STANOVY SPOLKU
UNIE MANIKÉREK A NEHTOVÝCH DESIGNÉREK Z.S.
Úplné znění ke dni ______

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.

Název: Unie manikérek a nehtových designérek z.s. (dále jen Unie)

3.

Sídlo: Praha 10, Benešovská 32, PSČ 101 00

4.

Unie je samosprávný dobrovolný svazek spolčující právnické a fyzické osoby v oboru manikúry,
nehtového designu a v oborech příbuzných.

5.

Unie je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou
osobou způsobilou k právnímu jednání.

6.

Vnitřní organizace Unie, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami,
které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

7.

ČINNOST UNIE

8.

Hlavní činnost Unie je podpora a rozvoj oboru manikúry, nehtového designu, odborný rozvoj členů,
jejich informování a napomáhání při ochraně jejich zájmů, osvěta a propagace oboru manikúra a
nehtový design u široké veřejnosti. To zahrnuje zejména:
(a)

prosazování a hájení hospodářské, právní a sociální stránky práce manikérek a nehtových
designérek a oboru celkově;

(b)

zabezpečování vzdělávacích programů, speciálních odborných kursů, seminářů a exkurzí.
vytváření informačního a poradenského systému sloužícího rozvoji odbornosti a
soukromého podnikání v tomto oboru;

(c)

osvěta a propagace oboru a činnosti manikérek a nehtových designérek u široké veřejnosti;

(d)

hájení zájmů klientů členů Unie, řešení případných sporů a stížností klientů členů Unie.

9.

Při zajišťování svých cílů Unie spolupracuje s dalšími právnickými a fyzickými osobami v ČR i v
zahraničí.

10.

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí Unie dále činnosti vedlejší, zejména:

11.

Zisk z činnosti Unie lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy Unie.

12.

ČLENSTVÍ

13.

Členství v Unii je dobrovolné. Členem Unie se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která
vyvíjí činnost v oboru manikúry a nehtového designu a souhlasí s cíli a stanovami Unie.

14.

Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.
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15.

Podmínkou vzniku členství je podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

16.

Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí řídicí rady Unie o přijetí její žádosti o členství.
Řídicí rada Unie, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že
přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění cílů Unie.

17.

Přihlášky přijímá sekretariát Unie v jejím sídle. O přijetí rozhoduje řídicí rada do 30 (třiceti) dnů od
podání přihlášky; neobdrží-li uchazeč o členství nejpozději do skončení této lhůty písemně zamítavé
stanovisko řídící rady, má se za to, že mu členství platně vzniklo.

18.

Členský příspěvek se hradí měsíční, nebo roční splátkou. Měsíční splatnost členského příspěvku je
určena do 5 kalendářního dne v daném měsíci, roční splatnost členského příspěvku je určena do
konce ledna daného kalendářního roku. Pro případ ukončení členství se již zaplacený členský
příspěvek nevrací.

19.

Výši členského příspěvku stanoví řídicí rada Unie. Členský příspěvek je stanoven na 100 Kč
měsíčně, nebo 1.000 Kč ročně – dle svobodné volby každého člena. O případné změně výše
členského příspěvku rozhoduje řídicí rada Unie prostou většinou. Výše členského příspěvku smí být
měněna maximálně 1x ročně a to tak, aby nová výše platila od 1. ledna. Řídicí rada oznámí novou
výši příspěvku všem členům Unie nejpozději do 31. října předchozího roku.

20.

Členství zaniká:
(a)

dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o
ukončení členství sekretariátu Unie;

(b)

úmrtím člena fyzické osoby nebo zánikem osoby právnické;

(c)

vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z Unie;
řídicí rada má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady Unie a její cíle
nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání Unie, pokud
závažným způsobem porušuje své povinnosti nebo právní předpisy;

(d)

nezaplacením členských příspěvků ani po výzvě řídicí rady a v dodatečné lhůtě – členství
končí dnem následujícím po posledním dni lhůty určené ve výzvě;

(e)

zánikem spolku nebo rozhodnutím o jeho přeměně na jinou právní formu.

21.

O vyloučení člena rozhoduje řídící rada. Písemné rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému
členu. Takto vyloučený člen má právo písemně ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení písemného
rozhodnutí řídící rady o jeho vyloučení navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala
dozorčí rada. Návrh na přezkum se podává k rukám prezidenta Unie. O odvolání rozhoduje valná
hromada, kdy do rozhodnutí o přezkumu je členství pozastaveno.

22.

Člen má právo:
(a)

účastnit se činnosti Unie;

(b)

být pravidelně informován o činnosti Unie;

(c)

užívat výhod člena Unie, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích
atp.)

(d)

podávat návrhy, připomínky, podněty, vznášet dotazy orgánům spolku;
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23.

(e)

obracet se na řídící radu nebo sekretariát se stížnostmi;

(f)

volit a být volen jako zástupce do dozorčí rady Unie;

(g)

požadovat na řídící radě poskytnutí vhodné ochrany nebo pomoci, jestliže byla porušena ze
strany státního orgánu jeho práva související s výkonem povolání nebo podnikání;

(h)

účastnit se všech akcí pořádaných Unií nebo se na nich v souladu se svou profesí podílet;

(i)

využívat bezplatně informačního systému – webové stránky Unie, telefonický nebo osobní
kontakt na sekretariátu Unie.

Povinnosti členů:
(a)

dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím orgánů Unie;

(b)

svědomitě vykonávat svěřené funkce;

(c)

platit roční členský příspěvek ve lhůtě stanovené orgány Unie;

(d)

podílet se podle své odbornosti a zájmu na plnění cílů a úkolů Unie;

(e)

zachovávat pravidla profesionální etiky a chovat se tak, aby nebyla snížena vážnost Unie;

(f)

neprodleně informovat sekretariát Unie o změně své doručovací či emailové adresy uvedené
v seznamu členů Unie.

24.

Sekretariát Unie vede seznam členů, který obsahuje jméno či název a další identifikační údaje člena,
jeho doručovací adresu a jeho emailovou adresu.

25.

ORGÁNY UNIE

26.

Orgány Unie jsou:

27.

(a)

členská schůze

(b)

řídicí rada

(c)

dozorčí rada

(d)

sekretariát

(e)

prezident

Opatření a usnesení orgánů Unie jsou pro členy Unie závazná.

ČLENSKÁ SCHŮZE
28.

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Unie.

29.

Do působnosti členské schůze náleží zejména:
(a)

projednávání plánu činnosti na příští období;

(b)

projednávání zásadních organizačních otázek;
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(c)

projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Unie za uplynulé období předkládané
řídicí radou;

(d)

projednávání změn stanov;

(e)

volba zástupců z řad členů Unie do dozorčí rady;

(f)

hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů.

30.

Členskou schůzi svolává prezident Unie alespoň jednou ročně. Pozvánka na členskou schůzi musí
být rozeslána členům minimálně patnáct dnů před jejím konáním, a to emailem na adresu uvedenou
v seznamu členů. Pozvánka se rovněž uveřejňuje na webových stránkách Unie www.uniem.cz.
Pozvánka obsahuje místo, čas a předběžný program členské schůze. Místo a čas zasedání se určí tak,
aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze
odvolat nebo odložit.

31.

Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je
povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která
musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán
spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět
podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

32.

Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Unie.
Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Unie,
vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na
zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Unii
způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

33.

Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet
se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Unie. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů
přítomných členů.

34.

Jednání valné schůze řídí prezident Unie, nebo jím pověřená osoba. Prezident vede zasedání tak, jak
byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která
nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem
všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

35.

Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné,
vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí
být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení
byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze
zasedání členské schůze.

ŘÍDICÍ RADA
36.

Řídicí rada je řídicím a výkonným orgánem Unie. Na prvním zasedání volí ze svého středu
prezidenta a viceprezidenta.

37.

Řídicí rada statutárním orgánem Unie a má pět členů, jejich funkční období je na dobu neurčitou.
Členy řídicí rady volí a odvolává na společném zasedání stávající řídicí rada a dozorčí rada. K přijetí
rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina všech členů řídicí rady a nadpoloviční většina všech
členů dozorčí rady.

38.

Výkon funkce člena řídicí rady je dobrovolný.
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39.

Jménem spolku jedná prezident. Prezident řídí činnost řídící rady a sekretariátu. Svým zastupováním
pověřuje viceprezidenta.

40.

Řídící rada zejména:
(a)

koordinuje a zabezpečuje činnost Unie;

(b)

svolává sjezd kosmetiček dle stanov;

(c)

vydává interní organizační normy;

(d)

vypracovává a schvaluje rozpočet Unie a roční uzávěrku hospodaření;

(e)

určuje podrobnosti vnitřní organizace a hospodaření Unie;

(f)

přijímá členy, rozhoduje o jejich vyloučení;

(g)

hospodaří s finančními a hmotnými prostředky Unie;

(h)

spravuje majetek Unie;

(i)

přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr;

(j)

zajišťuje dokumentační a informační činnost;

(k)

organizuje spolupráci s výrobci, občanskými iniciativami a zájmovými svazy;

(l)

rozhoduje o změně stanov.

41.

V případě nutnosti je řídicí rada oprávněna přijmout rozhodnutí i ve věcech, které jinak náleží do
působnosti valné hromady, je však povinna tato rozhodnutí předložit ke schválení nejbližší členské
schůzi, řídící rada není oprávněna provést úkony, směřující k likvidaci Unie.

42.

Řídící rada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny svých členů a přijímá svá usnesení
nadpoloviční většinou přítomných. Řídící radu svolává sekretariát na základě rozhodnutí prezidenta
řídící rady.

43.

Řídící rada je odpovědná za svou činnost dozorčí radě.

SEKRETARIÁT A TAJEMNÍK
44.

Organizační, administrativní a výkonnou činnost řídící rady zajišťuje sekretariát Unie, v jehož čele
stojí tajemník, který je v pracovním poměru.

45.

Tajemník je oprávněn činit jménem Unie právní úkony v rozsahu zmocnění uděleného mu
prezidentem řídící rady.

46.

Povinnosti sekretariátu:
(a)

v oblasti výkonné realizuje rozhodnutí řídící rady

(b)

v oblasti administrativní zajišťuje zejména administrativní a spisovou agendu, vede evidenci
členů a placení členských příspěvků, obstarává styk s členy, zajišťuje podklady pro
účetnictví, zpracovává přehledy o hospodaření;
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(c)

v oblasti organizační komplexně zajišťuje akce v rámci plánu Unie;

(d)

v oblasti hmotné odpovědnosti, vede podkladní hotovost a provádí operace na běžném účtu;

(e)

připravuje podklady pro rozhodnutí řídící rady a vyhotovuje zápisy z jejího jednání;

(f)

vede ústřední evidenci členů a vydává členské průkazy.

47.

ZÁVĚREČNÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ

48.

Veškerá korespondence se považuje za doručenou druhým pracovním dnem po odeslání na
emailovou adresu uvedenou v seznamu členům.

49.

Unie může zaniknout dobrovolným rozpuštěním s likvidací na základě rozhodnutí valné hromady
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

50.

O zániku Unie rozhoduje řídicí rada. Povinnou součástí rozhodnutí o zániku Unie je rozhodnutí o
zániku pravomocí řídícího výboru a sekretariátu, dále rozhodnutí o jmenování likvidátora. Likvidátor
postupuje při likvidaci obdobně jako je postup při likvidaci obchodních společností, upravený
zvláštním předpisem. Po vypořádání všech závazků Unie vůči třetím osobám má člen Unie nárok na
výplatu alikvotní části zůstatku majetku Unie po provedené likvidaci. Zprávu o provedené likvidaci
předkládá likvidátor ke schválení valné hromadě.
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