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1.VšEoBEcNÁ
uSTANoVENí
cech MoB|L!TY(dále jen cech) je samostatná,nezáVis|á,dobrovo|náorgani.ace spo|kouňb:*í..'"
přávnickéa fyzickéosoby{osvČ)a subjektyhájícízájmy
osob
charakteru,která 5družuje
cechovního
pohvbu
moŽností
a
orientace.
se sníženou
or8ánu a odpovědnýchzástupcúcechu upravujítyto stanovy cechu
PráVa a povinnostič|enů,
MOBILITY.
1'
2.
3.

Název:cech MoBIL|TY(dálejen cech).
síd|o:Široká
590/3,736 01 Havířov.Město
céch se stáVá ptatnou legistracína MinisterstvuVnitrá čéskérepub|ikypráVnickou
osobou, Wstupuje V právníchvŽtazíchsvým jménemá nese práVa, povinnostia
odpovědnostz těchtovztahůvyp|ývající.

2. oBEcNÉPŮsoBENícEcHU
cech je otevřenou, nezávislou a dobrovoInou o€ a nizací neuzavřenéhopočtu
osob, kterépodnikajínebo působiv
podnjkate|ských
čiÍyzických
práVnických,
subjektů,
zájmy
postiŽené
a dá|esubjektůhájících
pro zdravotně
a dodávánízařÍzení
oboíuV.ýroby
zál.mu.
pohvbua orientace,a to všena Žák|aděspolečného
možností
osobse sníženou
jejejím
centřem.
koordinačním
a
zák|adnu
cech reprezentujewou č|enskou
2.
pravomocisvýchčleňů'
cech nezasahujedo podnikate|ské
3.
a činnosti
čijinémuo.gánu'Do jeho postavenÍ
státnímu
žádnému
cech
nepod|éhá
4.
mohoustátníor8ányzasahovatjenV mezíchzákona.
Na základě rozhodnutípředstavenstvase můžecech stát č|enemjiných zájmo\^ý'ch
5.
or8anizací'
Úče|em
cechunení:
6.
činnosti.
Vykonávánív'idělečné
politické
stranynebohnuti.
činnosti
b. Vvkonávání
spoIečnosti.
c, Vykonáváníčinnosticírkvenebonáboženské
povo|ání'
řádnéhov'ikonuurčit}'ch
d . Zajištění
1..

str'l€
1.

3. č|NNosTA PosúNÍcEcHu

].

'

a zájmtr'psoi;e'
zájmůjeho členů
níspo|ečných
poslánímcechujépomocpři prosazová
1. H|avním
'
při z|epšovérií
pomoc
sníženoumožnostípohvbu a oriéntacea jejich potřeb navenek,
mezič|eny.
podmínek
podnikání
aktivní
spo|upráce
a or8anizování
jedná
činnostj:
o nás|edující
2. Dálese
V oboÍuVýroby a dodávánízařízenípro
a. sdružitpráVnickéa fYzickéosoby, podnikající
á takésubjektyhájícízájmy osob se sníženoumožnostípohybu a
zdravotněpostižené
kteréprosazujeodbornost,přofesionalitua vysokou
orientace,v profesnímspo|ečenství,
'/ýrobkú
a práce.
kva|itujejich
poradenství,
propa8a€ i a osvětu na Veřejnostio aktuá|níchmožnostecha
b' Provádět
při
řešení odstraňovánÍarchitektonickýchbariér- bezbariérovosti.
způsobech
c. tnformovatširokouveřejnosto tom, žecech působína svéč|enytak, aby svou činností,
profesioná|nízodpovědnostía kva|itouodvedenépráce, dodaných s|užeba Výrobků
s respektema uznánÍm'
aby bylojménocechuvždyVys|ovováno
zajišťova|i,
v sou|adu5 právnim
a práVnízá.imysuich č|enů
d. Hájit a prosazovatprofesní,hospodářské
s orgány státni a veřejnéspráW včetnějejích
řádem Českérepub|ikya spo|upracovat
institucí'
a Vzdě|ání
svýchč|enú.
kvaIiÍjkace
V Íámc!cechuna zvyšování
spolupracovat
Vzájemně
e.
osvěty o
na
rozšiřování
subjektů
á
státních
výzev
soukromých
Í. Podí|et5e na základě
á
vyh!ášek.
p|atných
norem
zákonů,
řešeníbezbariérovostina zák|adě
způsobech
aktuálních
organizacemia jinýmisubjekty,kteréby moh|y
se spo|ečenstvími,
Vzá.iemněspo|upracovat
pro zdravotně
a spoIuprácivrámciuýrobya dodávánízařízení
Vědomosti,kvaIifikaci
rozšířit
postižené'
zaměřením
stejnýmnebo příbuzným
V zahraničí5e
n , Navazovatkontaktys organizacemi
jak
tak idalšich
repubtice,
V
české
působenÍčlenů
propa8ací
možnosti
ro2šiřovat
Mediá|ní
zemrcn.
se, pořádat a organizovatsemináře,přednášky,výstavy,5outěže,prezentáce
zúčastňovat
cechu,
zaměřenéna obor působení
a dalšíodborné]akce
a materiá|ů
no\^Ích
techno|ogií
VeIetrhů.
včetněnávštěVzahraničních
o novinkáchnebo úpraváchzákonů,Vyh|ášek'
č|enů
informovanost
vzájemnou
k' Zajišťovat
cechu.
a noremv oborupůsobení
certifikátů
|. Zhotoveníminternetovéprezentace,V|astníminformačnímcechovnímzpravodajem,
informovanostio technických
zorávamia publikacemiV odbornémtisku podpořitzvýšení
působení
cechu'
oborem
souvisí
5
které
činnostech,
o zákonecha da|ších
Áožnostech,
(noímy,
jejich
podnikáním
s
pro č|enycechu přenos informacísouvisející
m. Zabezpečovat
vzorysmIuv
certifikace,BozP, podmínkypro podnikánív EU, pojištění,
zákony,účetnictví,
atd.)
norem, zákonů,
n. spoíupracovatse státnímiorgány při tvorbě a změnách te8islativních
cechu.
oborempůsobení
které
souvisís
a předpisů,
métodik
Vyh|ášeL
cEcHU
4. čtENsTV|V
V cechuje zce|adobrovo|né'
L. Členství

cechu.
cechu musíbýtschválenova|nouhromadouna náVrhPředstavenstva
z. Novéč|enstvív

3. Formyč|enství:

(nebodá|ejen,,č|en..)
a. Člén
č|en,,)
č|en
b. čestný
lnebodá|ejen,,čestný
je
Živnostenského
4. členemiechu se můžestát právnickáosoba,nebo osvc, která držite|em
prczdravotně
oboruvýÍobya dodávánízaříŽení
Iistu,kterýopravňrrjek podnikáníapůsobenív
V'ístavbě.,a
činnostV investiční
Iistu,,Inženýrská
|o,iiz.ne'n"ro 1" á.zit;Iem Živnostenského
pohybua orientace'
možností
zá.imYosobse sníženou
subjekthájících
sk' 2,€

5. čestnýmč|enemse můžestát osobnost,která 5e Významněpodílíčipodí|e|a
činnosticechu nebo jiná osoba,a to na návrh č|enacechu Představenstvu
Představenstvo
cechu rozhodneo případném
propůjčení
čestného
č|enství.
6' čestné
č|enstvije
beŽp|atné'
7' čestnýč|enmá právozúčastnit
se Va|nýchhromad.
jednotekse můie Účastnitna zák|adězv|áštního
8' Jednániostatníchor8ánůa organizačních
pozvanr,
9. Čestný
č|enmá h|asporadní.
10' Dokladém
o členstvl
V cechuje ,,certifikáto č|enství,,s
uvedenímformyčlenstvÍ'
5. \rzNIKčLENSTVí
V cEcHU
1' clenstvíč|ena
vznikápřijet|mValnouhromadouna návrhPředstavenstva
cechu na základě:
a' Řádněa komp|etně
přih|áškyPří|oha
č.1'
Wptněné
b. souh|asu
Valnéhromadvcechu
c. zap|acením
zápisného
příspěvkua řočního
v trojnásobné
v'iširočního
č|enského
členského
ořísoěvku
d. DodánímověřenéhoVýpisuz obchodníhorejstříkunebo Živnostenského
listu d|e bodu
4'4.; nejde-|io subjekthájící
pohybua orientace,kteÚ
Žájmyosob se sníženou
možností
takovýmprůkazempod|epráVnichpředpisúnemu5í
disponovat.
2' Čestné
č|enství
Vznikápropůjčením
čestného
čtenství
na zák|aděschváleníVa|nénromaoyna
návrhčlenácechu nebo Představenstva
cechu na zák|adě:
a. Na Žák|aděpísemného
návrhuč|ena
cechu neboPředstavenstva
cechu - Pří|ohač.2.
b. souhlasu
Va|né
hromadycechu
3. Výšjkaždoročních
příspěvků'
předk|ádáPředstavenstvocechu,
č|enských
kterou každo.očně
schvaIuje
Valnáhromadácechu
4' Přijetído
cechunenínárokovate|né'
6' u(oNčENíčtENswÍV cEcHu
1. Ukončeníč|enství
V cechuje možné
č|ena,
Žánikemč|ena,
zánikemcechunebo
Wstoupením
vYloučením
č|ena'
2. Vystoupením
č|enacechu podánímoznámenío vystoupení.
V oznámeníč|enacechu o jeho
pro
\,ystoupení
z cechu nenínutnouVádětdůvody vystoupení
z cechu.VystoupenÍ
z cechuje
právop|atné
dnemprokazateIného
doručeníoznámení
o vystoupenído
síd|a
cechu
3' Zánikemprávnické
osobyčléna
nebo zánikemoprávnění
k podnikání
u č|enaosvČ.zánik
č|enstvÍ
nastupujeautomatickys nabytímprávnímocizánikuoprávnění.
4. PráVnímukončením
činnosti
cechu.
5. Vyloučenimč|enacechu na zák|adě roŽhodnutí/ usneseníVa|né hromady na návrh
Představenstvacechu o vy|oučení
členaz mimořádných důvodů(i) hrubé porušování
podnikatelské
(iij)
příspěvkudo 30 dnůpo termínusp|atnosti,
etiky,(ii)nezap|aceni
č|enského
jménacechu, (iv) spáchánim úmyslného
poškozování
trestníhočinu,(v) porušenístanov
cechu, (vi) porušení
usneseniVa|néhromadycechu. Podat odůvodněnýnávrh na vy|oučení
múžepodat kten/ko|ivč|encechu do rukou Představenstva
cechu. Vy|oučený
č|enmá práVo
převzetí
od
dokumentu
oznamujÍcím
odvo|at5e k revizníkomisi nejpozdéjido 30 dnů
verdiktVa|néhromády neníodvoláni'
Proti rozhodnutíRevizníkomisepotvrzujíci
wloL|čení'
níč|ena.
Revizníkomisemá práVopřed|ožitVaIné
hromaděnávrhna revokacivy|ouče
příspěVkú,
na
Vrácení
č|enských
ani
ktenýmskončiločtenství
v cechu,nepřísluši
nárok
6' Č|enům,
jinó majetkové
vypořádání'
St.3/9

7. PRÁVAA PoV|NNosT|čtENÚ
L . VšichničIenové
majírovnáprávaa povinnost|.
2. Každý
čIenmá práVoh|asova!voIita býtvolendo orgánůcechu.
3 . (aždýč|enmá právo
a. Účastnit
se akcípořádaných
cechem'
b' Býtinformováno činnosticechu.
c. Učastnjt
se zasedáníValnéhromady,kdemůže
požadovat
a dostatWsvětleník Žá|ežitostem
týkajících
se cechu, up|atňovatnávrhyá protinávrhy,být na něm;eznámén5 Výs|edkem
hospodaření
a s finánčními
pÍostředky
cechu'
d' učastnitse prácev cechua podáVatinjciativní
návrhy.
e. VyužÍVat
5lužebcechu'
jako referenční
Í PoužíVat
''člencechu
a propagačnÍ
ar8umentoznačení
MoB|L|TY''a logo
Cechu.
4. Každý
č|enmá povinnosti:
a' DodrŽovat
stanovyvčetné
Vnitřníchpředpisůcechu.
b. Respektovat
rozhodnutí
přUatáo€ á ny cechu'
c. P|atitč|enské
příspévky
včasa Ve spráVné
výši.
d' |nfořmovator8ánycechu o svéčinnostivsouvis|osti
se č|enstvím
v cechu.
e. spoIupracovat
poslání
na plnění
cechu.
8. oRGÁNYcEcHu
or8ánycechujsou:
a. valná hromadacechu
b. Představenstvocechu
c. Revizníkomisecechu
d. Kancelářcechu
2 . Volenýmior8ányna dobu dvou |etjsoupředstavenstvo
cechu a Revizníkomisecechu.
3. Každý
č|encechu můžebýt zastoupenývorgánechcechu,a to V Předstávenstvucechu,Revizni
komisicechu, Kancelářicechu, pouzejedjnouosobounavrženouza č|enatěchto orgánů
cechu
tÍmtoč|enem
cechu,nebo osobu,kteřáje v pÍacovnéprávním
Vztahuk tomuto č|enucechu,nebo
osobou,která.iestatutárnímorgánemčič|enemstatutárních
orgánůčlenacechu, nebo osobou,
kterámá v|astnickýčijinýmajetkovýpodí|na tomto členucechu' V případěč|enacechu . fyzické
osoby,můžé
býttato osobačlenemjen jedinéhoorgánucechusoučasně.
4. Pokudmezi č|enemcechu a fyzickouosobou 5 funkcíč|enaor8ánu cechu (Představenstva
cechu,Revizníkomisecechu, Kance|ářecechu),zanikneVztah,kte.ý byl uÍčující
po vznikfunkce
tétoi/zickéosobyv uvedenýchorgánechcechu,a to tak,že:
do,jdečlenemcechu k odvolánípověřenífyzickéosoby kvýkonu funkce Vdanem or8anu
cechu (pověřeníza|ožené
náVrhemč|enacechu na č|enství
Íyzjckéosoby v uvedených
or8ánechcechu);
.
dojdek ukončenÍ
pÍacovněpráVniho
vztahumezič|enem
cechu a touto fyzickouosobou;
.
dojde k ukončení
funkce tétoÍyzické
osobyjako statutárníhoor8ánu čič|enastatutárního
orgánuč|ena
cechu,
dojdek ukončení
vlastnického
VztahutétoÍyzické
osobyvůčičlenu
cechu,čiukončeníjiného
majetkového
podílutétofyzícké
osobynatomto členucechu;
pak okamžikem,
kdy dojde cechu 02námeníotétoskutečnosti
Učiněné
dotčenýmčlenemcechu,
zanikátlmto okamžikemdotčené
fyzickéosobě funkce č|enauvedenéhoor8ánu cechu. VaIná
hromadav sou|aduse stanovamjzvolínovéhočlenauvedenýchor8ánůcechu.

s|r'4,€

9. VALNÁHRoMADA cÉcHU

1.Va|náhromadacechujes|oženázeVšechč|enůcechu.svotávájiPředstavenstvo{Qchu
or8ánemcechu'
rocea je nejwšším
jedenkrátv ka|endářním
minimá|né
2.č|enovécechuseúčastníValnétrromaaycectrubud,toosobněneboprostřednicwím
p|né
moci'a to takto:
písemné
a to na zák|adé
zmocněnce,
a . z a p r á v n i c k o u o s o b u 5 e m o n o u z ú č a s t n i t V a | n é h r o r n a d y c e c h u nporaonlm.
ejvýše3osoby,znic
s h|asem
ostatníosobyVystupují
pouzejednavystupujes hlasemrozhodujícím.
Va|néhromady
osobu,se před zahájením
jde-|io právnickou
iastup.i jeanonočtena,
svéíozhodnutí
uvedou
a
dohodnou,která z osoo zastupuječ|enas h|asemíozhodujícÍm,
můžeúčastnit
se
p*.""i:"i 'o.r"l. člen Představenswanebo Revizníkomise cechu
""
vatnéhromadvjakoosobash|asemporadn{m,atejentak,abyneby|překÍočenshor
uvedenýpočet3 osob za právnickouosobu.
b. osvčje vždyosoba5 h|asemrozhoduj{cím'
s h|asemrozhodujícím'
členů
hlasůpřítomných
-3' Valnáhromadacechu rozhodujeprostouVětšinou
je
ruky, pokud není stanovenojinak' Pokud
'r..""J"l se provádíVždyak|amací,zdvižením
je nejpíVehlasovánoo návrhuzněníusnesenía v případě
prňai".iJá"
,"J*ní rozhodnutí,
usnesení,kteréje přÚato V
návrhu zněníusnesenije nasledni htasovánoo v|astním
schvá|éní
většinapřítomnýchčlenů'Pokudje předmětembodu
případě,žePRo 5e vYslovilanadpolovi;ní
R€ V izní komise),je hlasováno
ce.hu (Představenstvo,
ttenl or.gJn.]
i"i'"".,-o".
,samostatně
zvo|enyjsou osot|yse
pořadí,přičemž
""ň. "l'"otani
kandidátoviv abecedním
navrženém
o tažoem
počethlasů
počtuhIasÚ,are pou," v pripaal, žezískalya|espoň.nadpo|ovjční
ziskemnejvětšího
ořítomnýchčlenů.Va|náhromadaCechujeusnášenÍschopná,pokudjenanípřítomen
početč|enů
cechu s hIasemrozhodujícím.
nadooloviční
Usnesenim'
cechurozhoduje
4' Va|;áhíomada
5
e.mai|em
cechuPí':..n.".,n"bo
č|enům
;. ;;1;;i;;iil};;;aay cecr'umusíbýtoznámeno
15 dňůpřed jejimkonáním.
dáta,hodinY,místaa programujednání,a to nejméně
uvedením
jednání
Va|néhromadv cechu, ke do
pÍograml|
6. Body,kte.énebY|Yzařazenyoo navrnovaného
většinvpřítomných
nadpotoviční
nrosramuVaInéhromadYcechu zaraditna zák|aděsouhtasu
va|néhÍomaoy'
v prúběhu
kdykoIiv
itas-ů
s htasemroznodujicim
jednání
Va|néhíomadycechu zajišťÚePředstavenswo
p;
materiátyspo|us návÍhy
7. Případné
prualtaa.ne materiály dá P'ředstavenstvocéchu k
cechu a Kancelář cechu. Tyto piipuJ*
nebo
e-mai|u
a to prostřednicwím
z onJ pria jejímkonáním,
cechuminimatne
č|enům
dispozici
stránek.
interneto\^Ích
cechovních
do 40
je
povinno svotat Va|nou hromadu cechu .vždy''nejpozději
cechu
8. Představenstvo
s h|ásem
vétšinač|enů
formou nadpo|oviční
kalendářníchdnů,pokud o to pozaoi pi,".nou
rozhodujícím.
podnětu.
Vatnouhromaducechusvolati z V|astního
s. i}"i,i"j";|*" .*hu může
10.Valnáhromadacechu:
cechuo činnosticechu a jeho orgánů.
zpráVuPředstavenstva
a' schvaIujeVýroční
cechu.
Přédstavenstva
č|eny
b. VoIíaodvo|ává
cechu'
komise
Revizní
c' Volía odvoláVáčleny
řád.
volební
schvaIuje
d'
e. schvalujezměnustanov.
cechua Revizníkomise.cech'.
pro členyPředstavenstva
i š.rl""i"i"
s jinýmsdružením.
nebosloučením
"a.c'
s. schvatujezánikcechu dorrovoffi rozpuštěním
Cechuna dalšírok.
ň. schvalujerozpočet
cechu.
účetnízávěrku
i. schvaluje
cechu.
příspěvky
č|enské
i. schvaIuje

cechu.
rozvoje
koncepce
otázkách
i.' i"'r'"Ji,l." 'eir"i:"ích

slÍ'5j9
i

práce cechu,jejíchda|ší!h
ziištěních;
|' schvalujezprávuRevizníkomisecechu o Výs|edcích
p|nění
cechu a
o
finančním
hospodaření
kontrole
usneseníVa|néhromady cechu,
záVěrce'
vyjádřeník účetní
m. Rozhodujeo dalšíchotázkách,kterévyplývajíztěchto stanov, nebo kterési vyhradila
k rozhodnutí'
. ' ]] , ' .
11'JédnánÍVa|néhromadvcechu:
a' Va|néhromadě cechu předsedá a jejíjednánířídíPřédsedacechu popř. Představenstvem
|istiny,Ve
hromadycechu zajlstísepsáníprezenční
cechu pověřenáosoba.PředsedajícíVatné
kterémusí b'lt za každéhoč|enacechu uveden re8istrovanýnázev č|enacechu, jeho
jménaŽástupců
a osob
osoby sh|asemrozhodujícím
identif]kační
čís|o,
členasurčením
jejich
prezenční
připojí
je-|i
podpis'
i
K
|istjněse
s h|asemporadním, členempráVnickáosoba,a
p|némoci zmocněnců,
pokudpráVnickouosobuzastupujes h|asemÍozhodujícim
osoba,která
jednateIem
právnické
osoby.
není
|istiny
b' Po ukončeníprezenceVa|ná hřomada cechu zvo|ízapisovatele.P|atnostprezenční
potvrzuje5\^ím
podpi5empředsedajícía
zapjsovate|'
jednání
pořizuje
zápis. který obsahuje místo, dobu konání,popis
va|né
hromady
se
c' z
jednot|iv'ých
programu
čiUsnesení
projednáVaných
VaInéhromadycechu, rozhodnutí,
bodů
počty
(schvá|enoneschvá|eno
hlasů
5
ýýs|edku
h|asování
Vatnéhromadycechus uvedením
sE)'
PRo- PRoT|. ZDRŽEL
před|ožené
Va|néhromaděcechu k projednání.
d. K zápisuse přiložínáVrhya proh|ášení
zápisudo 30 dnůod jejíhokonání'zápis podepisuje
cechu Žajistívyhotovení
Představenstvo
předsedající
zápisy o jednáníVaInéhromadycechu 5e
VaInéhromadycechu a zapisovate|'
po ce|oudobutrvánícechu.
archivují
hromadycechu.Tento
součástí
zápist]z VaInéhromadycechujsouusneseníVaIné
e' Nedí|noU
Usnesení
se aíchivují
předsedající
VaInéhromadycechua zapisovate|.
dokumentpodepisuje
po ce|o!dobutrvánícechu.
12'MimořádnáVaInáhromadacechuI
cechus hlasem
požádáminimá|ně
většinačlenů
nadpoloviční
a. V případě,
kdy o jejísvo|ání
je
vaInou
hromadu
rozhodujícíms uvedením projednávanézá|ežitosti, Mimořádnou
žádosti,
dnůod obdržení
cechu povinnosvo|atve |hůtědo 40 ka|endářních
Představenstvo
nezapočítáVá.
přičemž
den do.učení
žádostise do této|hůty
b. v případě,kdY Představenstvocechu nesvoláve stanovené|hůtěřádnou nebo mimořádnou
komise,a to ve lhůtě20 dnúod
Vó|nouhromaducechu,je povinnaji svo|atReviŽní
ka|endářního
požadovaného
VaInéhřomady,nebo od ukončení
termínukonánímimořádné
cechujsoupovinni
Představenstva
roku,Ve kterémse nekona|ařádná VaInáhromada'Č|enoVé
vydat Revizníkomisi cechu na jejížádostseznamčlenůcechu; totéžp|atípro žádos1č|enů
komisetaktořádnounebo
pod|ebodu(i),(ii)níže.
PokudRevizní
cechupři svo|ánÍzpúsobem
pak:
VaInouhromadunesvo|á,
mimořádnou
je
{i)řádnouVaInouhromadu opráVněnsvolatkteFikolič|encechu, pokudneby|ařádná Valná
č|en
cechumá
roce'Každý
kalendářním
v up|ynu|ém
nebose jinakneséšta
hromadasvo|ána,
práVo nah|ížet
cechu čiRevizníkomisedo všechpodkladů
u Představenstva
k tomuto úče|U
řádnéVa|néhromady'Pokudbude
cechupro svo|ání
tak,abYměl kdispoziciseznamčlenů
plátí,
žeřádně konanáje ta řádná VaIná
cechu,
taktosvo|ánařádná VaInáhromadavíceč|eny
pozvánky,ze všechpozvánekodes|aných
odeslané
hÍomada,
která se sejdena zákláděnejdříVe
víceč|eny
cechu'
žadatelo svoláni
(ii) mimořádnouVa|nouhromaducechu je opráVněnsvolat ktenl'ko|i
VaInéhromadycechu
mimořádné
o svo|ání
Valnéhromadycechu,jehožžádosti
mimořádné
právonah|íŽet
u
úče|u
má
k
tomuto
č|encechu
Každý
včasa řádně nevyhové|o.
Představenswo
tak, aby mě| k djspoziciseznam
Představenswacechu či Revizníkomisedo Všechpodk|adů
budétakto svo|ánaňimořádná
Pokud
hromady'
pro
VaIné
svolánímimořádné
č|enů
cechu

slÍ6ts

,.
víceč|eny
Va|náhíomada
cechu,p|atLžeřádnékonanáje ta mimořádnáValnáhromada'které
5e sejde na zák|aděnejdříveodes|anépozvánky,ze všechpozvánekodes|anýchýí.e členy
Cechu.
i
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1. Představenstvocechu je nejvyšším,
statutárnima '/ýkonnýmo€ á nem cechu. Řídíčinnost
cechua rozhodujeo Všechzá|ežitostech
cechu,kteréne,jsouzákonemnebo stanovamiVyhrazeny
jinémuorgánucechu. Do Představenstva
osobu
a Revizníkomisecechu můžebýt za pÍávnickou
voIenakonkrétní
osoba.
2. Představenstvocechu má 5 č|enů,
kteříjsou vo|enia odvolávániVa|nou hromadoucechu.
Funkční
období č|enapředstavenstvaje dvou|eté'V případě nezvo|eníč|enůdo nového
prod|užujedo zvo|enínov'ich č|enů
funkčního
období5e funkčníobdobístávajících
č|enů
je
Představenstva'znovuzvolení možné
3. Představenstvo
cechu svo|ávářádnoupříp'mimořádnouVaInouhromaducéchu.
4. v případě,kdy početč|enů
Představenstva
cechu poklesnez důvoduVzdáníse funkce,smrti,
je
ukončení
č|enství
apod., Představenstvocechu oprávněno pověřit náhradníka.NejbliŽší
VaIná hromada cechu nás|edně potvrdínáhradníkado představenstva,či zVoIíjiného
kandidáta.
s určenimpořadí.
5. Představenswocechu volÍŽe svéhostředu předsedua dva místopředsedy
Předsedapředstavenstvacechu {Předsedacechu)jedná jménemtohoto orgánu naveneka
or8anizujea řídíjednání
Představenstva
céchu.Předseducechu v případějeho nepřítomnosti
zastupují
místopředsedové.
6. Předsedacechu sVo|áVáPředstavenstvocechu minimá|ně2x ročně,případněd|e potřeby
častěji.Předseda cechu je povinen svo|at schůziPředstavenstvacechu, požádá'|io to
kteďkoIivčlenPředstavenstva
cechu' Představenstvo
cechuje taképovinnose sejítdo 14 dnů
podnětuod Revizníkomisecechu.
od doručení
je-|ipřítdmnanadpo|oviční
většinajeho členů'Při
7. Představenstvo
cechu jé usnášeníschopné,
počét
přítomných
Každý
č|en
má jedénh|as'Při
rozhoduje
č|énů.
h|asování
nadpo|oviční h|asů
cechu roŽhodujeusnesením'
h|aspředsedajícího'
Představenstvo
rovnostihlasůjerozhodující
8. ze schúzePředstavenstva
cechu se pořiŽu'iezápis,ktenÍpodepisujePředsedacech! nebojím
pověřenýzástupcea da|ší
č|én
Představenstva
cechu.Zápis musíbýt doručenvšemčlenům
Představenstva
cechu do patnáctidnůod konáníschůze.
cechu svo|áVáVaInouhromaducechua připravujea předk|ádáValnéhromadě
9' Představenstvo
zprávu,účetní
uzáVěrkua návrhrozpočtu.
cechupro8ramjednání,\ní'roční
10' Představenstvo
cechu předk|ádáVa|néhromaděcechu Zprávuo činnosticechua navrhujeV
nísVáopatření.
písemných
dohoda smIuVs jinými
11' Představenstvo
cechuje opráVněnorozhodovato uzavírání
podnikate|skými
subjektyv sou|aduse stanovamia platnýmipráVnÍmi
a zaměstnavate|skými
cechu,
předpisy'K uzavírání
písemných
dohod a 5mIuVje opráVněnpředsedaPředstavenstva
jinÝ Představenstvem
pověřenýč|enPředstavenstva.
případně
obsazeníKance|áře
12' Představenstvo
cechu řídíčinnostKance|ářecechu,schvaIujepersoná|ní
její
řád.
cechua VydáVá orBanizační
otázkáchPředsedacechu.
cechurozhodujeo koncepčních
13' Mezizasedánímj
Představenstva
příspévků
majetekcechu.
a
správuje
\^Íběr
a evidenci
cechu zajišťuje
14' Představenstvo
cechu.
cechu řešísporya rozporymezič|eny
15.Představenstvo
11.REV|ZNÍ
KoM|sE
usneseníVa|néhromady cechu a PředŠtáVenstva
1' Revizníkomise cechu kontro|ujep|néní
cechu.
slÍ'7/9
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2' členovéRevizníkomise cechu jsou oprávněni nah|ížet
do Všechdok|adů9.pillemnýctr
je
dokumentůt'ýkajících
se činnosticechu a kontro|u,ií,
zda finančníhospodařénÍ
vedeno V
předpisy,
sou|aduse skutečností
a zda činnost
cechuje realizována
V sou|adus práVními
stanovamia
směrnicemi
cechu.
,
jsou
3' čtenové
Revizní
komisecechu,zvolení
VaInouhřomadoucechu,
nezávislýmiosobamii
\ '::'-.nemohoubýtč|enyPředstavenstva
cechu.ani pracovníky
Kancelářecechu.
4. Revizní
komisecechuje tříč|enná,
Ve s|oženípředseda
a dva č|enové'
5. č|enové
Revizníkomisecechu volíŽesVéhostředupředsedu.PředsedaRevizníkomisecechu
má právoúčastnit
sejednáníPředstavenstva
cechus h|asemporadním.
Revizníkomise cechu rozhodujena základě většinyh|asůsyých č|enů.
Každýč|enRevizní
pořizujízápisy.
komisecechumá jedenh|as.o zasedáníRevizní
komjsecechuse
7. Revizní
komisecechupředk|ádá
najednáníVaIné
hromadycechu
zpráVuRevizníkomise
cechu
jeÍch zjjštění,
o Vtls|edcích
kontro|ep|něníusneseníVa|néhromady cechu a o finančním
hospodaření
cechu za |oňskýka|endářní
rok.
Revizníkomisecechu se scházíminimá|nějedenkrátročně,v případěpotřebyčastěji.
Předseda
Revizníkomise cechu seznamuječ|enyPředstavenstvacechu s nedostatky,kteÍéRevizní
komisecechu objevi|aa nařizuje,jejich
odstranění.
9 . V případě,je.|i zpracovávánaúčetnl
závěrka,je tato předloženaPředstavenstvemcechu k
přeŽkoumánÍ
VaInouhromadoucechu.Revizní
Revizníkomisícechu před jejímschvá|ením
předk|ádásvéVyjádřenÍ
komisecechu po jejímpřezkoumání
Va|néhromaděcechu.
10.Revizní
komisecechu odpovídáza svojičinnost
VaInéhromaděcechu.
na
11.ReviŽní
komisecechu má pÍávosvo|atmimořádnézasedáníPředstavenstva
cechu,jest|iže
je,jí
v.ýzvunedošlok nápravěnedostatků'
cechu'
12.Revizní
komisecechup|nídalší
úkoly,
kteréjsoujídány
stanovamia
směrnicemi
12.(ANcEúŘ cEcHU
potřebcechuprofesioná|níaparát-Kance|ářcechu.
1. Představenstvo
cechu zřizujepÍozajištění
cechu.
Kance|áře
řádem,'kteí'ý
schvaIujePředstavenstvo
Činnost
cechuse řídíorganizačním
cechu,a
2' V če|eKance|ářecechu je tajemník,kterýje jmenovándo funkce Představenstvem
jednání
kten/odpovídáPředstavenstvucechu za jejíspráVnýchod. Tajemníkse zúčastňt]je
or8ánúcechu.
3. Úkony v písemnéformě, kteÍétajemníkna základě přenesenýchpravomocíčiníjménem
nebo Wtištěném!názvu a svémujménupřipojísvůj
cechu,podepisujetak, žek napsanému
v!astnoručnioodois.
povjnen:
4' Tajemníkje
zejména
a' Zajištovat
Výkončinnosticechu
pod|etěchto stanov cechu a směrnic,hospodaření5 majétkemcechu a vedení
b' Zájišťovat,
oředeosaného
účetniďví
ýíkon jimi
c. P|nit usneseníPředstavenstvacechu a Revizníkomise cechu a zajišťovat
Valnouhromadoucechu.
u|ožených
úko|ů,
Včetněúko|ů
u|ožených
práce ná|ežlodměna' způsobodměňovánia druh
Kance|ářecechu za \r,ýkon
5. Pracovníkům
Před5taVenstvo
cechu.
spoIupráceschVaIuje

13.PoV|NNosTMLčENL|VosT|
komisíce.hu a Kance|áře
komisecechu,expertních
Představenstva
cechu,ReviŽní
1 , č|enové

od členů
cechua při
kterézískají
o údajích,
m|čen|ivosti
cechumajípovinnostzachování
cechu'
,jednánich
povinnost
p|atí
s cechem.
i po skončení
spo|upráce
2. Táto
str'8€

]
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Hospodařenícechu se řídíplatnýmizákony,předpisya rozhodnutími
Valnéhromadycechůl' "..l:
příspěvky,
2. PřÍmYcechu tvořípředevším
č|enské
dotace,granty,sponzorské
darypráVnick'/čh
a]
fyzickýchosob,č|enů
a neč|enů
cechu,úrokyz účtů
cechu.
pod|erozpočtu
3' cech hospodaří
schvá|eného
Valnouhromadoucechu' Jeho p|něnísleduje
Představenstvo
cechu a kontrolupÍovádí
Revizní
komisecechu.
4. za správnosthospodaření
prostředkycechuodpovídáPředstavenstvo
s finančními
cechu'
5' Právo podepisovatse jménemcechu má Předsedacechu. případnějiný Představenívem
pověřený člen Představenstva.Podepisováníje stanoveno tak, že k napsanémunebo
v}tiíěnémunázvu a svémujménupřipojíosoba svů.ipodpis' le-|i předmětem sm|uvního
vztahu činěnúkon na zák|adě usneseníorBánu cechu, musí text sm|uvníhodokumentu
obsahovatustanovenío schvá|eníúkonuor8ánemcechu s uvedenímschva|ujícího
orgánu a
data5chVá|ení'
6. o hospodařenícechu je vedenaevidencev sou|adus platnýmizákony,daňoýýmizákonya
účetnímipředpisy ČeskérepubIiky' za spráVný způsob Vedení účetnictví
odpovídá
prostředkyv hotovostijsouvedenyv pokladněcechu' ostatní
Představenstvo
cechu' Peněžní
peněžníprostředky.isou vedenyna běžném
účtu
u peněžního
ústavu.
7. Če.pániprostředkůje možnéjen na základě zúčtovatelných
účetních
dok|adůV rámci
schváleného
rozpočtuna běžnýkalendářnírok.o čerpáníprostředků
mu5íb'^vedenapřesná
evr0ence.
8. Majetek cechu tvoří Vlastnífinanční
prostředkycechu, zařízeníkance|ářeá da|šímovitéa
předměty,
nemovité
věci a práVa. Představenstvocéchu spravuje majetek a dá|e 5 ním
nakládá.zpráva o stavumajetkuje předkládánaValnéhromaděcechu zpravid|apři projednání
ročníuzáVěrkyhospodáření.Věci tvořícímajetekcechu musÍs\^/mcharakteremodpovídat
cílúm
cechu.Darovanýhmotnýmajetekse přebírádo evidence.iako
stoprocentněodepsaný.
$. zÁN|KcEcHU
1. o zániku cechu rozhodtrjeVa|ná hromadacechu. Ministerstvovnitra ČRnás|edněustánoví
likvjdátora,kter'ýprovedemajetkové
vypořádáníV soutadu5 p|atnými2ákonyčeskérepub|iky.
2. Ke schvá|eníŽániku
cechu5e Vyžaduje
většinavšechčlenů
tříčtvrt.nová
cechu.
3. souh|asValnéhÍomadvcechu se zánikemcechu oznámíPředstavenswocechu do 15 dnů
Ministerstvuvnitračeskérepub|iky.
16.zAvĚREčNÁUSTANoVENÍ
p|atnépo schvá|ení
1. stanovy,isou
VaInouhromadoucechua nab'lvajíúčinnosti
dnemÍegistrace

u lýjnisterstva
vnitračeskérepub|iky.
2. Změnu stanov cechu oznámí Představenstvocechu písemně Ministerswu vnitra čéské
repubIikydo 15 dnůod jejíhoschváleníapřipojívedvojímVyhotovenitext změn.
3 . Valná hromada cechu zmocňuje Představenstvocechu k úpravámstanov, pokud tato
nezbytnostVyp|ynez přijetínovýchzákonůa k dodatečným
z
úpravámstanovVypl'ívajících
připomínek
MinisteÍstva
vnitráčeské
répub|iky.
zák|adnu'
4, o těchto úpraváchbude Představenstvocechu neprod|eněinformovatč|enskou
Registrované
stránkáchcechu a upravenéstanovy
stanovybudou\'}ar'ěšeny
na interneto!4/ch
budoupředIoženy
ne,jbližšíVaIné
hromáděcéchuk odsouhlasení.

Sl..9P

Pří|ohač.1
-Žádost o přiietíza č|€ n á do cechu MoBIL|TY.
Přih|áška
jménem:
podepsanýjako
Já,níže
statutárníor8án
žádám
Názevprávnické
osoby nebo osvč, nebo subjektuhájícího
zájmyosob se 5níženou
moŽnostÍpohybu
neboorientace;
|Č':
D|č':
Adresasíd|a:
Ulice
Město

PsČ

Adresakorespondenční:
ulice
Město

PsČ

Da|šíúdaje
o pÍáVnické
osobě neboosvČ:
Internetováprezentace
E-mail
TeIefonní
kontakt
statutárnípředstavitel:
lménoa Přijmení
Funkce
E-ma;l
TeIefonní
kontakt
o přijetíza
č|ena
cechuMoBIL|w'
X žádostipřik|ádámkopii živnostenského
listu/výpisu
z obchodníhonebojinére.istříku,
dte bodu4.4
StanovCechuMOBILITY.
Dne:

V:

Podpisa razítkostatutárnihoor8ánu:

Přflohač'2
- NávÍhna přijetíza čestného
Přih|áška
č|enado cechu MoB|L|TY.
jménemprožadatele:
podepsanýjako
Já,níže
č|en
do cechuMoB|L|TY
navrhujisvým
Žadatelčestného
členství:
Jméno
a Přímení
Funkce
E-mail
Telefonní
kontakt
Adresa:
Ulice
Mésto

Psč

lnternetováprezentace
E-mail
TeIefonní
kontakt
přijetíza čestného
členacechu MoB|tlTY.
Do cechu ÍúoBIL|TY
navrhujipřijetížadateleza čestného
č|ena
z těchtodůvodů:

?

Podpisa razítkostatutárního
orgánu:

