
ASIJSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA, z. s.  

 

STANOVY SPOLKU 
 

Článek 1 

NÁZEV, SÍDLO A TRVÁNÍ SPOLKU 

 

1. Název: ASIJSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA, z.s.  (v českém jazyce), Азиатско-Чешская торговая 

палата, зарегистрированное общество  (v ruském jazyce), ASIA-CZECH CHAMBER OF COMMERCE, 

registered association (v anglickém jazyce)  

(dále jen “Spolek”). 

 

2. Sídlo: Praha Česká republika. 

 

3. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

Článek 2 

ÚČEL SPOLKU 

 

1. Účelem Spolku je naplňování těchto zájmů jeho členů: 

 a) podpora rozvoje obchodních vztahů mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou, 

Uzbeckou republikou, republikou Tádžikistán, republikou Turkmenistán a dalšími asijskými státy  

a vytváření základny pro nové obchodní příležitosti v těchto zemích. 

 b) vyvíjení činnosti směřující k podpoře obchodních vztahů mezi Českou republikou  

a Kyrgyzskou republikou, Uzbeckou republikou, republikou Tádžikistán, republikou Turkmenistán a 

dalšími asijskými státy v souladu s účelem Spolku a zájmy jeho členů. 

 c) Poskytnout nezbytnou právní, informační podporu pro efektivní komunikaci a dosažení 

společných cílů pro členy spolku. 

 

Článek 3 

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLKU 

 

1. Spolek vyvíjí činnosti vedoucí k uspokojování a ochraně zájmů, jejichž naplňování je Spolek založen 

v souladu s právními předpisy České republiky. 

 

2. Mezi hlavní činnosti Spolku patří zejména: 

 

(a) podpora rozvoje hospodářských vztahů a spolupráce mezi podnikatelskými subjekty 

stejně jako veřejnými institucemi z České republiky a Kyrgyzskou republikou, Uzbeckou 

republikou, republikou Tádžikistán, republikou Turkmenistán a dalšími asijskými státy, a to 

především prostřednictvím realizace společných projektů a iniciativ; 

  

(b) navazování a udržování spolupráce mezi českými subjekty a subjekty z Kyrgyzské 

republiky, Uzbecké republiky, republiky Tádžikistán, republiky Turkmenistán a dalších 



asijských států, soukromými či veřejnoprávními subjekty, zabývajícími se veřejnými službami, 

podnikatelskou činností, dále obchodními komorami a podobnými sdruženími podniků; 

  

 (c) poskytování ekonomických, právních, finančních a jiných informací vedoucích k rozvoji 

spolupráce mezi subjekty; 

 

(d) provádění poradenské činnosti podnikatelským subjektům stejně jako veřejným institucím 

z České republiky a Kyrgyzské republiky, Uzbecké republiky, republiky Tádžikistán, republiky 

Turkmenistán a dalších asijských států, směřující k podpoře rozvoje vzájemných 

hospodářských a obchodních aktivit; 

 

(e) participace na vyhledávání obchodní příležitostí pro podnikatelské subjekty ze států Asie 

v České republice stejně jako pro podnikatelské subjekty z České republiky v Kyrgyzské 

republice, Uzbecké republice, republice Tádžikistán, republice Turkmenistán a dalších 

asijských státech; 

  

(f) poskytovat podporu obchodním misím z České republiky a z výše uvedených států; 

  

(g) participace na řešení případných obchodních sporů vzniklých mezi podnikatelskými 

subjekty z České republiky a Kyrgyzské republiky, Uzbecké republiky, republiky Tádžikistán, 

republiky Turkmenistán a dalších asijských států smírným způsobem či prostřednictvím 

rozhodce; 

 

(h) provádění jakýchkoliv dalších činností přispívajících k uspokojování a ochraně zájmů, 

k jejichž naplňování je Spolek založen. 

 

3. Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití 

spolkového majetku. 

 

4. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku. 

 

Článek 4 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. 

 

2. Členy mohou být fyzické či právnické osoby se sídlem či bydlištěm v České republice, Kyrgyzské 

republice, Uzbecké republice, republice Tádžikistán, republice Turkmenistán a dalších asijských 

státech, veřejné instituce a jiné subjekty působící v těchto zemích, které vyplní přihlášku a uhradí 

členský příspěvek v příslušné výši. 

 

3. Předplacení členství na více let dopředu je přípustné v případě úhrady členských příspěvků 

zájemcem nebo členem ve výši rovnající se součinu požadovaného počtu let a příslušné výše 

členského příspěvku platného v době úhrady. 



 

4. Členové mají hlasovací právo, kterým se podílejí na rozhodování Spolku. Každý člen Spolku má vždy 

jeden hlas bez ohledu na výši členského příspěvku jím uhrazeného. 

 

Článek 5 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU 

 

1. Člen má právo: 

(a) účastnit se členské schůze; 

(b) volit orgány Spolku a být volen do orgánů Spolku; 

(c) účastnit se všech akcí Spolku, není-li orgány Spolku stanoveno jinak; 

(d) být informován o činnostech a akcích Spolku; 

(e) předkládat návrhy, připomínky a stížnosti všem orgánům Spolku. 

 

2. Člen je povinen: 

(a) dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů Spolku; 

(b) včas a řádně platit členské příspěvky; 

(c) zdržet se jednání, které by vedlo nebo mohlo vést k poškození dobrého jména Spolku; 

(d) v souladu se zákonem poskytovat Spolku údaje pro řádnou evidenci a včasně oznamovat 

změny údajů vedených v seznamu členů; 

(e) zachovávat mlčenlivost o důvěrných záležitostech Spolku a o informacích o jeho členech, 

které by mohly mít charakter jejich obchodních tajemství. 

 

Článek 6 

VZNIK ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

 

1. Zájemce požádá o členství zasláním vyplněné přihlášky s dokladem o zaplacení správné výše 

členského příspěvku představenstvu. Zájemce, který požádá o členství v období od 1.1. do 30.6. 

v kalendářním roce (rozhodující je datum odeslání přihlášky zájemcem), uhradí členský příspěvek pro 

tento kalendářní rok v plné výši. Zájemce, který požádá o členství v období od 1.7. do 31.12. 

v kalendářním roce (rozhodující je opět datum odeslání přihlášky zájemcem), uhradí členský 

příspěvek na tento kalendářní rok ve výši jedné poloviny. 

 

2. Členství vzniká 30. dnem po doručení přihlášky představenstvu s dokladem o zaplacení členského 

příspěvku, jestliže představenstvo nerozhodne o členství, resp. odmítnutí členství do této doby.  

 

3. V případě odmítnutí přihlášky zájemce představenstvo informuje zájemce o této skutečnosti. 

Zaplacený členský příspěvek, snížený o administrativní poplatek nepřesahující 5% zaplaceného 

příspěvku, bude odmítnutému žadateli bez zbytečného odkladu vrácen. 

 

4. Všichni členové jsou registrováni představenstvem v seznamu členů. Představenstvo zapíše do 

seznamu člena po uplynutí 30 dnů po doručení přihlášky představenstvu s dokladem o zaplacení 

členského příspěvku, jestliže představenstvo do této doby nerozhodne o odmítnutí členství. 

Představenstvo dále do seznamu členů zapisuje změny údajů o osobách členů, které mu budou 

členem písemně oznámeny. Pokud člen včas neoznámí představenstvu změnu údajů týkajících se 



jeho osoby, nemůže se chybného zápisu dovolávat a veškeré důsledky plynoucí z takového chybného 

zápisu v seznamu členů jdou výhradně k tíži člena. Seznam členů není členům zpřístupněn.  

 

5. Představenstvo může rozhodnout o přiznání statutu tzv. čestného členství. Tito členové příspěvky 

neplatí, nehlasují na zasedání členské schůze a nemohou být voleni do orgánů Spolku. 

 

6. Představenstvo může rozhodnout o přiznání či odnětí statutu finančně či jinak podporujícího člena. 

Tito členové příspěvky neplatí, nejsou však nijak omezeni na hlasovacích ani jiných právech a mohou 

být i voleni do orgánů Spolku.  

 

7. Zakladatelé Spolku, kteří jsou uvedeni v příloze k těmto stanovám, se považují za finančně či jinak 

podporující členy a tohoto statutu nemohou být bez svého souhlasu zbaveni. 

 

Článek 7 

ZÁNIK ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

 

1. Členství zaniká dnem, kdy fyzická osoba (člen) přestane být bezúhonná, tj. osoba je pravomocně 

odsouzena za úmyslný trestný čin, resp. za trestný čin spáchaný z nedbalosti, pokud takový trestný 

čin souvisí s podnikáním či veřejnou činností takové osoby. Členství zaniká dále dnem, ke kterému 

dojde k omezení či ztrátě svéprávnosti fyzické osoby. 

 

2. Členství zaniká dnem, ke kterému je na právnickou osobu (člena) prohlášen konkurz nebo zamítnut 

konkurz pro nedostatek majetku. Členství dále zaniká ke dni zániku právnické osoby. 

 

3. Členství zaniká dnem, ve kterém představenstvo rozhodne o vyloučení člena. Důvodem vyloučení 

člena bude zejména jednání, které vede nebo může vést k poškození dobrého jména Spolku. 

Rozhodnutí o vyloučení bude zasláno dotčené osobě (vylučovanému členovi) doporučeným dopisem. 

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení navrhnout, aby 

rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal předseda představenstva. V takové žádosti musí vyloučený 

člen uvést všechny skutečnosti a doložit důkazy na jeho obranu, k pozdějším tvrzením nebude 

přihlíženo. Rozhodnutí předsedy představenstva je konečné. 

 

4. Členství zaniká dnem následujícím po doručení písemného oznámení o ukončení členství zaslaného 

představenstvu příslušným členem. Člen může ze Spolku vystoupit kdykoliv, a to i bez udání důvodu. 

 

Článek 8 

ČESTNÉ ČLENSTVÍ 

1. Čestným členem Spolku se může stát bezúhonná fyzická nebo právnická osoba, či jiná instituce. 

2. Čestné členství může být dále rozšířeno o příslušnost k orgánům Spolku ve formě: čestného 

členství v představenstvu Spolku nebo čestného prezidentství Spolku. 

3. Čestného člena na návrh jakéhokoliv člena Spolku přijímá a titul uděluje představenstvo Spolku 

nadpoloviční většinou všech členů představenstva. 

4. Čestnému členovi vystaví Spolek listinu potvrzující jeho statut a ta mu bude následně slavnostně 

předána. 

5. Čestný člen Spolku se může tímto titulem veřejně bez omezení prezentovat. 



6. Čestnému členovi může představenstvo Spolku schválit přiměřenou finanční odměnu za činnost 

vykonanou pro Spolek. 

7. Čestný člen má nárok se na pozvání účastnit zasedání orgánů Spolku bez hlasovacího práva. Dále 

má práva na účast na akcích Spolku a další výhody přístupné členům Spolku. 

8. Čestný člen se může i bez udání důvodu titulu vzdát písemným oznámením představenstvu Spolku. 

9. Čestný člen Spolku svým jednáním a vystupováním nesmí poškozovat dobré jméno Spolku. Čestný 

člen nesmí vystupovat jménem Spolku, pokud k tomu nebyl zmocněn. 

10. Nastanou –li k tomu vážné důvody, může představenstvo Spolku svým rozhodnutím odebrat 

čestné členství. 

 

Článek 9 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

 

1. Výši příspěvků stanovuje představenstvo. 

 

2. Členské příspěvky se stanovují na roční bázi. 

 

3. Při vzniku členství zájemce uhradí příslušnou částku členského příspěvku podle předchozího 

odstavce před podáním přihlášky v souladu s článkem 6. 

 

4. Členské příspěvky pro další rok členství jsou splatné vždy do 31. prosince předchozího roku (tzn., že 

členský příspěvek se hradí vždy předem na rok následující). 

 

5. Člen, jenž je v prodlení s úhradou členského příspěvku, bude Spolkem vyzván k úhradě členského 

příspěvku doporučeným dopisem či prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu 

uvedenou členem a zapsanou v seznamu členů spolku, a pokud ani v přiměřené náhradní lhůtě 

stanovené v této výzvě (ne kratší než 10 dnů), členský příspěvek neuhradí, může být na základě 

rozhodnutí představenstva ze Spolku vyloučen. Uvedená výzva bude považována za doručenou i 

v případě, že se jí nepodaří členovi doručit na adresu či e-mailovou adresu uvedenou v seznamu 

členů.  

 

6. Člen, jenž je v prodlení s úhradou členských příspěvků, nemá nárok na žádné plnění ze strany 

Spolku do doby, než uhradí příslušnou částku členského příspěvku. 

 

7. Zaplacené členské příspěvky se v případě zániku členství nevracejí. 

 

8. Představenstvo může rozhodnout o mimořádném snížení či osvobození člena od placení členských 

příspěvků.  

 

Článek 10 

ORGÁNY SPOLKU 

1. Orgány Spolku jsou:  

 (a) Členská schůze 

 (b) Představenstvo 

  



 

2. Členem orgánu Spolku mohou být pouze členové Spolku. 

 

3. O odměnách pro členy představenstva rozhoduje členská schůze.  

 

4. Opakovaný výkon funkcí v orgánech Spolku je přípustný. 

 

Článek 11 

ČLENSKÁ SCHŮZE 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a zasedá nejméně jednou ročně. 

 

2. Zasedání členské schůze svolává předseda představenstva. 

 

3. Předseda představenstva svolá vhodným způsobem zasedání členské schůze ve lhůtě 15 dní před 

jejím konáním a v pozvánce uvede místo, hodinu konání a pořad zasedání členské schůze. 

 

4. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání členské schůze do 30 dnů od rozhodnutí 

představenstva o jejím konání nebo od doručení žádosti o svolání zasedání členské schůze ze strany 

alespoň jedné třetiny členů, zaslané představenstvu. 

 

5. Předseda představenstva je oprávněn svolat zasedání členské schůze kdykoli to uzná za vhodné. 

 

6. Členská schůze: 

(a) projednává a schvaluje zprávy o činnosti představenstva; 

(b) projednává a schvaluje výsledek hospodaření Spolku; 

(c) projednává a schvaluje rozpočet; 

(d) volí a odvolává členy představenstva; 

(e) projednává a rozhoduje o návrzích představenstva a členů; 

(f) projednává a rozhoduje o doplnění nebo změně stanov; 

(g) rozhoduje o zrušení, fůzi a rozdělení Spolku;  

(h) schvaluje výši členských příspěvků. 

 

7. Zasedání členské schůze předsedá a zahajuje jej předseda představenstva. 

 

8. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud bylo její zasedání svoláno v souladu se stanovami a je-li 

přítomna alespoň 1/3 členů ke dni konání zasedání členské schůze podle seznamu členů. Není-li 

členská schůze usnášeníschopná, předseda představenstva svolá do 15 dnů náhradní zasedání 

členské schůze, které se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské 

schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech 

zařezaných na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu 

členů. Konání náhradního zasedání členské schůze v den, na který bylo svoláno původní zasedání 

členské schůze, je přípustné, je-li to uvedeno v oznámení o zasedání členské schůze. 

 



9. Ke schválení usnesení členské schůze je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných 

členů.  

 

10. Pokud má členská schůze rozhodnout o změně stanov nebo zrušení, fúzi či rozdělení Spolku, je 

nutný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů. 

 

11. Každý člen může být na zasedání členské schůze zastoupen jiným členem prostřednictvím 

písemné plné moci s podpisem zplnomocňujícího člena úředně ověřeným dle právních předpisů 

platných v České republice, která musí být představenstvu doručena nejméně 24 hodin před 

začátkem zasedání členské schůze. Jeden člen však nemůže zastupovat více než tři členy. Členové 

Spolku mohou na zasedání členské schůze vyslat i další své zástupce (po schválení představenstvem), 

kteří budou mít statut hosta a nemají hlasovací právo. Hlasovací právo dále nemají čestní členové. 

Každý člen Spolku disponuje při hlasování na zasedání členské schůze jedním hlasem.  

 

12. Předseda představenstva zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od 

jejího ukončení. Není-li to možné, zajistí vyhotovení zápisu ten, kdo zasedání předsedal nebo koho 

tím pověřila členská schůze.  

 

13. Rozhodování členské schůze může probíhat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků (zejm. telekomunikační a výpočetní techniky). Dnem rozhodnutí je v tomto 

případě den, kdy svou vůli projevil poslední člen, nebo kdy uplyne stanovená lhůta pro takovýto 

projev vůle. Z takto konaného rozhodování mimo zasedání je pořizován zápis. O využití tohoto 

způsobu rozhodování členské schůze, jakož i o stanovení jeho podrobnějších pravidel, rozhoduje 

představenstvo Spolku. 

 

Článek 12 

PŘEDSTAVENSTVO 

 

1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem Spolku. Rozhoduje o všech věcech, které 

výslovně podle těchto stanov nenáleží do působnosti členské schůze. 

 

2. Představenstvo na svém prvním zasedání volí ze svého středu předsedu představenstva. Funkční 

období členů představenstva je pětileté. 

 

2.1. Prvními členy představenstva jsou osoby uvedené v příloze č. 1 k těmto stanovám. 

 

3. Představenstvo může podle tematických a zájmových okruhů a oblastí činnosti Spolku rozhodnout 

o založení studijního nebo pracovního výboru, výboru ředitelů, či jiného výboru nebo poradního 

orgánu představenstva. Členy výborů a jiných poradních orgánů představenstva mohou být pouze 

členové. O přiznání odměny a její výši za výkon činnosti v rámci výborů a jiných poradních orgánů 

představenstva rozhoduje představenstvo. 

 

4. Představenstvo předkládá členské schůzi návrh rozpočtu, výsledky hospodaření a zprávu o činnosti. 

 



5. Představenstvo má 5 členů. V případě, že počet členů představenstva klesne pod počet uvedený v 

předchozí větě, je zbývající členy představenstva povinny do 2 měsíců od zániku funkce jednoho 

z členů představenstva rozhodnout o svolání zasedání členské schůze za účelem doplnění členů 

představenstva, nebo může kooptovat náhradního člena do nejbližšího zasedání členské schůze. 

 

6. Spolek zastupuje navenek a podepisuje za něj samostatně předseda představenstva. 

 

Článek 13 

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

 

1. Představenstvo rozhoduje o záležitostech, které jsou zařazeny na pořad zasedání představenstva. 

 

2. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud: 

 

(a) oznámení o zasedání představenstva s uvedením dne, místa a hodiny konání zasedání 

představenstva včetně programu, bylo zasláno stálým zapisovatelem (kterého zvolí představenstvo 

z řad členů představenstva) jednotlivým členům představenstva nejméně 5 dní před zasedáním 

představenstva, a dále 

 

(b) je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů představenstva. 

 

3. Rozhodnutí představenstva je podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných. 

Zastoupení členů představenstva není přípustné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

představenstva. 

 

4. Na žádost jednoho nebo více členů představenstva mohou být rozhodnutí přijímána tajným 

hlasováním. Na žádost jednoho nebo více členů představenstva může zasedání a rozhodnutí 

Představenstva proběhnout i za použití technických prostředků (zejm. telekomunikační a výpočetní 

techniky) či písemnou formou. Dnem rozhodnutí je v tomto případě den, kdy svou vůli projevil 

poslední z členů představenstva, nebo kdy uplyne stanovená lhůta pro takovýto projev vůle. Z takto 

konaného zasedání je pořizován zápis. 

 

5. Člena představenstva, který se bez oprávněného důvodu nezúčastní tří po sobě následujících 

zasedání, má možnost představenstvo vyloučit z představenstva. 

 

6. O rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který na konci každého zasedání členové 

představenstva schvalují, a po jeho schválení je založen v sídle Spolku. 

 

Článek 14 

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA 

 

1. Předseda představenstva předsedá zasedání členské schůze a představenstva, řídí jejich jednání a 

hlasování. 

 



2. Na písemnou žádost alespoň jednoho člena představenstva je předseda představenstva povinen 

svolat zasedání představenstva do 10 dnů. 

 

3. Předseda představenstva je v případě nepřítomnosti zastupován členem představenstva, kterého 

k tomu písemně pověří.  

 

4. Předseda představenstva je nadřízený zaměstnancům Spolku, řídí sekretariát Spolku a dohlíží na 

realizaci rozhodnutí orgánů Spolku. 

 

5. Předseda představenstva je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům. 

 

 

 

Článek 15 

ZASTUPOVÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ 

 

1. Spolek zastupuje a podepisuje za něj předseda představenstva.  

 

2. Podepisování za Spolek se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu Spolku připojí svůj 

podpis předseda představenstva. 

 

Článek 16 

HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

 

1. Hlavní činností Spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je 

Spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností Spolku být nemůže.  

 

2. Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití 

spolkového majetku.  

 

3. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku. 

 

4. Členové neručí za závazky Spolku. 

 

5. Zdroji příjmů jsou zejména členské příspěvky, dary a poplatky za služby poskytované Spolkem. 

 

6. Spolek odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 

 

7. Spolek vede předepsaným způsobem účetnictví a překládá výsledky hospodaření členské schůzi. 

 

8. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. Účetním obdobím je kalendářní rok. 

 

9. Představenstvo poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu, způsobem a 

v termínech stanovených právními předpisy České republiky. 



 

10. O způsobu nakládání s případným ziskem či o pokrytí případných ztrát rozhoduje členská schůze 

na základě návrhu představenstva. 

 

 

 

Článek 19 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Záležitosti, které tyto stanovy neupravují, se řídí platným právním řádem České republiky. 

 

2. Spolek je založen dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

změn a doplňků 

 

 

 

 


