
Čtánek I.
Zák|adni ÚŠtaBoveni

]' Asociace poÍá1ů hromadného nakupováni (dá|e jen ..Asociace.') je ne7iskovou, ne7ávis|ou. doblovoInou
společenskou organiŽaci' budovanou na demokratických principech, Talo organiz.]cc je nezavis|á na
po1i|ických stranách a hnutích.
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sidlem Asociac€je ulice Nas|ťŽi 1,702|65, I40 00 Praha 4

Asociac€ je občanské sdruŽeni upravené ákonem č' 8],/l990 sb' v poslednim Znční aj€ právnickout .

,l, Asociac€ sdruŽuje č|eny. kteří přijali
Asociace a kteři se také dohodli s€ na
Asociace a na společném prosazováni
právnické a ryzické osoby.

náze\ ''4socirce porfuilů hrumunného nakupoyúnI.' sÍanoýy
vnjtřnim uspořádání Asociace. na dodrŽováni t]1ického kodexu
svých zájmů proslřcdnictvím Asociac'' c|eny Asociace isou

Č|ánek .
Pos|áni á cíle

Poíánim Asociaceje sdruŽovat provozovatele důvěryhodny.ch poíá|ů hromadného nakupování s cilem ochrany
uŽivatele zde sdruŽ€ných portálů' Členové Asociace garantuji svým vstupem do ̂ sociace svým uŽivatelům
minimální riziko při nákupu zboŽí či sluŽ€b na svých portálech a laké garántuii svou vlastní odpovědnoslZa
poskylovatele sl €vněných nabidek sIuŽeb či zboŽi (dále dodavatc|c) najednoLlivých seNc.cch č|enů Asociacc'

l' Za límto úče1em a dle podmínek a ásad uvedených v těchlo slanovách Asociace zejména:

a) shromažďuj€ a následně zveřejňuie informace o nespolehlivých a ncpoctivých dodavalelích a slevoyých
portálech' minimalizuje rizika uŽivatcle přinakupování na servcrcch hromadnčho nakupován.

b) kontroluje finančni stabililu členů Asociace.
c) kukivuje trh a připravuje konference pÍo své členy i pro a pro dodavatele nabidek.
d) napomáhá řešit podněly uŽivate|ů ve vztahu k členům Asociacc.
e) chÍánl práva a oprávněné zájmy svých členů'
1) chÍání pÍáva a oprávněné ájmy Svých uživate|ů.
g) předkládá budoucím členům jako jednu zpodnrinek pro jeiich přijeti do Asociace E1ický kodex upťavujíci

jednáni a chováni č|enů Asociace
h) doh|íŽí na dodrŽován í €tického kodex .

2. Asociaceje nepo|itická organizace. která se zdrŽu ie ,jak},chtoliv po|itických ambicí a prakljk pol'tického
boje' PovaŽu,je vŠak za své právo podí|et Se aL|ivně na veřeinénr Životě. a to nejen v mistč svého sidla.

3 .

ČÉnek fl|.
e|enství, práva a povinnosti člcnů

Podminky vstupu do asociace vypřacoYává predstavcnstvo a nás|cdně schvaIuic valná hromada-
Rádným čIenem Asociace s právcm hlasovacím se můŽe stál kaŽdý subiek.. kerý pmjeví o čIenývi
v Asociace ájem podánim přih|ášky k předslavensťvu Aso.'ace a !)-S|ovi souhlas sje.ji posláním a cili. se
aěním Etického kodexu Asociace. a kelý také splní podminky vstupu'
Čtcnství vznikáschválením přih|ášky žadatelc př€ds|avenstvcn] Asociacc.

l .
z.

4- Základními práw č|€nů Asociacc jsou:



a) účastnit se dl€ svých ájmů' scbopnosti a moŽnoíIjednání Asociace a také sPolďenského
a to za podmÍnek daných těmito stanovami, usnes€nlmi představ€nstva Asociace či
Asociace' plánem činnosti Asociace. atd'

b) účastnit se všech akcí, Ško|eni a seminálů, kteřé umoŽnÍ odbomý nlst členů Asociace,
c) podílet s€ na Výhodách, které z členstvl v Asociaci Vyplývají'
d) up|atňovat své vlasÚi názory, ná!Ťhy a kÍitiku souvisejícl sčinnosti Asociace' vznášet

dotazy a připomínky vo|eným př€dstavite|ům Asociac€ a vyŽadova' od nich vyjáďeni'
€) osobně s€ účastnitj €dnání orgánů Asociac€' pokudje projednávánajejich činnost nebo chováni.
0 vo|il kandidáty navržené do vš€ch funt(cí Asociace' pokud přhlušný člen uhradil své člef'ské přispěvky'
g) bý vol€n do všech funkcí' pokud příslušný.l€n uhradi| č|enské příspěvky'

5' Zá}ladnI Dovinnostj členů AsociacejsouI
!) dodržov't Etický kodex ÁsociÍce
b) zodpovědně plnit úko]y vyplývajícl ze stanov Asociace resp' z usneseni orgánů Asociace'
c) svýmjednáním a chováním přispívat k up€vnění vájemné úcty Ínezi členy.
d) podíl€l se iniciativně na pnici a rozvoji Asociac€, řádně a zodpovědně vykonávat přijaté funkce v oŤgánech

e) ve sonovených t€rminech platit čl€nské přispěvky. přÍpadnějiné poplatky souvisejlcí s členstvím a činností

,
ó' Řádné členství zaniká:
a) Tušením vystoupenim z vlastniho roáodnulí č1ena Asociace'
b) \TŠkrtnutím pro neplnění základnlch povinností č|ena'
c) vyloučenim pro zv|ášť ávaŽné provinění neslučitelné s členstvím v Asociaci.
d) zánikem pnívní subjekivity čl€na'
e) ánikem Asociace'
f) uplynutlm sjednané doby čl€nstvl uzavřené ve smlouvě o členstvi

7' Členské DřísDěvkv:
a) jsou ákladnim proj€ven příslušnosti člena kjeho členstvi v Asocjaci. Členské přÍspěvky předsta\,ují

nedilnou součást finančnlch příimů Aso€iace.
b) yýši čIenshých příspěvkú na}Ťhuje představ€nslvo Asociac€. Čl€nské přísPěvky jsou závazné pÍo vŠechny

čIeny Asociace,
c) vybiráni č|enských příspěVků zajiŠťuje zpravidla předslavenstYo Asociacc. Představenstvo Asociace vede

evidenci o placení členských příspěvků'

Čtán€k lv.
oÍgány Asociace

l .
a)
b)

orgány Asociac€jsou:
Valná hromada Asociace
Předíavenstvo Asociace

clánek v.
valná hromada

l' Va|ná hromada je nejlyšším orgánem Asociace. Va|nou hromadu tvoři č|enové Asociac€' Je svolávána
představenswem, a to n€jméně dvakrít .očně' Mimoádnou va|nou hřomadu svolá představenstvo Asociace
v připadě' žeji o to poádá pisemně alespoňjedna lřetina řádných členů Asociace.

2' Do vý|ucné píalomoci va|né hromady ná|e)i:
a) schvá]ení a aněny stanov' změnanáz\,u Asociace' resp- Tušenl stanov!
b) vo|bapředstavenstva"
€) rozhodnutí o ániku Asociace.
d) roáodnuti o vstupu Asociace dojiných organizácÍ nebo sdruŽení'
e) stanovení hlavních směfii a činnosti Asociace, přojednáváni dosažených výsledků'
0 proj€dnávání a schválenÍ zpávy o činnosli Asociace včetně zpály o hospodař€ní a rozpočtu'
g) schvalováni výše členských přÍspěvků.



a)

f)

,
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3. Hlasování va1né hromady probibá veřejně' pokud dvoutřetinová většina
oprávněni blasovat, neroáodne o tajném hlasovánÍ'

4. Va|ná hromadaje způsobilá usnáš€ní' je.li přítomna nadpo]oviční většina řádných člen
hromada roáoduje nadpoloviční většinou h|asů přílomných řádných členů Asociac€.

ČÉnek VI.
Př€dstavenstvo Asociac€

|' Představenstvo je ýkonným orgánem Asociace v oMobi nezi zaseďinim va|né hřomady Asociace'
Představenstvo je ÍninimáIně tříč|enné' s jednoletým funkčnim obdobím.

Představenstvo Ásociace plní předevšim úkoly u|ož€né mu va|nou hÍomadou a také mimořádné ukoly' které
j€ nutné splnit mezi konánlm va|ných hromad Asociace. Př€dstavenstvo Asociac€ př€devším:
připravuje veškeré mat€riály projednání va]né hromady Asocjac€,
Vo]l ze svých členů předs€du představenstva Asociace' případněj€j odvolává"
j€ oprávněno n€bo povinno (podle závaznosti nebo povahy zákona) q'dávat v|adní směmice Asociace k
uplatnění zákona ajeho dodrŽování v rámci Asociace'
rydává a schva]uje veškeÍé \,nitřlri řIdicínormy Asociace,
odpovldá za úč€lné vyuŽití přidělených čisvěřených finančňich a mateťiálnic} p.ostředků'
zajišťuje zIskáváni přijmů pro vlastní činnost'
schvaluje organizačn' struktuÍu řízeni Asociace.
roáoduje o pfijetí nebo q/loučení čl€nů Asociace ze svých řad (s \.ýjimtou členů představenstva Asociace),
vede disciplin:imí řízení proti č|enům Asociace.
schva|uje nominaci č|enů pro akce souvisejici s činnost| čipÍopagací Ásociace'
zasedá nejméně čtyřiknít řočně' je oprávněno přijímat Íozhodnuti. je.|i přítomna dvouÍřeÍinová většinajeho
členů. Představenstvo rozhoduje proslou včtšinou hlasů' V případě rovnosti hlasů je h|as předsedy
představens1va Asociace roňoduj ící'

|) přijímá zaněstnance Asociace a stanovuje výšij€jich p|afu'

vll. DisciplináŤní opátřeni

I' Za poruš€ní stanov Asociace' vnitřních směmic' za váŽné poÍušení povinností' p|ynouclch z výkonu funkce,
mohou bý čl€nové Asociace poÍestáni následujicimi discípljnámími tÍesly:

. p€něŽni pokuta

. ákaz lýkonu fimkce

. ukončení čl€nstvi vAsociaci
2' Každý člen má přávo zúčastniÍ se projednávání jeho disciplinámfto provinění' T€nto orgáň má povinnost

mu účast umoŽnit a rozhodnout vjebo věci obj€ktivně a spravedlivě.

l .

VII|. Majetek r hoŠpodaření Asociace

tv|ajetek Asociace tvoří finanční fondy' nabývaný hmotný majetek' zaňzeDi k provozování hospodářské
činnosti' poh|edávky a jiná majetková práva.

Zdroj€m majetku jsou:

čl€nské příspěvlry a poplalky
dary
přÍjmy z reklam a přopagace
jiné přljmy

a)

c)



aer stvov[I. zívěrečná ust{nov.ní /;'"Y 
- l.)

l ' PráWl úkony jménem Asociace činl předs€da n€bo mistopř€dseda předsta""""t'" Á,o"iu"" 
"iíbůIffi] 

x
na ákladě a v Íozsahu představenstvem písemně udě|ené p|né moci' 

\ E'ii!,

3. Pro dízení, pÍovoz a oclranu pokladniho mista a běŽných účtů plati pro představenstvo Asociace obécné
právní př€dpisy.

4. K ochraně svého majetku' v|astnlho provozu a ájmů sYých členů uzavírá představenstvo Asociace přis|ušné
pojismé smlouvy,zejména pro pojištění inovitého a nemovitého majetku, pokladní hotovosti, úmzového
pojjštěni apojištění pro připad odpovědnosti za škody.

sianow byly schvá|eny přípravným !ýborem ve s|ož.ni

1 Petr Andrýsek,
býem P|avecká 876/8, ostťava - HrabÓvka' PsÓ 700 30
r.č. 880903/5983

2 David Antió,
býeÍn so|idarity 2512474, Praha l o. PsČ 1 00 00
ř.č' 780201/0502

3 K|ára Bitvárová'
b},teÍn Rybářská 288, Broumov' Nové Město' Psc 550 01
Í.č.82610|13244

4Tomáš Čupr'
býeÍn Litevská202l/3, svitavy, PsČ 568 02
rč' 82l008/3508

5 Daniel F5rkď'
bý€m Klausova 2559/| l, PÍaha 5' stodůll], PsČ |55 00
r.č. 7.|0| |410425

ó Petr Hromádka,
b}tem Na Michovkách II| óó l ' PÍůhonice, PsČ 252 43
rč.80|028/0399
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