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Stanovy 
 

Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v České republice z.s. 

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl L, vložka 2334 
 

 

Hlava I. 
Název, postavení a sídlo 

1. Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v České 

republice z.s. (dále jen Asociace, ve zkratce "APKT") je spolkem ve smyslu 

ustanovení § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. Sídlem Asociace je: 

Praha 

3. Asociace je založena na dobu neurčitou. 

4. Asociace je právnickou osobou - zapsaným spolkem 

5. Asociace byla registrována Ministerstvem vnitra České republiky 1. července 

1991 pod č.j. VSC/1-7077/91-R. Asociace byla zapsána do spolkového 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 2334  dne 

1.ledna 2014. 

 

Hlava II. 
Cíle činnosti Asociace 

 

1. Cílem a posláním Asociace je vytvářet podmínky pro ochranu společných 

zájmů a rozvoje činností vlastníků nebo provozovatelů sítí elektronických 

komunikací v České  republice. Asociace hájí zájmy svých členů, pokud 

nejsou v rozporu se zájmy společnými. Zásady činnosti Asociace uvádí 

Kodex APKT. Členem Asociace se může stát výhradně právnická či fyzická 

osoba, která se se souhlasem příslušných státních orgánů a v souladu s platným 

právním řádem na území České republiky zabývá zejména: 

- provozem veřejných sítí elektronických komunikací; 

- poskytováním veřejných služeb elektronických komunikací; 

- provozováním převzatého rozhlasového a televizního vysílání. 

 

2. Za tímto účelem Asociace zejména: 

a. formuluje a prosazuje společná stanoviska v otázkách zřizování a 

provozování sítí elektronických komunikací, legislativního zázemí 

činností kabelové televize a přidaných telekomunikačních a 

informačních služeb včetně požadavků na platby za autorská práva a v 

dalších koncepčních, ekonomických a legislativních otázkách 

společného zájmu 

b. podporuje a na základě pověření hájí profesionální zájmy svých členů v 

oblasti rozvoje a provozování kabelových a telekomunikačních sítí v 

České republice při jednání s orgány státní správy a samosprávy, 

národními i mezinárodními institucemi a podnikatelskými subjekty 

c. zpracovává pro státní orgány iniciativní návrhy na řešení problematiky 

kabelových a telekomunikačních sítí v oblasti legislativní, při přípravě 

technických norem a technické koncepce zavádění těchto sítí jako 

součásti informační infrastruktury v ČR 



2 
 

 

d. zabezpečuje informovanost svých členů o koncepčních a legislativních 

aktivitách státních orgánů i dalších tuzemských i mezinárodních 

institucí v rozsahu dle dostupných informací včetně zajištění výměny 

informací o současném stavu, trendech vývoje a aplikaci kabelových a 

telekomunikačních sítí v České republice a v ostatních zemích 

e. vytváří trvalé nebo dočasné odborné komise pro studium problematiky 

kabelových a telekomunikačních sítí a pro spolupráci s vědeckými a 

výzkumnými pracovišti a organizacemi podobného zaměření v 

zahraničí a zajišťuje vhodné formy jejich financování včetně účasti 

tuzemských a zahraničních odborníků 

f. organizuje výměnu zkušeností mezi svými členy a ostatními 

organizacemi 

g. účastní se práce v poradních orgánech na centrální a krajské úrovni i na 

úrovni měst a obcí pro oblast vysílání a elektronických komunikací 

h. zajišťuje podle svých možností za úplatu zvláště vyžádané činnosti v 

oblasti působnosti Asociace pro jednotlivé členy nebo skupiny členů 

i. podporuje zájmy přidružených členů a napomáhá podle možnosti jejich 

aktivitám, pokud nejsou v rozporu se společnými cíli Asociace. 

3. Asociace  je  založena  na  důsledně  demokratických  principech.  Členství  v 

Asociaci je dobrovolné. 

4. Asociace je spolkem, který je samosprávným a dobrovolným svazkem členů. 

 

 

Hlava III. 
Členství v Asociaci 

1. Řádným členem Asociace (členem) se může stát osoba, která splňuje 

podmínky bodu II.1. těchto stanov, projeví písemný souhlas se stanovami a 

ochotu se podílet na činnosti Asociace a která 

a. na základě osvědčení vydaného Českým telekomunikačním úřadem 

provozuje veřejnou síť a/nebo poskytuje veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací 

b. na základě osvědčení vydaného Radou pro rozhlasové a televizní 

vysílání je registrován pro šíření rozhlasového a televizního vysílání. 

Vstupující člen je povinen doložit osvědčeními, že jeho předmět činnosti je 

shodný s předmětem činnosti Asociace. 

2. Zájemce o řádné členství v APKT předloží představenstvu APKT přihlášku, 

která bude obsahovat statutární prohlášení zájemce, že přijímá závazky 

a) ztotožnit se s posláním a cíli APKT vyjádřenými ve Stanovách APKT a 

v Kodexu APKT 

b) přispívat    svými    informacemi    k efektivnímu    zpracování    agend 

a rozšiřování duševního vlastnictví APKT, zdržet se jednání, které by 

mohlo oslabit prestiž APKT a její vyjednávací sílu 

c) podnikat výhradně v souladu s platnou legislativou a etickými principy 

podnikání v konkurenčním prostředí na trhu a nepodílet se na nekalých 

konkurenčních praktikách v maloobchodních i velkoobchodních 

vztazích; v případě pochybností konzultovat před přijetím rozhodnutí 

představenstvo či jiné orgány APKT 

d) poskytovat představenstvu a dozorčí radě na vyžádání informace o své 

obchodní činnosti a stanoviska k projednávaným otázkám, pokud netvoří 

předmět obchodního tajemství člena 
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e) zachovávat mlčenlivost o všech informacích s obchodními dopady do 

činnosti APKT a jejích členů; tento závazek platí i 3 roky po ukončení 

členství v APKT 

f) hradit své příspěvky na činnost APKT ve stanovených termínech 

g) v případě porušení těchto povinností akceptovat sankce podle Stanov 

APKT s tím, že konečným místem pro stanovení sankce je valná 

hromada APKT. 

3. O přijetí členů rozhoduje valná hromada, která posuzuje jednotlivé návrhy na 

základě doporučení představenstva. Představenstvo může rozhodnout o přijetí 

člena v době mezi zasedáními valné hromady s tím, že toto rozhodnutí je 

oznámeno na nejbližší následující valné hromadě Asociace. 

4. Pokud člen poruší stanovy nebo jedná proti zájmům Asociace či jednotlivých 

členů, může mu být rozhodnutím valné hromady uložena sankce, a to 

napomenutí, finanční sankce nebo (dle stupně závažnosti) i vyloučení z 

Asociace. Finanční sankce je zpravidla ukládána ve výši odpovídající rozsahu 

poškození zájmů APKT nebo snížení hodnoty duševního vlastnictví APKT. 

5. Členství v Asociaci je možné ukončit: 

a. z rozhodnutí člena ke dni, který není pozdější než poslední den období, 

na který má člen uhrazeny členské příspěvky, a to na základě 

doporučeného dopisu doručenému představenstvu; v tom případě se 

však již zaplacené členské příspěvky nevracejí 

b. vyloučením z rozhodnutí valné hromady APKT na základě doporučení 

jejího představenstva, a to pouze v případě hrubého nebo opakovaného 

porušení stanov nebo při prokázaném jednání proti zájmům Asociace; 

hrubým porušením stanov se mimo jiné rozumí neuhrazení členských 

poplatků ani v náhradní lhůtě, která nesmí být kratší než jedno čtvrtletí 

c. při zániku Asociace podle bodu 8.1. těchto stanov 

6. Ukončení členství nezbavuje člena závazků vůči Asociaci a povinnosti náhrady 

případných škod v prokázané výši. 

7. O uložení sankce nebo vyloučení musí být člen písemně vyrozuměn. 

Rozhodnutí o vyloučení člena mu musí být doručeno do vlastních rukou. 

Členství v Asociaci zaniká dnem doručení tohoto rozhodnutí. O přezkoumání 

rozhodnutí o finanční sankci nebo o vyloučení může člen požádat soud. 

8. Přidruženým členem APKT se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická 

osoba, která podporuje cíle Asociace, v přiměřeném rozsahu se řídí Kodexem 

APKT a uhradí stanovený poplatek pro přidružené členy ve výši stanovené 

valnou hromadou pro daný rok. Ve zdůvodněných případech může výši tohoto 

poplatku představenstvo zvýšit nebo snížit podle vyhodnocení jednotlivého 

případu. Přidruženými členy mohou být například dodavatelé 

telekomunikačních a informačních technologií, poskytovatelé televizních a 

rozhlasových programů, investoři do oblastí telekomunikací a informatiky, 

poskytovatelé informačních služeb včetně internetu, výzkumná a vývojová 

pracoviště v problematice Asociace, apod. 

9. Přidružené členství zaniká jeden měsíc po skončení období, na které má 

přidružený člen uhrazeny stanovené poplatky, nebo na žádost přidruženého 

člena v dřívějším termínu s tím, že přijaté poplatky se již nevracejí. 
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Hlava IV. 

Orgány Asociace 

1. Orgány Asociace jsou: 

a. valná hromada 

b. představenstvo 

c. dozorčí rada 

d. předseda představenstva 

e. odborné komise. 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace, který vykonává veškeré řídící 

činnosti Asociace, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům. Její činnost se řídí 

ustanoveními §248 a násl. Občanského zákoníku o členské schůzi. Může si 

vyhradit i rozhodnutí ve věcech, které přísluší jinému orgánu Asociace. Členy 

valné hromady jsou všichni členové spolku. 

2. Valná hromada: 

a. schvaluje stanovy Asociace 

b. schvaluje výroční zprávu o činnosti Asociace a jejích orgánů 

c. schvaluje finanční hospodaření a rozpočet Asociace 

d. schvaluje strategické cíle Asociace 

e. volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady a rozhoduje o 

jejich odměňování 

f. rozhoduje o přijetí a vyloučení členů 

g. na základě doporučení představenstva rozhoduje o výši jednorázového 

vstupního členského příspěvku nově vstupujícího člena a o výši 

pravidelného ročního členského příspěvku stávajících členů 

h. rozhoduje spory mezi členy Asociace 

i. rozhoduje spory členů Asociace s orgány Asociace 

j. rozhoduje o zániku Asociace. 

3. Valná hromada se koná nejméně dvakrát ročně. Svolává ji představenstvo 

písemnou pozvánkou, která musí být doručena řádným i přidruženým členům 

nejpozději patnáct dnů před konáním valné hromady. Za písemnou pozvánku 

je považována i pozvánka zaslaná prostřednictvím emailu či datové schránky. 

V pozvánce musí být uveden datum a místo konání valné hromady a program 

jejího jednání. Přílohou pozvánky na výroční valnou hromadu musí být 

výroční zpráva včetně výsledků účetní uzávěrky a stanoviska dozorčí rady a 

návrh rozpočtu APKT (pokud jsou tyto otázky na programu jednání), popř. 

další písemné materiály k jednotlivým bodům programu podle rozhodnutí 

představenstva. Elektronické doručení materiálů pro valnou hromadu je 

přípustné. 

4. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu vždy nejpozději do čtyřiceti 

dnů, když o to požádá písemnou formou více než 30% členů. Představenstvo 

může valnou hromadu svolat i z vlastního podnětu nebo z podnětu dozorčí 

rady. 

5. Každý řádný člen Asociace má jeden hlas. Valná hromada je schopna usnášení, 

pokud je přítomna nadpoloviční většina řádných členů. 

6. Usnesení valné hromady jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných 

řádných členů Asociace s výjimkou rozhodování dle bodu 2. písm. a), f), a j) 

části Valná hromada, kdy je nutná dvoutřetinová většina přítomných řádných 

členů. 

7. Hlasování se provádí aklamací s výjimkou volby představenstva, nerozhodne-li 

valná hromada jinak. Podrobnosti stanovuje Jednací řád APKT. 

8. Přidružení členové APKT se valné hromady účastní s hlasem poradním. Mají 

právo  předkládat  před  jednáním  valné hromady nebo v jejím průběhu svá 
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stanoviska a žádat jejich uvedení v zápise. Mají právo požadovat zařazení 

svých námětů na pořad jednání nejbližší valné hromady. 

9. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují dva ověřovatelé 

zápisu a předsedající valné hromady. Zápis musí být zaslán všem členům 

Asociace do patnácti dnů od konání valné hromady. 

10. Usnesení  valné  hromady  jsou  závazná  pro  všechny  členy  Asociace  a  její 

orgány. 

 

Představenstvo 

1. Představenstvo je statutárním orgánem Asociace. Představenstvo se při své 

činnosti řídí zásadními pokyny, schválenými valnou hromadou, které ze své 

činnosti skládá účty. Představenstvo volí ze svého středu předsedu Asociace, 

který ji zastupuje a podepisuje za ni, pokud představenstvo nebo valná 

hromada v jednotlivých případech nerozhodne jinak. Představenstvo tvoří 

kolektivní orgán. 

2. Představenstvo má sedm členů volených hlasováním valné hromady a 

reprezentujících zájmy řádných členů asociace. Členové představenstva jsou 

voleni na období tří let. Opakovaná volba téhož člena je možná. Člen 

představenstva může být na návrh představenstva ze své funkce odvolán, 

porušil-li opakovaně stanovy, nebo jednal-li prokazatelně proti zájmům 

asociace, nebo se dlouhodobě neúčastní činnosti představenstva. 

3. V představenstvu může být každá kapitálová skupina zastoupena pouze jedním 

členem. Kapitálovou skupinou pro účely těchto stanov se rozumí skupina členů 

- právnických osob, v nichž některý ze spoluvlastníků - člen Asociace, vlastní 

více než 50 % základního jmění. Majetková účast se dokládá čestným 

prohlášením člena. 

4. Představenstvo rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny valné 

hromadě členů, zejména: 

a. svolává valnou hromadu členů 

b. připravuje a předkládá valné hromadě výroční zprávu, účetní uzávěrku 

a rozpočet po projednání v dozorčí radě 

c. řídí činnost odborných komisí 

d. organizuje a řídí činnost Asociace v rozsahu nezbytném k zabezpečení 

úkolů Asociace 

e. spravuje majetek Asociace 

f. jmenuje  zaměstnance  Asociace,  určuje  rozsah  jejich  oprávnění  a 

odměny 

g. volí a odvolává předsedu a místopředsedy Asociace 

h. schvaluje jednání učiněná předsedou představenstva mezi jednotlivými 

zasedáními představenstva. 

5. Představenstvo svolává předseda dle potřeby Asociace, nejméně však čtyřikrát 

ročně. Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční 

většina jeho členů. Usnesení nabývá platnosti, když jsou přítomni a pro 

usnesení hlasují nejméně čtyři členové představenstva. Každý člen má jeden 

hlas. 

6. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda 

představenstva a zapisovatel. Do patnácti dnů od konání představenstva musí 

být zápis doručen všem členům představenstva. 

7. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Pro jednotlivá zasedání 

však může člen představenstva zplnomocnit svého zástupce, pokud tak učiní 

písemnou formou s uvedením rozsahu zmocnění při hlasování, a pokud se 
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takové zplnomocnění  týká pouze jednoho zasedání představenstva. Takové 

zmocnění však člena představenstva nezbavuje odpovědnosti vůči Asociaci. 

Předseda představenstva (dále jen předseda) 

1. Předseda řídí a koordinuje činnost představenstva Asociace. Při své činnosti 

plní úkoly uložené valnou hromadou a představenstvem. Má právo používat 

titul president APKT. 

2. Předseda je volen představenstvem tajným hlasováním na každé volební 

období představenstva. Představenstvo může předsedu odvolat v případě, že 

ztratil možnost tuto funkci vykonávat nebo zásadním způsobem porušil tyto 

stanovy. V takovém případě je představenstvem na zbytek volebního období 

volen nový předseda Asociace. 

3. Předseda je automaticky členem představenstva. 

4. Předseda nesmí být v zaměstnaneckém poměru k žádnému ze členů Asociace. 

Tuto skutečnost je povinen předseda doložit čestným prohlášením. 

5. Předseda představenstva zastupuje Asociaci a podepisuje za ni samostatně. 

Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je tříčlenná, volená valnou hromadou na období čtyř let. Dozorčí 

rada zasedá podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. 

2. Členové dozorčí rady ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí její 

zasedání. Ze zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí 

rady a rozesílá jej členům dozorčí rady a předsedovi představenstva APKT na 

vědomí. 

3. Dozorčí rada zejména: 

a. kontroluje plnění usnesení valné hromady 

b. kontroluje výsledky hospodaření Asociace ve vztahu k rozpočtu 

c. provádí namátkové kontroly účetnictví 

d. podává zprávy valné hromadě členů 

e. na vyžádání představenstva a valné hromady zpracovává svá stanoviska 

k vybraným otázkám. Při své činnosti má dozorčí rada právo nahlížet 

do obchodních smluv, účetních podkladů a dalších dokumentů APKT. 

Předseda dozorčí rady, popř. její další členové, mají právo se zúčastnit 

zasedání představenstva. 

4. Dozorčí rada může dát v odůvodněných případech podnět ke svolání valné 

hromady představenstva a pokud není ve stanovené lhůtě svolána, může valnou 

hromadu svolat sama. 

Poradní orgány 

1. Představenstvo ustavuje na popud valné hromady nebo ze svého rozhodnutí 

poradní orgány Asociace. Ve svém rozhodnutí uvede 

a. náplň činnosti poradního orgánu a cíle, kterého má být dosaženo 

b. dobu působnosti poradního orgánu 

c. osoby zodpovědné za činnost poradního orgánu 

d. způsob financování činnosti poradního orgánu 

e. okruh subjektů, které mají právo využít výsledků činnosti poradního 

orgánu 

f. způsob kontroly činnosti poradního orgánu ze strany představenstva a 

dozorčí rady. 

Poradní orgány plní úkoly uložené jim valnou hromadou nebo 

představenstvem a ze své činnosti skládají účty představenstvu. Pokud jsou 

činnosti poradního orgánu  financovány  z  jiných  zdrojů  než  z  členských 

příspěvků, odpovídá představenstvo za to, že tyto prostředky nebudou použity 

na jiný účel. 
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2. Zvláštním poradním orgánem Asociace je smírčí komise. Tato komise 

napomáhá řešení sporů mezi jednotlivými členy. Činnost smírčí komise se řídí 

ustanoveními §265 a násl. o rozhodčí komisi. Předseda a členové komise jsou 

voleni představenstvem ad hoc s ohledem na druh sporu. Se složením komise 

musí souhlasit všichni členové Asociace, jejichž spor se řeší. Komise je 

povinna vydat své stanovisko nejpozději do dvou měsíců od jejího ustanovení. 

Členové Asociace jsou povinni řešit své spory nejprve prostřednictvím smírčí 

komise a teprve při neúspěšnosti u vzájemných sporů lze požádat o rozhodnutí 

soud. 

 

Hlava V. 

Jednání za Asociaci 
1. Asociaci zastupuje navenek předseda, který má oprávnění podepisovat veškeré 

písemné dokumenty Asociace. 

2. Valná hromada může zastupováním Asociace pověřit v jednotlivých případech, 

nebo na určité období, kromě předsedy místopředsedu, nebo jiného člena 

představenstva, popř. předsedu dozorčí rady. Pověřené osobě bude pro určené 

úkony udělena zvláštní plná moc. 

3. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k předepsanému nebo otištěnému 

názvu Asociace připojí předseda svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce. 

V případech dle bodu V.2. se k podpisu připojí dovětek "na základě pověření". 

4. Předseda může v jednotlivých případech udělit plnou moc k jednání jménem 

Asociace třetí osobě. 

 

Hlava VI. 
Práva a povinnosti členů 

1. Členové Asociace mají právo zúčastňovat se valných hromad, být voleni do 

orgánů Asociace, podávat návrhy a hlasovat na jednáních orgánů, jichž jsou 

členy. Mají právo vyjadřovat se k předloženým materiálům, dávat podnět 

dozorčí radě k přezkoumání hospodaření Asociace. Mají právo podílet se na 

vypracování rozpočtu Asociace, nahlížet do všech dokladů, žádat vysvětlení a 

schvalovat roční uzávěrku. 

2. Členové mají povinnost platit: 

a. nový vstupující člen jednorázový vstupní členský příspěvek ve výši 

stanovené valnou hromadou 

b. pravidelný roční členský příspěvek ve výši stanovené valnou hromadou 

c. náklady na služby a poradenskou činnost, kterou zajišťuje APKT pro 

členy ve výši stanovené představenstvem a odsouhlasené valnou 

hromadou   

3. Členské příspěvky a náklady na služby odsouhlasí valná hromada po schválení 

rozpočtu na činnost APKT, který předkládá představenstvo APKT. 

4. V případě, že valná hromada neprojedná nebo neschválí rozpočet pro dané 

účetní období, platí rozpočet schválený pro minulé účetní období až do doby 

projednání, nebo schválení nového rozpočtu.  

5. Členský příspěvek je nedaňový výdaj. 

6. Náklady na služby jsou především, nikoli však výhradě, určeny pro financování 

odborných služeb a poradenské činnosti pro potřeby APKT. 

7. Pravidelný roční členský příspěvek je splatný po vystavení daňového dokladu 

APKT. Jednorázový vstupní členský příspěvek nově vstupujícího člena je 

splatný na výzvu představenstva. Po jeho úhradě bude nově vstupujícímu 

členovi vytaven daňový doklad.
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8. Náklady na služby stanovené představenstvem dle rozsahu poskytovaných 

služeb jsou splatné po vystavení daňového dokladu APKT. 

9. Hlášení o počtu koncových uživatelů služeb poskytnutých řádným členem 

APKT je závazné pro stanovení nákadů na služby a poradenskou činnost. 

Řádní členové jej zasílají sekretariátu APKT dvakrát ročně (k 30.6. a 31.12.). 

10. V přípaqdě zpoždění plateb členského příspěvku a nákladů na Služby delším 

než 30 dní je APKT oprávněně účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.  

 11. Přidrlužení členové mají právo předkládat před jednáním valné hromady nebo 

v jejím průběhu svá stanoviska a žádat jejich uvedení v zápise, Mají právo 

požadovat zařazení svých námětů na pořad jednání nejbližší valné hromady, 

prostřednictvím představenstva, nebo poradních orgánů Asociace. 

12. Členové nesmí jednat v rozporu se zájmy Asociace, na jejichž přijetí se valná 

hromada usnesla. 

13. Považuje-li člen Asociace rozhodnutí některého orgánu Asociace za nezákonné 

nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, 

nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat příslušný soud o jeho 

přezkoumání. 

 

 

Hlava VII. 
Hospodaření Asociace 

1. Hmotný majetek Asociace bude tvořen těmito prostředky: 

a. jednorázový vstupní členský příspěvek, pravidelné roční členské 

příspěvky a příjmy za základní služby pro řádné a přidružené členy 

b. dotace, dary a příspěvky sponzorů a jiných organizací 

c. příjmy z  vlastní odborné činnosti  organizované  podle bodu  II.2.  h) 

stanov a financované z vlastních zdrojů 

d. příjmy z dalších odborných činností. 

Náklady na služby dle čl. VI. odst. 2 pís. c) poskytnuté v uplynulém roce (vypočtené 

podle počtu aktivních domácností a podnikatelských subjektů nahlášených k 30.6. a k 31.12. 

tohoto roku) se fakturují poměrně v dvou (2) částech v červenci příslušného roku a v lednu 

roku následujícího. Pravidelný roční členský příspěvek se fakturuje v červenci příslušného 

roku. 

Odměny členům orgánů Asociace stanoví valná hromada na základě návrhu předsedy 

představenstva. 

O výdajích v rámci rozpočtu rozhoduje předseda, který je povinen poskytnout 

informace o čerpání finančních prostředků představenstvu, dozorčí radě a valné hromadě, 

kdykoli o to požádají. Představenstvo má právo schválit odchylky od rozpočtu až do výše 15 

% a po projednání s dozorčí radou až o 25 % ročního plánu při dodržování požadavku 

maximální hospodárnosti. 

O čerpání prostředků musí být vedena přesná evidence v souladu s účtovou osnovou 

pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Za vedení 

účetnictví odpovídá předseda, který může vedením účetnictví pověřit jinou odborně 

způsobilou osobu. Tím se však předseda nezbavuje odpovědnosti za jeho vedení. 

Rozpočet Asociace musí být vypracován jako vyrovnaný. 
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Hlava VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Asociace zaniká:  

a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným právním subjektem na základě 

rozhodnutí valné hromady členů  

b. pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva o jejím rozpuštění. 

2. Při zániku Asociace provede její majetkové vypořádání určený likvidátor. Pro likvidaci se 

použijí platné právní předpisy, zejména ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci 

obchodních společností. Každý člen Asociace má právo na alikvotní podíl z likvidačního 

zůstatku podle výše uhrazených členských příspěvků za dobu jeho členství v Asociaci. K 

podílu členů, kteří nejsou členy Asociace v době jejího zániku se nepřihlíží.  

3. V případech, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se postupuje přiměřeně 

podle odpovídajících ustanovení občanského  zákoníku.  

4. Tyto stanovy nahrazují stanovy Asociace schválené dne 4. prosince 2014 a založené do 

Sbírky listin vedené u Městského soudu v Praze dne 21.8.2015 

5. Změnu stanov oznámí předseda Asociace Městskému soudu v Praze založením aktuálního 

znění stanov do sbírky listin.  

 

Za představenstvo APKT: 

  

Ing. Martin Kocourek 

Předseda představenstva APKT 

 

 

 

 V Praze dne 19. června 2018. 
 


