STANOVY ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY

úplné znění Stanov z 24.1.1991
jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav k 6. září 2016

§1
Asociace
1. Asociace cestovních kanceláří České republiky (dále jen „Asociace“) je spolkem, dobrovolným
sdružením českých a zahraničních subjektů cestovního ruchu.
2. Asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 940.
3. Sídlem Asociace je Praha.
§2
Účel a činnost Asociace
1. Účelem a hlavní činností Asociace je zastupování a ochrana hospodářských, podnikatelských a
odborně etických zájmů členů Asociace, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Vedle hlavní
činnosti vyvíjí Asociace také vedlejší činnost, jež spočívá v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
2. Do hlavní činnosti Asociace spadá:
1. Ve vztahu k subjektům mimo Asociaci:
a) Navrhování a spolupůsobení při tvorbě legislativních a hospodářských opatření Evropské unie a
České republiky vztahujících se k cestovnímu ruchu, vyjadřování se k návrhům předpisů
souvisejících s cestovním ruchem a k hospodářské politice státu, resp. územních orgánů v této
oblasti.
b) Podporování dobrého jména a úrovně cestovního ruchu. Bojování proti nekalé konkurenci a
poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice a v Evropské unii.
c) Odborné vyjadřování se k otázkám spojeným s činností cestovních kanceláří a cestovních
agentur v domácím i zahraničním cestovním ruchu, zajišťování informační a odborné konzultační
činnosti.
d) Plnění úlohy jednajícího zástupce při dvoustranných, příp. vícestranných jednáních se
zahraničními subjekty na mezinárodním trhu cestovního ruchu, zejména:

-

spolupráce se zahraničními svazy cestovních kanceláří, a to jak v relaci s příslušnou zemí,
tak na třetích trzích,

-

zastupování členských cestovních kanceláří a cestovních agentur v mezinárodních
organizacích cestovního ruchu sdružujících asociace cestovních kanceláří.

e) Zajišťování společné propagace, práce s veřejností a se sdělovacími prostředky v rozsahu
schváleném Valným shromážděním Asociace a odpovídajícím schválenému rozpočtu.
f)

Formulování a zastupování zájmů členských cestovních kanceláří a cestovních agentur ve vztahu
k profesním sdružením a jiným organizacím se vztahem k poskytování služeb souvisejících s
cestovním ruchem.

g) Spolupůsobení při formování profesních pracovníků v cestovním ruchu, spolupráce s odbornými
školami, vznášení požadavků na soubor požadovaných znalostí absolventů, iniciace speciálních
kurzů, stáží apod.
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h) Podporování a podílení se na organizování odborných cest a workshopů pro cestovní kanceláře,
cestovní agentury a další subjekty cestovního ruchu.
2. Ve vztahu ke členům:
a) Vypracovávání nebo zadávání vypracování metodických materiálů z oblasti poskytování služeb v
cestovním ruchu a souvisejících oborech, doporučených vzorových a jiných dokumentů aj.
b) Iniciace a zajišťování, resp. zprostředkovávání informovanosti členů Asociace o vývoji podmínek
činnosti v oboru cestovního ruchu v regionu Evropské unie a České republiky, především pak v
oblasti legislativní, politické, komerční, cenové, propagační, sítě zahraničních partnerů, jakož i
informovanosti o činnosti a zkušenostech členských organizací navzájem.
c) Vytváření platformy pro komerční spolupráci a kooperaci členů Asociace navzájem, jakož i pro
spolupráci členů Asociace s nečlenskými subjekty.
d) Vytváření, udržování a rozvíjení databanky členských cestovních kanceláří a cestovních agentur
pro potřeby Asociace a jejích členů. Za účelem propagace členů zveřejňuje seznam členů vč.
adresních údajů a údajů o jejich aktivitách.
e) Zajišťování, resp. zprostředkovávání poradenských služeb pro členské cestovní kanceláře a
cestovní agentury.
f)

Vyjadřování se k případným sporům mezi členy Asociace na základě jejich žádosti.

3. Do vedlejší činnosti Asociace spadá především:
a) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
b) reklamní činnost, marketing, mediální zastupování,
c) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných přednášek, kurzů, školení a jiných
vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti.
§3
Členství v Asociaci
1. Členství v Asociaci se dělí na členství řádné a na členství přidružené.
2. Řádnými členy Asociace se mohou stát cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, jež jsou podle
právních předpisů ČR oprávněny podnikat v České republice a které souhlasí s cíli a stanovami Asociace
a splňují další podmínky stanovené Valným shromážděním Asociace.
3. Přidruženými členy se mohou stát další tuzemské nebo zahraniční subjekty činné v oblasti cestovního
ruchu či v oblastech na cestovní ruch navazujících (např. doprava, rezervační systémy a výpočetní
technika, propagace, kultura, odborné školství, media atd.), které souhlasí s cíli a stanovami Asociace a
chtějí se na její činnosti aktivně podílet.
4. O přijetí za člena Asociace rozhoduje Představenstvo Asociace na základě přihlášky uchazeče, k níž se
může vyjádřit každý z řádných členů Asociace. Proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče o členství v Asociaci
může nepřijatý uchazeč podat odvolání k Valnému shromáždění Asociace, a to do 30 dnů ode dne
doručení vyrozumění o jeho nepřijetí do Asociace. Rozhodnutí Valného shromáždění Asociace o ne/přijetí
uchazeče o členství v Asociaci je konečné.
5. Členství v Asociaci je podmíněno složením vstupního příspěvku, úhradou členského příspěvku a úhradou
plateb za služby poskytované Asociací na kalendářní rok. Uchazeč o řádné členství v Asociaci musí
splňovat jeden z následujících požadavků:
a) je držitelem koncese provozování cestovní kanceláře,
b) provozuje cestovní agenturu, a to po dobu alespoň 3 měsíců.
6. Dojde-li k přeměně člena Asociace, který je právnickou osobou, bude o převedení členství v Asociaci na
právního nástupce člena Asociace rozhodovat Představenstvo Asociace.
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7. Každý člen je povinen jmenovat svoji kontaktní osobu, tj. zástupce pro osobní a písemný styk s Asociací.
Kontaktní osobou může být pouze osoba, jež je oprávněna za člena Asociace právně jednat.
§4
Seznam členů Asociace
1. Asociace vede seznam svých členů, do kterého se zapisují údaje v rozsahu schváleném Valným
shromážděním Asociace. Vedením seznamu členů Asociace je pověřen sekretariát Asociace.
2. Seznam členů Asociace s uvedením údajů schválených Valným shromáždění Asociace je zveřejňován. Ve
zveřejněném seznamu členů Asociace jsou uvedeni pouze ti členové Asociace, kteří se svým uvedením
ve zveřejněném seznamu členů Asociace vyslovili souhlas. Nejsou-li ve veřejném seznamu uvedeni
všichni členové Asociace, je k veřejnému seznamu členů Asociace připojena informace o jeho neúplnosti.
3. Nevyslovil-li člen Asociace se svým uvedením ve zveřejněném seznamu členů Asociace nesouhlas, má
se za to, že se svým uvedením ve veřejném seznamu členů Asociace souhlasí.
4. K výmazu člena Asociace ze seznamu členů Asociace dochází v důsledku zániku členství nebo na
základě písemné žádosti člena Asociace. V případě zániku členství v Asociaci budou údaje o osobě,
které zaniklo členství v Asociaci, zapsány do interního seznamu osob, jimž členství v Asociaci zaniklo.
K výmazu údajů z právě uvedeného seznamu může dojít na základě písemné žádosti osoby, jejíž
členství v Asociaci zaniklo.
§5
Pozastavení členství
1. Členství v Asociaci může být pozastaveno. Po dobu pozastavení členství není člen Asociace oprávněn
uplatňovat členská práva člena Asociace. Je-li člen Asociace členem orgánu Asociace, pozastavuje se
s jeho členstvím v Asociaci zároveň i výkon jeho funkce v orgánu Asociace.
2. Členský příspěvek a úhrady za služby poskytované Asociací se za dobu pozastavení členství nevrací.
3. Představenstvo Asociace rozhodne o pozastavení členství v Asociaci:
a) na základě žádosti člena Asociace.
b) v případě vážného podezření na spáchání činu zakládajícího možnost zrušení členství v Asociaci;
pozastavení členství v takovém případě platí do vyjasnění situace, nejdéle však do data, kdy o řešení
může rozhodnout nejbližší Valné shromáždění Asociace.
c)

v případě, že se člen odvolal proti zrušení členství k Valnému shromáždění Asociace; členství je
pozastaveno do rozhodnutí Valného shromáždění Asociace.

4. Pozastavení členství zaniká:
a) rozhodnutím Představenstva Asociace o obnovení členství,
b) rozhodnutím Valného shromáždění Asociace, jde-li o členství pozastavené v souvislosti s odvoláním
proti zrušení členství k Valnému shromáždění Asociace,
c) zánikem členství, nedošlo-li k obnovení členství do dvou let od rozhodnutí o pozastavení členství.
§6
Zánik členství
1. Členství v Asociaci zaniká:
a) Úmrtím či zánikem člena Asociace, vstupem do likvidace či zjištěním úpadku člena Asociace.
b) Dnem, kdy byl Asociaci doručen písemný projev vůle člena Asociace vystoupit z Asociace.
c)

Dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení z Asociace.

d) Zrušením členství; členství může být zrušeno rozhodnutím Představenstva Asociace:
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-

poškodí-li člen zájmy Asociace nebo poruší-li Morální kodex Asociace

-

nezaplatí-li členský příspěvek, resp. nesplní-li jinou finanční povinnost vůči Asociaci ani
v přiměřené náhradní lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení;

proti rozhodnutí Představenstva Asociace je možno se do 30 dnů odvolat k Valnému shromáždění
Asociace, jehož rozhodnutí je konečné
2. Po zániku členství není bývalý člen Asociace oprávněn uplatňovat členská práva člena Asociace.
Bezprostředně po zániku členství v Asociaci je bývalý člen Asociace povinen vypořádat všechny závazky
vůči Asociaci. Bývalý člen Asociace je po zániku členství dále povinen přestat používat logo Asociace,
jakož i jakékoliv materiály, kde je jeho členství v Asociaci uvedeno.
3. Při zániku členství v průběhu roku se členský příspěvek a úhrady za služby poskytované Asociací nevrací.
§7
Práva a povinnosti členů Asociace
1. Řádní členové Asociace mají právo:
a) být informováni o všech záležitostech týkajících se Asociace,
b) vyjadřovat se k programu činnosti a rozpočtu Asociace jakož i k jeho plnění,
c) vyjadřovat se k přijímání nových členů,
d) přicházet s návrhy a náměty na další činnost Asociace,
e) podílet se na činnosti pracovních orgánů Asociace,
f)

využívat informace, materiály a tiskoviny Asociace,

g) používat logo Asociace,
h) účastnit se jednání a akcí pořádaných Asociací,
i)

navrhovat kandidáty na volené funkce, volit orgány Asociace a být do nich voleni,

j)

aktivně navrhovat témata k řešení ze strany Asociace ve vztahu k orgánům Evropské Unie a státní či
místní správy České republiky, navrhovat účelná opatření za účelem ochrany pracovního trhu a
přehledných pravidel podnikání v oboru cestovního ruchu v ČR.

2. Přidružení členové mají práva uvedená v § 4 odst. 1. písm. a) - h) s tím, že mají hlas poradní.
3. Řádní členové Asociace jsou povinni:
a) dodržovat stanovy Asociace, Morální kodex Asociace jakož i všechna další Valným shromážděním
Asociace schválená pravidla,
b) podílet se na plnění smluv a dohod uzavřených Asociací a všemi způsoby Asociaci podporovat,
c) plnit úkoly plynoucí z řádně přijatých usnesení Valného shromáždění Asociace,
d) platit vstupní příspěvky, členské příspěvky a úhrady za služby poskytované Asociací ve výši a v termínu
každoročně stanoveném Valným shromážděním Asociace,
e) poskytovat Asociaci potřebné údaje pro databázi členů a pro další účely v rozsahu schváleném valným
shromážděním a průběžně oznamovat jejich změny, resp. změny zaznamenat prostřednictvím interního
členského přístupu do databáze Asociace on-line.
4. Přidružení členové jsou povinni plnit povinnosti uvedené v § 4. odst. 3 písm. a), c), d) a e) v rozsahu,
který se jich týká.
§8
Orgány Asociace
1. Organizační strukturu Asociace tvoří tyto orgány:
-

Valné shromáždění,

-

Představenstvo,

-

Výkonný ředitel,
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-

Revizor účtů,

-

Sekce,

-

Pracovní komise.
§9
Valné shromáždění

1. Valné shromáždění Asociace je nejvyšším orgánem Asociace, který je tvořen všemi členy Asociace.
2. Každý z členů Asociace disponuje na Valném shromáždění Asociace jedním hlasem, hlas přidružených
členů má pouze povahu poradní. Jednotliví členové Asociace mohou být na Valném shromáždění
Asociace zastoupeni statutárním zástupcem či zmocněncem na základě písemné plné moci.
3. Valné shromáždění Asociace rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Asociace, zejména:
-

zaujímá stanoviska a přijímá závěry k důležitým otázkám rozvoje oboru,

-

schvaluje program činnosti a rozpočet Asociace na kalendářní rok,

-

stanovuje výši ročních členských příspěvků a jednorázového vstupního příspěvku, úhrady za služby
příp. dalších příspěvků a plateb jednotlivých členů,

-

rozhoduje o tom, které činnosti bude Asociace v souladu se schváleným rozpočtem zajišťovat
bezplatně a které za úplatu a schvaluje paušální cenu těchto služeb,

-

schvaluje mimořádné výdaje převyšující částku 100.000 Kč na účely nad rámec schváleného
programu,

-

kontroluje plnění programu činnosti a rozpočtu Asociace,

-

schvaluje návrhy dohod a smluv Asociace s tuzemskými i zahraničními partnery, zpracované nad
rámec schváleného programu,

-

rozhoduje o návrzích, předložených Představenstvem Asociace nebo jednotlivými členy; návrhy
členů musí být zaslány Představenstvu Asociace nejpozději 40 dnů předem,

-

rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Představenstva Asociace ohledně členství,

-

schvaluje, resp. upravuje stanovy Asociace,

-

rozhoduje o rozpuštění Asociace a o použití likvidačního zůstatku,

-

volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy Představenstva Asociace,

-

volí a odvolává revizora účtů.

4. Valné shromáždění Asociace svolává k zasedání Představenstvo Asociace nejméně jedenkrát do roka.
Představenstvo Asociace svolá Valné shromáždění Asociace také tehdy, když o to požádá alespoň jedna
třetina členů Asociace.
5. Ke svolání zasedání Valného shromáždění Asociace dochází nejméně 30 dnů před jeho konáním.
Pozvánka na zasedání Valného shromáždění je zasílána členům na kontaktní emaily, které členové
Asociaci sdělili, a zveřejňována na internetových stránkách Asociace. Pozvánka obsahuje místo, čas a
pořad zasedání.
6. Valné shromáždění Asociace je usnášeníschopné při jakékoli účasti řádných členů Asociace, jeho
zasedání řídí předseda Představenstva Asociace. O průběhu zasedání Valného shromáždění Asociace se
pořizuje zápis, který je Asociací zveřejňován.
7. K přijetí rozhodnutí Valného shromáždění dochází na základě souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
řádných členů Asociace. Má-li být rozhodováno o bodech, které nebyly zařazeny na pořad zasedání či
změně stanov Asociace, vyžaduje se k jejich přijetí souhlas nadpoloviční většiny všech řádných členů
Asociace. K rozhodnutí o zániku Asociace se vyžaduje souhlas 3/5 všech řádných členů Asociace.
8. Valné shromáždění Asociace může rozhodnout také na základě korespondenčního hlasování a to i za
použití technických prostředků. K přijetí takového rozhodnutí je vyžadován souhlas většiny všech členů
Asociace. Představenstvo Asociace v takovém případě zašle členům na adresu uvedenou v seznamu
členů Asociace návrh rozhodnutí, který obsahuje dále:
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a) lhůtu pro doručení vyjádření člena Asociace, pro jejíž začátek je rozhodné doručení návrhu
členovi Asociace. Není-li lhůta v návrhu uvedena, činí 15 dnů od doručení. Návrh se považuje za
doručený 5. dnem po jeho odeslání, a to jak při odeslání návrhu prostřednictvím Představenstvu
Asociace písemně nahlášeného emailu člena Asociace, tak i prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb,
b) podklady potřebné pro jeho přijetí,
c) případné další údaje.
§ 10
Představenstvo
1. Představenstvo Asociace je statutárním a výkonným orgánem Asociace, který řídí a zajišťuje činnost
Asociace v období mezi zasedáními Valného shromáždění Asociace v duchu jeho usnesení, rozhoduje o
přijímání nových členů, o zrušení členství, zřizuje/ruší sekce a pracovní komise a dohlíží na jejich činnost.
Představenstvo Asociace dále:
-

spravuje majetek Asociace,

-

odpovídá za činnost sekretariátu Asociace,

-

v souladu se schváleným programem zaujímá stanoviska k běžným záležitostem a ke všemu, co
není vyhrazeno Valnému shromáždění Asociace,

-

udržuje kontakty Asociace s vnějšími subjekty a zastupuje Asociaci navenek; vyjadřuje stanoviska
Asociace pro hromadné sdělovací prostředky, orgány a organizace, řídí práci tiskového mluvčího
Asociace,

-

podává Valnému shromáždění zprávu o činnosti a provádí kontrolu rozpočtu Asociace,

-

schvaluje návrh programu jednání Valného shromáždění Asociace.

2. Představenstvo Asociace je tvořeno předsedou, 5 místopředsedy a 7 členy.
3. Funkční období Představenstva Asociace je tříleté. Představenstvo Asociace je voleno Valným
shromážděním Asociace na základě tajného hlasování za použití rotačního principu. Každý rok jsou voleni
dva členové Představenstva Asociace a 2 místopředsedové, resp. místopředseda s předsedou.
4. Členem představenstva Asociace se může stát pouze řádný člen Asociace. Je-li řádným členem Asociace
právnická osoba, může se členem Představenstva Asociace stát pouze fyzická osoba, která je oprávněna
za člena jednat nebo osoba, kterou člen k tomuto účelu určil. Členství v Představenstvu Asociace je
osobní funkcí, při jejímž výkonu nemůže být člen Představenstva Asociace zastoupen jinou osobou.
5. Podrobnosti voleb do Představenstva Asociace upravuje Volební řád Představenstva Asociace, který je
schvalován Valným shromážděním Asociace.
6. Uvolní-li se místo člena Představenstva Asociace, může Představenstvo Asociace chybějícího člena
Představenstva Asociace kooptovat. Ke kooptaci člena Představenstva Asociace se vyžaduje souhlas 2/3
členů přítomných členů Představenstva Asociace. Funkční období kooptovaného člena Představenstva
Asociace je shodné s funkčním obdobím původního člena Představenstva Asociace. Není-li kooptovaný
člen na nejbližším Valném shromáždění Asociace schválen, dochází k zániku jeho funkce.
7. Zasedání Představenstva Asociace svolává a jeho průběh řídí předseda Představenstva Asociace.
8. Představenstvo Asociace je usnášeníschopné za přítomnosti ½ členů Představenstva Asociace.
Rozhodnutí Představenstva Asociace jsou přijímána na základě nadpoloviční většiny hlasů přítomných
členů Představenstva Asociace.
9. Představenstvo Asociace může rozhodnout také na základě korespondenčního hlasování a to i za použití
technických prostředků. K přijetí takového rozhodnutí je vyžadován souhlas většiny všech členů
Představenstva Asociace. Představenstvo Asociace v takovém případě zašle všem svým členům návrh
rozhodnutí, který obsahuje dále:
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a) Lhůtu pro doručení vyjádření člena Představenstva Asociace, pro jejíž začátek je rozhodné
doručení návrhu členovi Představenstva Asociace. Není-li lhůta v návrhu uvedena, činí 15 dnů od
doručení. Návrh se považuje za doručený 5. dnem po jeho odeslání, a to jak při odeslání návrhu
prostřednictvím Představenstvu Asociace písemně nahlášeného emailu člena Představenstva, tak
i prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
b) Podklady potřebné pro jeho přijetí
c) Případné další údaje.
10. Asociaci

právně

zastupuje

předseda

Představenstva

Asociace

sám

nebo

2

místopředsedové

Představenstva Asociace společně.
§ 11
Výkonný ředitel
1. Činnost Asociace zabezpečuje v souladu se stanovami, usneseními Valných shromáždění Asociace,
programem činnosti a rozhodnutími Představenstva Asociace placený sekretariát Asociace, v jehož čele
stojí Výkonný ředitel Asociace.
2. Výkonný ředitel Asociace je podřízen Představenstvu Asociace, které rozhoduje o jeho jmenování do
funkce a jemuž je Výkonný ředitel Asociace odpovědný.
3. Výkonný ředitel Asociace organizuje činnost sekretariátu Asociace. Výkonný ředitel je oprávněn za
Asociaci právně jednat v rozsahu pověření, o kterém rozhodlo Představenstvo Asociace.
§ 12
Revizor účtů
1. Revizor účtů kontroluje, zda způsob hospodaření Asociace odpovídá platným právním předpisům České
republiky, stanovám Asociace a usnesením Valného shromáždění Asociace. Revizor účtů kontroluje dále
to, zda vynakládání prostředků Asociace odpovídá zásadám hospodárnosti. O výsledcích svých zjištění
podává Revizor účtů alespoň 1x ročně zprávu Valnému shromáždění Asociace.
2. Funkční období Revizora účtů je tříleté. Revizor účtů je volen z řádných členů Asociace Valným
shromážděním Asociace na základě tajného hlasování. Podrobnosti volby Revizora účtů upravuje Volební
řád Revizora účtů, který je schvalován Valným shromážděním Asociace.
3. Revizor účtů za svoji činnost odpovídá Valnému shromáždění Asociace.
§ 13
Sekce
1. Sekce jsou pracovní orgány Asociace, které jsou určeny k řešení problémů podle zaměření činnosti svých
členů (např. touroperátorská, retailerská, incomingové a kongresové turistiky, internetová, památek a
významných turistických cílů atp.).
2. Sekce vypracovávají doporučení pro Představenstvo Asociace a pro Valné shromáždění Asociace;
rozhodovat mohou pouze ve věcech týkajících se výlučně členů příslušné Sekce a v kterých jim
rozhodovací pravomoc svěří Valné shromáždění Asociace.
3. Ustanovování Sekcí a jejich činnost upravuje Jednací řád pracovních orgánů Asociace, který je
schvalován Představenstvem Asociace.
§ 14
Pracovní komise
1. Pracovní komise jsou pracovními orgány Asociace, které jsou zřizovány k řešení odborných úkolů pro
celou Asociaci.
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2. Členy Pracovních komisí mohou být kromě řádných a přidružených členů Asociace také přizvaní
odborníci.
4. Ustanovování a Pracovních komisí a jejich činnost Jednací řád pracovních orgánů Asociace, který je
schvalován Představenstvem Asociace.
§ 15
Tiskový mluvčí
1. Představenstvo Asociace může jmenovat tiskového mluvčího Asociace.
2. Tiskový mluvčí zajišťuje zejména práci s veřejnosti, práci se sdělovacími prostředky, podávání informací
o Asociaci, jejích postupech a stanoviscích.
3. V případě, že tiskový mluvčí není Představenstvem Asociace jmenován, vykonává jeho funkci Výkonný
ředitel Asociace.
§ 16
Hospodaření Asociace
1. Asociace disponuje vlastním majetkem, se kterým hospodaří podle rozpočtu schváleného Valným
shromážděním Asociace. Členové Asociace nejsou odpovědni za dluhy Asociace.
2. Zdroji majetku Asociace jsou zejména:
a)

vstupní a členské příspěvky

b)

úhrady služeb poskytovaných Asociací

c)

platby za služby spojené s účastí na akcích Asociace, kde není účast hrazena plně z prostředků
Asociace

d)

ev. dobrovolné příspěvky členů nad rámec bodu a) a dary

e)

příjmy z vedlejší činnosti

f)

ostatní příjmy, dotace a granty

3. Členové Asociace neodpovídají za dluhy Asociace.
§ 17
Závěrečná ustanovení

1. Dojde-li při hlasování orgánů Asociace k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas osoby, která orgánu Asociace
předsedá.

2. Tyto Stanovy jsou účinné od 6. září 2016 a zavazují všechny členy Asociace.
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