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S T A N O V Y    A S O C I A C E 
 

Asociace je spolkem ve smyslu ust. § 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 

 

I. Název, sídlo, doba trvání 

 

1. Název spolku zní:    Česká logistická asociace,  z. s.  (dále jen Asociace) 

 

2. Adresa sídla spolku: Pod Výtopnou 367/2, 186 00 Praha 8 

 

3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou, je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb. 

a působí na území celé České republiky  

 

II. Poslání Asociace, činnost Asociace 

1. Poslání Asociace je: 

 

a) zajišťovat svým členům odbornou pomoc při řešení logistických problémů, 

b) spolupracovat s logistickými asociacemi a obdobnými organizacemi na území ČR a 

v zahraničí, 

c) zprostředkovávat vzájemnou komunikaci s odborníky z oblasti mimo logistiku, 

d) šířit informace o logistice. 

 

2. Účel Asociace je: 

  

a) pořádat, popř. iniciovat manažerské kurzy logistiky a garantovat jejich odbornou 

úroveň, 

b) spolupracovat s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi v ČR i 

zahraničí, 

c) vydávat nebo iniciovat vydání odborného periodika s logistickou problematikou, vést 

databanky o logistické teorii, metodách, postupech a technologiích, včetně jejich 

aplikace v praxi, 

d) poskytovat členům zvýhodněnou poradenskou a konzultační pomoc při řešení 

logistických problémů, iniciovat a spolufinancovat výzkum, oponentury řešení a 

expertizy k logistickým problémům, 

e) na základě atestací vydávat svým členům osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti 

logistiky, 

f) zastupovat českou odbornou logistickou veřejnost v mezinárodních logistických 

organizacích, zprostředkovat členům Asociace styk se zahraničními partnery, pořádat 

mezinárodní odborné akce (konference, semináře, firemní dny aj.), 
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g) spolupracovat se zájmovými organizacemi komplementárního odborného charakteru 

v ČR a v zahraničí, 

h) udržovat vztahy ke státním orgánům ČR a k podnikatelské sféře a v rámci těchto 

vztahů uplatňovat zájmy členů Asociace, 

i) hájit zájmy svých členů. 

III. Členství 

 

1. Vznik a zánik členství 

 

1. Členem Asociace může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která je 

profesionálně činná v oblasti logistiky: 

 

a) právnická osoba se může stát členem Asociace, je-li její činnost slučitelná 

s posláním Asociace a s českým právním řádem bez ohledu na to, zde se jedná 

o českou nebo zahraniční právnickou osobu. Právnickou osobu zastupuje její 

statutární zástupce nebo jiný určený zástupce.  

b) fyzická osoba se může stát členem Asociace, je-li starší 18ti let, bez ohledu na 

státní příslušnost. 

 

2. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena na základě podané přihlášky a zaplacení 

ročního členského příspěvku a registrací u Asociace. 

  

3. Členství v Asociaci zaniká:  

a) dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o 

vystoupení na adresu Asociace, 

b) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby. Zaniká-li právnická 

osoba s právním nástupcem, přechází členství na právního nástupce, pokud 

nástupce působí v oblasti logistiky. 

c) vyloučením na základě rozhodnutí Prezidia v případě, že člen:  

 nezaplatil stanovený členský příspěvek ani v přiměřené náhradní lhůtě 

určené Prezidiem 

 přestal být profesně činným v oblasti logistiky 

 přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z 

členství v Asociaci 

 

4. Za porušení povinností vyplývajících z členství v Asociaci se považuje zejména 

jednání v rozporu s těmito stanovami, vnitřními předpisy Asociace nebo jednání 

zjevně směřující proti oprávněným zájmům Asociace nebo vážně porušující pověst 

Asociace.  

 

5. Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí Prezidia o vyloučení. Rozhodnutí 

o vyloučení musí být členu doručeno písemnou formou. 
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6. Čestné členství:  

Čestným členem Asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba na základě 

usnesení konference členů Asociace. Čestný člen s mimořádnými zásluhami o rozvoj 

logistiky může být na základě usnesení konference jmenován čestným prezidentem 

nebo viceprezidentem Asociace.  

 

2. Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen Asociace má tato základní práva:  

a) zúčastnit se jednání a rozhodování na konferenci, 

b) volit a být volen do Prezidia, 

c) zúčastnit se veškeré činnosti Asociace, 

d) podávat návrhy, dotazy, stížnosti.  

 

2. Člen Asociace má tyto základní povinnosti:  

a) platit členský příspěvek,  

b) řídit se těmito stanovami,  

c) svou činností aktivně přispívat k rozvoji Asociace, zejména propagovat její činnost 

a chránit její dobré jméno, 

d) plnit rozhodnutí konference nebo Prezidia,  

e) v případě, že je člen zvolen za člena Prezidia, vykonávat svou funkci řádně a 

svědomitě,  

f) nahradit Asociaci škodu, kterou Asociaci svým zaviněním způsobí. 

 

3. Čestný člen nemá právo volit a nevztahuje se na něj povinnost platit členské příspěvky.  

 

IV. Orgány Asociace 

 

1.  Orgány Asociace jsou:  

     1.1. Konference 

     1.2. Prezidium 

     1.3. Revizor 
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1.1.  Konference 

A. Nejvyšším orgánem Asociace je konference členů, kterou svolává Prezidium jednou za 

rok, v naléhavých případech může být svolána konference i častěji.  

B. Konferenci svolává Prezidium písemnou pozvánkou s udáním programu.  Mimořádnou 

konferenci musí svolat Prezidium na žádost členů.  

 

1.  Konferenci přísluší:  

a) rozhodovat o všech závažných záležitostech Asociace, o uzavírání smluv,  

b) projednat a schvalovat změny stanov, 

c) projednat a schvalovat zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období 

a roční účetní uzávěrku,  

d) projednat a schvalovat zprávu revizora, 

e) rozhodovat o výši členských příspěvků a termínech jejich placení,  

f) rozhodovat o vyloučení člena, 

g) volit na dobu pěti let členy Prezidia a revizora  

h) odvolávat členy Prezidia a revizora před uplynutím funkčního období,  

i) rozhodovat o změnách stanov,  

j) rozhodovat o přeměně nebo zrušení Asociace.  

2.  Konference je schopná usnášet se, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů 

Asociace. Pro přijetí usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů 

(delegátů). Hlasování je veřejné. 

3. Není-li konference schopná se usnášet ani po uplynutí 20 minut od předpokládaného času 

zahájení konference dle pozvánky, považuje se další jednání za náhradní konferenci, která 

je usnášení schopná vždy.  Program náhradní konference musí být shodný s programem 

uvedeným na pozvánce na řádnou konferenci. 

4.  Právnická osoba je na konferenci zastoupena jedním delegátem s hlasovacím právem.  

5. O průběhu jednání a o usnesení konference se pořizuje zápis. Prezidium odpovídá za 

archivace zápisů z jednání konference po celou dobu existence Asociace. Zápis podepisují 

prezident a zapisovatel. 

1.2. Prezidium 

1. Prezidium je kolektivní statutární a výkonný orgán Asociace. Má 7 členů a tvoří ho 

prezident, dva viceprezidenti, a čtyři členové. 

2. Prezidium je výkonným orgánem Asociace a řídí její činnost mezi konferencemi v souladu 

s posláním Asociace. Prezidium se řídí těmito stanovami, usneseními konference a českým 

právním řádem.  
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3. V čele Prezidia stojí prezident a dva viceprezidenti, kteří jsou do své funkce voleni 

Prezidiem. 

4. Asociaci zastupuje samostatně ve všech jejich záležitostech prezident Asociace; nemůže-li 

z jakýchkoliv důvodů plnit svoji funkci, jedná jménem Asociace viceprezident.  

 

5.  Prezidium zejména:   

 provádí registraci členů, 

 vede evidenci členských příspěvků, 

 rozhoduje o vyloučení člena z Asociace, 

 povolává k výkonu poradního orgánu zástupce z řad odborníků logistické teorie a 

praxe, 

 zřizuje regionální pracoviště a ustanovuje jejich zástupce; regionální pracoviště není 

pobočným spolkem,  

 podává o své činnosti zprávu konferenci, 

 uzavírá smlouvu s tajemníkem asociace a informuje o jeho osobě konferenci. 

 

1.3. Revizor 

 

a) revizor je kontrolním orgánem Asociace, za svoji činnost odpovídá konferenci, kterou 

informuje o svých zjištěních, předkládá jí zprávu o činnosti s návrhy na odstranění 

zjištěných závad,  

b) revizorem nemůže být člen Prezidia,  

c) revizor má právo zúčastnit se jednání Prezidia s hlasem poradním.  

 

 

V. Hospodaření Asociace  

1. Hospodaření Asociace se řídí rozpočtem, který na období kalendářního roku schvaluje 

Prezidium Asociace.  

2. Hospodaření s majetkem Asociace se řídí platnými právními předpisy. Majetek 

Asociace tvoří hmotné statky a finanční prostředky. Asociace hospodaří s tímto 

majetkem a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům. 

3. Příjmy Asociace tvoří  

a)   členské příspěvky, dary členů Asociace,  

b)   příjmy z vlastní činnosti Asociace,  

c)   dotace, subvence a dary cizích subjektů.  

4. Výše členského příspěvku je stanovována konferencí na základě schváleného plánu 

činnosti.  

5. Nerozdělené finanční prostředky běžného roku se převádějí do dalšího roku.  

6. Konference členů asociace schvaluje výši odměn příslušející členům prezidia 

Asociace a revizora v rámci rozpočtu. 

7. Příspěvky členů jsou splatné jedenkrát ročně, k datu faktury, nejpozději  k  28. 2.  
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8. V případě zániku Asociace je její majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden 

na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům 

Asociace. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, 

rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy Asociace.  

  

VI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní poměry Asociace jako spolku se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník.    

2. Přijetím těchto stanov se Česká logistická asociace podřídila občanskému zákoníku č. 

89/2012 Sb. a v souladu s ust. § 3045 občanského zákoníku se považuje za spolek podle 

tohoto zákona. 

 

V Praze dne 16. března 2016 

 

 

  …………………………………..                  …………………………………..    


