STANOVY
Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR

I.
Základní ustanovení
1. Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR (dále ABAS ČR) je dobrovolným
občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. ABAS ČR
sdružuje fyzické a právnické osoby, provozovatele tělovýchovných zařízení a zařízení
sloužících k regeneraci a rekondici (dále jen provozovatelé), dále společnosti činné
v oboru výroby, dodávek, výstavby a servisu pro bazény, koupaliště a sauny a pro
zabezpečování kvality vody a v oboru servisních služeb spojených s užíváním těchto
zařízení.
2. ABAS ČR hájí a podporuje společné zájmy svých členů a přispívá k řádnému
provozování živností v oborech definovaných v odst. 1.
3. Činnost ABAS ČR jako občanského sdružení se řídí ustanoveními zákona o sdružování
občanů, těmito Stanovami.
4. ABAS ČR nevyvíjí žádnou politickou či náboženskou činnost.
5. ABAS ČR je právnickou osobou registrovanou na Ministerstvu vnitra České republiky.
6. Sídlem ABAS ČR je Praha 10 – Zahradní Město, PSČ 106 00, Jabloňová 2992/8.

II.
Územní působnost
Činnost ABAS ČR je zaměřena na celé území České republiky. ABAS ČR zabezpečuje
rovněž mezinárodní styky se světovými a zejména evropskými zájmovými asociacemi
obdobného zaměření.

III.
Základní cíle činnosti
1. Obhajoba a podpora společných zájmů podnikatelů, kteří jsou jejími členy. Aktivní podíl
na vytváření optimálních podmínek pro rozvoj všech forem podnikatelské činnosti
v oboru působnosti.
2. Aktivní účast při tvorbě zákonů a právních předpisů souvisejících s podnikatelskou
činností, zejména v oblastech týkajících se oborů v ní sdružených. V tomto smyslu
působení na zákonodárné a státní orgány.
3. Prezentace názorů, stanovisek a potřeb svých členů při jednání s kompetentními orgány,
širokou i odbornou veřejností.
4. Zvyšování společenské autority a prestiže své a svých členů.
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5. Podávání návrhů, doporučení, informací a stanovisek k problematice podnikání v
živnostech v oboru své působnosti, jakož i v oblasti technických a jiných norem.
6. Uplatňování veškerých svých kontrolních a rozhodovacích oprávnění, která vyplývají
z platných zákonů.
7. Navazování kontaktů a spolupráce s dalšími asociacemi a živnostenskými společenstvy,
zejména v oboru své působnosti, a to jak tuzemskými, tak zahraničními.
8. Pravidelné informování členů a odborné veřejnosti o své činnosti, o nových zákonech a
právních předpisech a technických normách v oblasti podnikání a o nových poznatcích a
metodách v oboru jejich podnikání.
9. Podpora vzdělávání svých členů a dalších fyzických osob. Vydávání odborného bulletinu
a dalších smluvních periodik, přednostně v rámci daného oboru.
10. Organizování vzdělávacích aktivit zajišťujících celoživotní vzdělávání v oboru své
působnosti, zejména školení plavčíků, strojníků, provozovatelů tělovýchovných zařízení
se zaměřením na bazény a koupaliště, sauny, lázně a wellness.
11. Zpracování a publikování dostupných tuzemských a zahraničních informací z oboru své
působnosti.
12. Zajišťování poradenské činnosti v oboru své působnosti.
13. Vytváření podmínek pro zavádění moderních, špičkových a ekologických zařízení na
území České republiky v oboru své působnosti.
14. Prosazování zásad tržní ekonomiky s vyloučením nekalé soutěže mezi členskou
základnou. Vytváření systému, který zaručí kvalitní a odbornou činnost svých členů.
15. Vytváření podmínek pro prohlubování profesní poctivosti ve vztazích mezi právními
subjekty v oboru své působnosti.
16. Vytváření prostoru pro kvalifikovanou, seriozní, otevřenou, účelnou a konstruktivní
diskusi v rámci daného oboru.

IV.
Podmínky členství
1. Členem může být každý občan České republiky starší 18 let, který podniká v souladu
s ustanoveními živnostenského zákona v oboru působnosti ABAS ČR.
2. Členem může být česká právnická osoba, která podniká v oboru působnosti ABAS ČR.
3. Členy mohou být i jiní občané České republiky, právnické osoby a osoby podnikající
podle zvláštních předpisů a oprávnění, pokud se ztotožňují s cíli ABAS ČR uvedenými
v článku III. těchto Stanov, dobrovolně dodržují tyto Stanovy a jejichž členství neohrozí
oprávněné zájmy ABAS ČR.
4. Členy mohou být české právnické osoby zřízené státem nebo jím pověřenými orgány,
pokud vyvíjejí činnost v oboru působnosti ABAS ČR a souhlasí s jakoukoliv formou
svobodné výdělečné činnosti umožněné právním řádem České republiky.
5. Členy mohou být též fyzické a právnické zahraniční osoby, ale při jednáních ABAS ČR
mají pouze poradní hlas.
6. Členství vzniká zapsáním podané podepsané přihlášky do „Evidence členů ABAS ČR“ a
zaplacením příspěvku na činnost za běžný rok, přičemž příspěvek na činnost se skládá
z členského příspěvku a příspěvku na infoservis.
7. Výše příspěvku na činnost pro jednotlivé skupiny členů pro konkrétní období stanoví
valná hromada.
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8. Představenstvo může v období mezi zasedáními valné hromady rozhodnout o zaplacení
mimořádného členského příspěvku, a to pouze z důvodu vstupu ABAS ČR do jiného
podnikatelského nebo živnostenského sdružení, instituce či orgánu tuzemského či
zahraničního
9. Členství v ABAS ČR může dosavadní člen ukončit na základě jeho žádosti o ukončení
členství v ABAS ČR. Členství se má za ukončené k poslednímu dni měsíce, v němž byla
žádost o ukončení členství doručena na adresu sídla ABAS ČR. V případě neuhrazení
příspěvku na činnost v době splatnosti daňového dokladu – faktury, rozhodne
představenstvo o termínu ukončení členství. V případě ukončení členství v průběhu
běžného roku se příspěvek na činnost ani jeho poměrná část již nevracejí.
10. Představenstvo může rozhodnout o udělení čestného členství pro subjekty požívající
společenské, odborné či vědecké vážnosti pro jejich uznávanou morální a odbornou
autoritu či jejich zásluhy o ABAS ČR. Návrh na udělení čestného členství může podat
kterýkoli člen ABAS ČR. S udělením čestného členství není spojena povinnost placení
příspěvků. Placení příspěvků má pro čestné členy dobrovolný charakter.

V.
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen ABAS ČR má právo účastnit se jednání valné hromady, přednést na tomto
jednání svůj názor, stanovisko nebo připomínku k činnosti ABAS ČR, navrhnout a volit
kandidáty z řad členů ABAS ČR do volených funkcí v orgánech ABAS ČR a být sám
volen do těchto orgánů.
2. Každý člen má právo písemně zmocnit jiného člena, aby jej na jednání valné hromady
zastupoval, tlumočil jeho názory a stanoviska a hlasoval jeho jménem. Zastoupený člen
se považuje za přítomného na valné hromadě. Zplnomocnění musí obsahovat jméno,
příjmení, datum narození a bydliště, popř. sídlo a IČO právnické osoby, toho kdo
zastupuje, i toho kdo zastoupením pověřuje. Jeden člen může zastupovat maximálně další
3 členy.
3. V období mezi jednáními valné hromady má každý člen právo zasílat představenstvu své
názory, stanoviska a připomínky k činnosti a podnikání ABAS ČR a k odborným
problémům a žádat na ně odpověď.
4. Členové mají právo a povinnost upozorňovat představenstvo na případy nedovoleného
podnikání, zneužívání povolení k podnikání či akreditací a oprávnění a žádat o pomoc při
ochraně proti nekalé soutěži.
5. Představenstvo informuje na jednáních valné hromady o korespondenci, která vznikla
uplatněním členských práv uvedených v odst. 3. a 4.
6. Každý člen je povinen seznámit se a dodržovat tyto Stanovy, jako vstupní podmínku
jinak dobrovolného členství ABAS ČR, při podnikání dodržovat pravidla hospodářské
soutěže, obecně uznávané morální zásady a serióznost v podnikání, řádně a ve
stanovených termínech platit příspěvek na činnost, ostatní příspěvky a platby stanovené
valnou hromadou, případně představenstvem.
7. Členové - fyzické a právnické zahraniční osoby a čestní členové mají při jednáních
orgánů ABAS ČR pouze poradní hlas a nemohou být voleni do orgánů ABAS ČR.
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VI.
Orgány ABAS ČR
Orgány ABAS ČR jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.
1. Valná hromada
1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem ABAS ČR. Valnou hromadu tvoří členové ABAS
ČR – fyzické osoby, v případě právnických osob pověření zástupci.
1.2 Jednání valné hromady se řídí Jednacím a hlasovacím řádem, který schvaluje VH.
1.3 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Nesejde-li se taková většina, je valná hromada usnášeníschopná půl hodiny po svolaném
začátku v počtu přítomných členů. Členové jsou na schůze VH zváni písemně
(zpravidla e-mailem), a to nejméně v čtrnáctidenním předstihu.
Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro
návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů.
1.4 Jednání valné hromady svolává jménem představenstva jeho předseda nebo pověřený
místopředseda v těchto případech:
1.4.1 Podle potřeby, nejméně jedenkrát za rok.
1.4.2 Pokud o svolání valné hromady rozhodne představenstvo většinou hlasů jeho členů.
1.4.3 Požádá-li o svolání valné hromady písemně nejméně jedna třetina členů.
1.4.4 Je-li ke svolání valné hromady představenstvo písemně vyzváno dozorčí radou.
V případech uvedených v odst. 1.4.2, 1.4.3 a 1.4.4 musí být valná hromada svolána
nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí představenstva resp. doručení písemné žádosti
nebo písemné výzvy předsedovi představenstva. Jednání valné hromady se v těchto
případech musí konat do dalších 30 dnů.
1.5 Působnost valné hromady
1.5.1 Stanovit hlavní směry činnosti ABAS ČR a ukládat úkoly představenstvu.
1.5.2 Volit a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady na 5 leté volební období.
1.5.3 Schvalovat, měnit a rušit Stanovy a Jednací a hlasovací řád valné hromady.
1.5.4 Schvalovat roční rozpočet, výši členských a jiných příspěvků a náhrad za práce
spojené s výkonem členství a funkcí v představenstvu a dozorčí radě.
1.5.5 Schvalovat zřízení sociálního fondu resp. jiných fondů.
1.5.6 Schvalovat roční zprávy o hospodaření a účetní závěrku, zprávy o činnosti
představenstva a dozorčí rady za období mezi jednáními valné hromady.
1.5.7 Schvalovat vnitřní předpisy – zejména Jednací a hlasovací řád a Volební řád.
1.5.8 Schvalovat, měnit nebo rušit rozhodnutí představenstva rozhodnutím nadpoloviční
většiny přítomných členů ABAS ČR.

2. Představenstvo
2.1 Představenstvo je řídícím orgánem ABAS ČR.
2.2 Představenstvo má 5 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na 5leté volební období
s možností opakované volby.
2.3 V čele představenstva je předseda představenstva a dva místopředsedové představenstva.
Předsedu a místopředsedy volí členové představenstva.
2.4 Předseda představenstva ABAS ČR - řídí a zajišťuje činnost představenstva.
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2.5 V případě, že méně jak polovina členů představenstva odstoupí, může zbývající část
představenstva kooptovat do představenstva potřebný počet z řad členů asociace a to do
výše původně zvoleného počtu představenstva. Odstoupí-li najednou více jak polovina
členů představenstva, dozorčí rada přebírá vedení asociace se všemi právy a povinnostmi
představenstva s tím, že písemně vyzve všechny zbývající členy představenstva ke
spolupráci. Předseda dozorčí rady svolá do třiceti kalendářních dnů valnou hromadu, na
které se provede volba nových členů představenstva z řad členů asociace (za členy
představenstva, kteří odstoupili).
2.6 Působnost představenstva
2.6.1 Zajišťovat přípravu, svolávání a organizačně zabezpečovat jednání valné hromady.
2.6.2 Zajišťovat zpracování dokumentů, jejichž schválení patří do působnosti valné
hromady, a předkládat tyto dokumenty na jednání tohoto orgánu.
2.6.3 Informovat na jednáních valné hromady o korespondenci, která vznikla uplatněním
členských práv uvedených v odst. 3. a 4. čl. V.
2.6.4 Zajistit, aby činnost ABAS ČR byla v souladu s právními předpisy České
republiky, těmito Stanovami a schválenými vnitřními předpisy a přijatými
usneseními.
2.6.5 Schvalovat a vydávat rozhodnutí o vnitřních předpisech, s výjimkou vnitřních
předpisů, jejichž schvalování je v působnosti valné hromady, zejména Stanovy.
2.6.6 Stanovit nezbytný počet výkonných pracovníků k zabezpečení činnosti ABAS ČR,
jejich práva, povinnosti, pracovní náplň a způsob a výši odměňování.
2.6.7 Provést výběr výkonných pracovníků, zejména manažera a vedoucí sekretariátu na
základě předem stanovených podmínek a kriterií. Ustanovit vybrané výkonné
pracovníky do funkce.
2.6.8 Pověřit předsedu představenstva resp. jednoho z místopředsedů představenstva
k uzavření smluv s vybranými pracovníky.
2.6.9 Řídit a kontrolovat výkonné pracovníky ABAS ČR.
2.6.10 Přijímat nové členy. Rozhodovat o udělení čestného členství.
2.6.11 Zajistit vedení evidence členů, výběr členských příspěvků, přehled o zaplacených
členských příspěvcích a vydávání potvrzení o členství.
2.6.12 Zajistit řádné hospodaření s finančními prostředky, správu majetku a provádění
vlastní podnikatelské činnosti.
2.6.13 Zajistit vedení právními a vnitřními předpisy stanovené administrativy a
účetnictví.
2.6.14 Pravidelně informovat členskou základnu o činnosti ABAS ČR, o nových
poznatcích a zkušenostech v oboru a využívat k tomu periodický časopis.
2.6.15 Jmenovat zástupce ABAS ČR do zkušebních komisí, příp. komisí vytvořených
podle živnostenského zákona, popřípadě takovéto komise vytvářet.
2.6.16 Jmenovat komise pro řešení odborných otázek v oboru působnosti ABAS ČR.
2.6.17 Spolupracovat s dalšími živnostenskými společenstvy, sdruženími a organizacemi
a s orgány státní správy v oblasti živnostenského podnikání.
2.6.18 Prostřednictvím školících zařízení akreditovaných u Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví České republiky zajišťovat
školící a doškolovací akce a vydávat osvědčení o získání příslušné kvalifikace.
2.6.19 Plnit funkci konzultační, poradní a smírčí při odborných a právních záležitostech
svých členů a podávat podněty a připomínky ke zkvalitnění odborných a
legislativních norem.
2.6.20 Zajišťovat působnost valné hromady mezi jejími jednotlivými jednáními (s
výjimkou odst. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6 a 1.5.8 tohoto článku).
2.6.21 Uzavírat obchodní a jiné smlouvy s jinými právními subjekty.
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3. Dozorčí rada
3.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem ABAS ČR.
3.2 Dozorčí rada má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou na 5leté volební období
s možností opakované volby.
3.3 V čele dozorčí rady je její předseda. Předsedu volí členové dozorčí rady.
3.4 Předseda dozorčí rady řídí a zajišťuje její činnost.
3.5 V případě, že dojde k odstoupení jednoho člena DR, zbývající členové ho kooptují.
V případě, že dojde k odstoupení většiny nebo všech členů DR, musí být svolána
mimořádná VH za účelem nové volby DR. Mimořádnou VH svolá předseda
představenstva postupem dle čl. VI. bodu 1.4.4, věta druhá.
3.6 Předseda a členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání představenstva ABAS
ČR s hlasem poradním.
3.7 Předseda a členové dozorčí rady mají právo přístupu ke všem dokumentům a dokladům
ABAS ČR.
3.8 Působnost dozorčí rady
3.8.1 Provádět kontrolu plnění usnesení valné hromady, činnosti představenstva a
hospodaření ABAS ČR.
3.8.2 Provádět kontrolu dodržování právních předpisů České republiky, těchto Stanov a
schválených vnitřních předpisů.
3.9 Dozorčí rada má právo pozastavit rozhodnutí představenstva, pokud je v rozporu
s právními předpisy České republiky, s těmito Stanovami, a to až do rozhodnutí valné
hromady. Dále má právo upozornit valnou hromadu na rozhodnutí valné hromady, které je
v rozporu s právními předpisy České republiky a těmito Stanovami.
3.10 Dozorčí rada má právo vyzvat představenstvo ke svolání mimořádného jednání valné
hromady v souladu s ustanoveními odst. 1.4.4 tohoto článku Stanov.
4. Vedoucí sekretariátu
4.1 Jde o placeného stálého zaměstnance, který zajišťuje provozní a organizační chod
sekretariátu ABAS ČR. Zejména připravuje podklady k jednání valné hromady, schůze
představenstva a schůze dozorčí rady. Dále připravuje účetní doklady ABAS ČR k jejich
zpracování účetní firmou.
4.2 Ve své činnosti je řízen a kontrolován představenstvem ABAS ČR.

VII.
Zásady hospodaření
1. Majetek ABAS ČR mohou tvořit věci nemovité, movité, cenné papíry a peníze a jiná
aktiva pořízená z příspěvků členů a darů nečlenů.
2. Věci nemovité a movité musí být vedeny v průkazné evidenci.
3. Cenné papíry musí být zapsány do seznamu, který je vyhotoven ve 3 originálech. Způsob
uložení jednotlivých originálů seznamu cenných papírů: 1x v sídle ABAS ČR, 1x u
předsedy představenstva, 1x u předsedy dozorčí rady.
4. Peníze musí být uloženy na běžném účtu u peněžního ústavu a v pokladně v sídle
sekretariátu ABAS ČR. Na hotovosti může být v pokladně k dispozici maximálně pouze
částka stanovená představenstvem. O pohybu peněz se vede řádné účetnictví.
5. Příjmy ABAS ČR tvoří zejména příspěvky na činnost a příspěvky od právnických a
fyzických osob.
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6. V případě ukončení činnosti ABAS ČR rozhodne valná hromada o veškerém majetku,
jeho rozdělení a vypořádání členů.
7. Za hospodaření ABAS ČR odpovídá předseda představenstva.

VIII.
Zastupování ABAS ČR
1. ABAS ČR zastupuje, za něho jedná a podepisuje předseda představenstva, nebo
představenstvem písemně pověřený místopředseda představenstva, případně stejným
způsobem pověřený člen představenstva.
2. V běžných provozních záležitostech v rozsahu své působnosti podepisuje jménem ABAS
ČR její výkonný pracovník – Vedoucí sekretariátu.

IX.
Zánik ABAS ČR
1. ABAS ČR zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, a to na
základě odsouhlasení usnášeníschopnou valnou hromadou dvoutřetinovou většinou hlasů
přítomných členů.
2. ABAS ČR může rovněž v souladu s ustanoveními § 12 zákona o sdružování občanů
zaniknout pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky za podmínek
v tomto zákoně uvedených.
3. V případě zániku ABAS ČR představenstvo zabezpečí likvidaci majetku a zánik oznámí
do 15 dnů Ministerstvu vnitra České republiky.
X.
Závěrečné ustanovení
Tyto Stanovy byly schváleny valnou hromadou ABAS ČR dne 28. 4. 2010 a nabývají právní
účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

V Praze dne ………………. 2010

Správnost znění těchto Stanov ověřil:
Jméno – Oto Císař
Funkce – předseda představenstva
Podpis –
Datum –

…………………………..

