit
přezkoumáním správnosti účetních knih sdružení nezávislého auditora.
(2) Revizor účtů kontroluje roční vyúčtování představenstva, dříve než je předloženo
členské schůzi. Správnost ročního vyúčtování je stvrzena podpisem revizora účtů.
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Revizor má právo nahlížet do všech podkladů v účetnictví sdružení. Revizor účtů je
povinen členské schůzi podat zprávu o výsledku revize.

Článek 11
ADMINISTRÁTOR
(1) Administrátorem může být na sdružení nezávislý právník, kterého členská schůze
zvolí do této funkce. Doba výkonu funkce administrátora není časově omezena.
(2) Administrátor vykonává dohled nad dodržováním Zásad chování při přímém
prodeji jednotlivými členy sdružení, jakož i distributory a obchodními zástupci
jednotlivých členů.
(3) Administrátor svým jednání přispívá k urovnání sporů vzniklých při provádění
přímého prodeje mezi jednotlivými členy sdružení, jakož i mezi členem sdružení a
jeho distributorem či obchodním zástupcem či členem sdružení a spotřebitelem.
Administrátor je povinen přezkoumat jakýkoli konkrétní podnět týkající se
dodržování Zásad chování při přímém prodeji.
Článek 12
SEKRETÁŘ SDRUŽENÍ
(1) Představenstvo může ustanovit sekretáře sdružení.
(2) Funkce sekretáře je placená, o výši jeho odměny rozhoduje členská schůze.
(3) Sekretář je povinen vést administrativu a archiv sdružení, vyřizovat jeho
korespondenci, zajišťuje organizační činnost sdružení a vykonává další potřebné
činnosti v zájmu sdružení. Sekretář vyhotovuje zápisy z jednání členské schůze a
ze schůzí představenstva.
(4) Sekretář sdružení je povinen se řídit pokyny předsedy představenstva nebo jeho
zástupce.
Článek 13
PROTOKOLACE USNESENÍ
O průběhu členských schůzí, schůzí představenstva a jednání revizora účtů, případně
dalších jednání se pořizuje zápis o jejich průběhu, který obsahuje zejména přijatá
usnesení a který podepisuje příslušný řídící schůze a zapisovatel (sekretář sdružení).

Článek 14
POVINNOST NESTRANNOSTI A MLČENLIVOSTI
(1) Členové všech orgánů určených stanovami, jakož i všech ustavených grémií jsou
při plnění svých úkolů v rámci sdružení zavázáni k nestrannosti.
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(2) Musí udržovat v tajnosti obchodní a provozní tajemství členů, jakož i všechny
důvěrné údaje, o kterých se dozvědí při své činnosti v rámci úkolů daných stanovami
nebo v souvislosti s nimi. Tato povinnost trvá i po ukončení činnosti.
(3) S poradci a případně jinými třetími osobami, které nepatří ke sdružení, budou
povinnosti uvedené v odst. 1 a 2 dohodnuty smluvně.

Článek 15
ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ
(1) Zrušit sdružení lze na základě rozhodnutí členské schůze a to likvidací. O zrušení
sdružení likvidací rozhoduje členská schůzi tříčtvrtinovou většinou všech hlasů členů
sdružení.
(2) Pokud členská schůze rozhodne o zrušení sdružení s likvidací, určí rovněž osobu,
která bude provádět likvidaci sdružení (likvidátora). Likvidátor je o vstupu sdružení
do likvidace oprávněn k zastupování sdružení.
(3) Likvidátoři musí ukončit probíhající činnost sdružení a vypořádat otevřené
pohledávky a závazky vůči třetím osobám.
(4) Je-li po ukončení likvidace likvidační přebytek, rozdělí si jej členové sdružení v
době likvidace v poměru doby trvání jejich členství.

Článek 16
NABYTÍ PLATNOSTI STANOV A ZMĚNY STANOV
(1) Tyto stanovy jakož i případné změny stanov nabývají platnosti dnem rozhodnutí
členská schůze o obsahu stanov nebo změně obsahu stanov.
(2) Představenstvo je povinno oznámit změny obsahu stanov, které se zapisují do
registru sdružení, příslušnému úřadu, který registr sdružení vede, stejně jako
změnu osob, které jednají za sdružení.
(3) Sdružení nabývá právní způsobilosti dnem zápisu do registru sdružení.

Článek 17
DORUČOVÁNÍ
V případě, že se má dle těchto stanov zaslat členům sdružení písemné oznámení,
zasílá se takové oznámení doporučenou poštou, pokud tyto stanovy nevyžadují zaslání
oznámení doporučeným dopisem s doručenkou. Členská schůze může rozhodnout, že
oznámení o organizačních záležitostech sdružení mohou být zasílány členům
elektronickou poštou nebo faxem.

11

