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Stanovy

Asociace výrobců lahůdek
Asociace výrobců lahůdek (dále též AVL) je jakožto profesní sdružení fyzických
a právnických osob občanským sdružením ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění zákona číslo 300/1990 Sb., zákona číslo 513/1991 Sb. a zákona číslo
68/1993 Sb..
I.
Poslání a cíle
1. Posláním AVL je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich
informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se angažuje při
kultivování českého trhu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a hospodářských opatření
ve vztahu k výrobcům lahůdek a je v tomto směru partnerem a připomínkovým místem
pro orgány státní moci a správy. AVL podporuje dobré jméno a úroveň českého
lahůdkářství, zasazuje se proti nekalé konkurenci a poškozování klientů.
2. Asociace výrobců lahůdek je platformou pro komerční spolupráci výrobců lahůdek
a výrobků studené kuchyně navzájem, jakož i pro spolupráci výrobců lahůdek a výrobků
studené kuchyně s dodavateli a odběrateli. Příležitostí pro rozvíjení vzájemné spolupráce
jsou jednak sekce, jednak setkání členů formou Klubových dnů a konečně i každoroční
Valná hromada. Kontakty na dodavatele i odběratele z ČR i zahraničí zprostředkovává
sekretariát AVL na základě adresářů aj. databází. Konkrétní nabídky svých produktů
prezentují jednotliví členové AVL sami, AVL nabízí jednotlivým zájemcům pomoc při
orientaci v široké nabídce teritoriálního i programového zaměření jednotlivých výrobců.
3. Pro všechny výše uvedené aktivity a cíle, jakož i pro zachování vlastní existence vytvářet
potřebné finanční zdroje pro nutnou ekonomickou samostatnost.
II.
Název, sídlo
1. Název zní: Asociace výrobců lahůdek
V písemném i ústním projevu je též možné užívat zkratku: AVL
2. Sídlem je: název obce: Praha
část obce: Praha 6
PSČ 166 28
č.p.: 1903
ulice: Technická 3
III.
Členství, práva a povinnosti, vznik a zánik členství
1. Řádným členem AVL se může stát každý výrobce lahůdek, který splňuje kritéria asociace
z hlediska profesní úrovně, serióznosti a etiky podnikání. Řádným členem se tyto
jednotlivé subjekty stanou na základě písemné přihlášky a její písemné registrace
představenstvem AVL.
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2. Práva člena AVL:
2.1. Účastnit se Valné hromady AVL a hlasovat o všech projednávaných otázkách.
2.2. Být volen za člena všech orgánů AVL, navrhovat kandidáty k volbě a volit orgány
AVL.
2.3. Podávat návrhy všem orgánům AVL a žádat jejich projednání.
2.4. Požádat o pomoc AVL v otázkách výroby i svého postavení.
2.5. Být pravidelně informován o činnosti představenstva i celé AVL.
2.6. Mít přístup ke všem materiálům, které AVL vytvoří nebo získá.
3. Povinnosti člena AVL:
3.1. Dodržovat stanovy AVL.
3.2. Respektovat závěry představenstva AVL.
3.3. Platit včas příspěvky stanovené představenstvem AVL, které jsou splatné nejpozději
do 31.01. kalendářního roku, u nových členů do 30 dnů po podání přihlášky, a to
v hotovosti do pokladny AVL nebo bezhotovostně.
4. Zánik členství:
4.1. Vystoupením člena na základě jeho písemné žádosti.
4.2. Zrušením členství ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy příslušný subjekt přestane
splňovat podmínky členství.
4.3. Nezaplacením členského příspěvku do 30 dnů po termínu splatnosti.
4.4. Vyloučením pro porušení stanov AVL zvláště hrubým způsobem, přičemž
o vyloučení rozhoduje představenstvo AVL nadpoloviční většinou svých členů.
4.5. Zánikem AVL.
IV.
Organizační struktura a orgány AVL
1. Činnost AVL je řízena valnou hromadou a představenstvem AVL.
2. Valná hromada:
2.1. Je nejvyšším orgánem AVL a schází se k jednání minimálně 1x ročně.
2.2. Může být svolána rozhodnutím představenstva AVL, nebo na žádost jedné
z územních sekcí.
2.3. Schvaluje rozpočet AVL a roční výsledky hospodaření.
2.4. Schvaluje změny stanov AVL, včetně změn i zániku AVL.
2.5. Schvaluje počet členů představenstva AVL a volí představenstvo AVL.
2.6. Schvaluje výši členských příspěvků.
2.7. Schvaluje způsob vytváření a rozdělování finančních prostředků a nakládání
se jměním AVL.
2.8. Rozhoduje i o všech dalších věcech asociace, které si rozhodnutí vyžadují.
2.9. Rozhodnutí valné hromady je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou
přítomných členů AVL.
3. Představenstvo AVL:
3.1. Je řídícím a pracovním orgánem AVL, tvoří jej 5 – 10 členů a je voleno na 2 roky.
3.2. Prezident a viceprezident asociace jsou voleni představenstvem na dobu dvou let.
3.3. Jednání představenstva řídí prezident AVL nebo jím pověřený člen představenstva.
3.4. Statutárními zástupci AVL oprávněnými jednat jménem sdružení navenek jsou
prezident, viceprezident a tajemník AVL.
3.5. Představenstvo informuje členy o činnosti a svolává jednání Valné hromady.
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3.6. Rozhodnutí představenstva jsou závazná po schválení nadpoloviční většinou všech
členů představenstva. V případě sudého počtu přítomných členů představenstva má
prezident dva hlasy.
3.7. Představenstvo může vytvářet pracovní skupiny.
4. Dozorčí rada
4.1. Je tříčlenná, volená Valnou hromadou AVL na období 3 let.
4.2. Provádí komplexní revizní činnosti a předkládá svá zjištění Valné hromadě AVL
k rozhodnutí.
4.3. Zaměřuje se především na kontrolu všech stránek hospodaření AVL.
5. Tajemník AVL
5.1. Je jmenován představenstvem AVL, kterému je odpovědný za svoji činnost.
5.2. Řídí a organizuje činnost kanceláře AVL.
5.3. Zajišťuje agendu hospodaření AVL.
5.4. Předkládá předsednictvu AVL čtvrtletní zprávy o činnosti a hospodaření AVL.
5.5. Je členem představenstva AVL, nemusí být členem AVL.
V.
Hospodaření AVL
1. Hospodaření AVL se řídí obecně platnými právními předpisy o hospodaření a zásadami,
které příjme Valná hromada AVL, jakož i interními předpisy schválenými Valnou
hromadou AVL.
2. Prostředky hospodaření získává AVL:
a) z členských příspěvků,
b) z dotací, darů a odkazů.
3. Výdaje AVL sestávají:
a) z nákladů na pořádání odborných akcí asociace včetně vzdělávání,
b) z režijních nákladů spojených s vlastní existencí asociace.
4. AVL z uvedených příjmů a pořízených věcí vytváří jmění, které musí být účetně
evidováno.
VI.
Zánik AVL
1. AVL zaniká rozhodnutím nadpoloviční většiny zástupců přítomných na valné hromadě za
předchozího splnění podmínky spočívající v tom, že všichni členové AVL byli
prokazatelně seznámeni (dopisem zaslaným na doručenku osobním doručením proti
podpisu) s programem valné hromady AVL, ve kterém bylo uvedeno jako samostatný bod
programu jednání a hlasování o zániku AVL.
2. Pro případ likvidace se ustanoví likvidační komise, která v souladu s platnými předpisy
rozhodne o majetku AVL.
3. V ostatních případech AVL zaniká podle Zákona č. 83/90 Sb.
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VII.
Závěrečná a společná ustanovení
1. Písemnosti dotýkající se existence a podstaty AVL vždy podepisuje prezident a jeden člen
představenstva AVL, v případě nepřítomnosti nebo nedostupnosti prezidenta vždy dva
členové představenstva AVL.
2. Běžnou agendu, jíž se pro účely těchto úkonů rozumí korespondence nezakládající práva
a povinnosti AVL, jejich změny a závazky, podepisuje jeden z členů představenstva AVL.

