Stanovy spolku
Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu
I. Název spolku
a) Úplný název: Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu
b) Zkrácený název: ADMEZ
c) Název v anglickém jazyce: Direct marketing, e-commerce and mail order trade association
II. Sídlo spolku
Spolek sídlí v obci: Praha.
III. Právní povaha
a) Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu (dále jen jako „Asociace“) je právnickou osobou
vzniklou 6. listopadu 1995 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 zapsanou ve spolkovém
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce 7090.
b) Toto znění stanov je přizpůsobením stanov ADMEZ požadavkům zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
IV. Účel Asociace a předmět její činnosti
a) rozvoj direct marketingu a seriózního zásilkového obchodu a e-commerce
b) hájení profesních zájmů členů Asociace
c) přijímání a vydávání Etického kodexu direct marketingu, e-commerce a
zásilkového obchodu
d) zastupování členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi
e) organizování společných činností pro potřeby členů Asociace
f) péče o kontakty a výměnu zkušeností mezi členy při respektování jejich
samostatnosti v hospodářském soutěžení
g) společná profesní propagace
h) poskytování profesních poradenských služeb.
V. Orgány Asociace
1) Orgány Asociace jsou:
a) valná hromada
b) dozorčí rada
c) představenstvo – statutární orgán spolku.
2) Členy představenstva a dozorčí rady mohou být jen zaměstnanci řádných členů Asociace nebo osoby pověřené řádným
členem Asociace, ve výjimečném případě též významní představitelé oboru bez aktuálního vztahu k členské firmě.
Všichni členové orgánů Asociace by měli být na základě svých odborných znalostí a zkušeností způsobilí k řádnému
výkonu těchto funkcí.
VI. Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2) Do působnosti valné hromady náleží:
a) schvalování a změna stanov a Etického kodexu Asociace
b) rozhodování o výši vstupního a výši členských příspěvků; stanovuje případné další příspěvky
c) volba a odvolání členů představenstva
d) volba a odvolání dozorčí rady
e) schválení roční účetní uzávěrky, schválení plánu činnosti a rozpočtu Asociace
f) rozhodnutí o zrušení Asociace formou dobrovolného rozpuštění nebo sloučením s jiným spolkem
g) rozhodování o vyloučení členů na základě doporučení představenstva
h) schvalování návrhů smluv o součinnosti s jinými spolky
i) rozhodnutí o dalších otázkách, které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy, nebo které si vyhradila k rozhodnutí
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j) rozhodnutí o krytí ztrát
k) řešení sporu mezi orgány společnosti
l) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
VII. Svolání valné hromady
1) Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za rok.
2) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu v těchto případech:
a) požádá-li o to alespoň 30% členů Asociace
b) zjistí-li, že Asociace je po dobu delší než jeden měsíc platebně neschopná
c) vyžadují-li to vážné zájmy Asociace - v tomto případě je představenstvo oprávněno svolat valnou hromadu ve lhůtě,
která je dána časem potřebným k řádnému pozvání členů Asociace
d) rozhodne-li o konání mimořádné valné hromady předchozí valná hromada.
VIII. Způsob svolání valné hromady
1) Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou všem členům Asociace zapsaným v evidenci členů
nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) oficiálním kontaktním osobám
firmy. Výjimku tvoří svolání valné hromady z důvodů uvedených v čl. VII, odstavec 2, písmeno c) těchto stanov. Valná
hromada se může konat v termínu kratším než 30 dnů po rozeslání pozvánek také tehdy, vzdají-li se členové Asociace
písemně třicetidenní lhůty.
2) Pozvánka musí obsahovat:
a) místo, datum a hodinu konání valné hromady
b) označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada
c) navrhovaný pořad jednání valné hromady.
IX. Řízení valné hromady, podmínky a výkon hlasovacího práva
1) Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomno alespoň 50% členů. Pokud se nesejde
potřebná nadpoloviční většina členů, valná hromada je jednu hodinu po ohlášeném začátku jednání usnášeníschopná
bez ohledu na počet přítomných členů.
2) K hlasování o změně stanov, etického kodexu a rozhodnutí o zániku Asociace se vyžaduje
přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas nejméně dvou třetin přítomných členů. Pokud není dosaženo tohoto
počtu, může rozhodovat v těchto věcech následující valná hromada bez ohledu na počet přítomných.
3) Valnou hromadu řídí předseda představenstva, ev. místopředseda, popř. jiný valnou hromadou
schválený člen představenstva
4) Rozhodování mimo valnou hromadu: O otázkách, které jinak náleží do působnosti valné hromady,
mohou členové mimo konání valné hromady rozhodovat na návrh představenstva hlasováním per rollam prostřednictvím
elektronické pošty. Hlasování probíhá zasláním souhlasného či nesouhlasného stanoviska k předloženému návrhu.
Podmínky pro přijetí návrhu touto cestou jsou stejné jako u hlasování na valné hromadě - článek IX, odst. 1) a 2). Tímto
způsobem však nelze hlasovat o záležitostech vyjmenovaných v článku VI., odst. 2), pís. a), c), d), f).
X. Představenstvo
1) Představenstvo je statutárním orgánem Asociace, který řídí její činnost a zastupuje Asociaci
způsobem stanoveným v těchto stanovách. Asociaci zastupuje navenek předseda nebo místopředseda představenstva.
Předseda nebo místopředseda představenstva mohou pověřit jiného člena představenstva pro zastoupení Asociace
navenek.
2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do
působnosti valné hromady.
3) Valná hromada může omezit právo představenstva zastupovat spolek, tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.
4) Představenstvo je kolektivním orgánem a má 7 členů, volených valnou hromadou na dobu dvou let. Funkční období
člena představenstva však neskončí, dokud nebyl na jeho místo zvolen člen nový. Tím není dotčeno právo člena
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představenstva odstoupit ze své funkce. V případě potřeby mezi jednáním valných hromad může představenstvo
kooptovat až tři své členy.
5) Představenstvo po svém zvolení volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy představenstva. Volba předsedy a
místopředsedů musí proběhnout během valné hromady, při níž bylo představenstvo zvoleno. S výsledkem volby musí
být seznámena valná hromada.
6) Členy představenstva nemohou být členové dozorčí rady.
7) Zasedání představenstva se konají podle potřeby, nejméně však šestkrát ročně. Zasedání svolává
předseda představenstva. Pozvánka na zasedání představenstva musí být členům představenstva zaslána nejméně 15
dnů přede dnem zasedání. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení této lhůty, pokud
všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají.
8) Požádá-li o to dozorčí rada, musí být představenstvo svoláno do dvaceti dnů ode dne, kdy mu byla
žádost doručena.
9) O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané
předsedou představenstva a zapisovatelem.
10) Představenstvo rozhoduje hlasováním. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných
členů. V případě rovnosti hlasů se hlasování po rozpravě opakuje. Dojde-li i při opakovaném hlasování k rovnosti hlasů,
rozhoduje hlas předsedy představenstva.
11) V případech, jejichž řešení nestrpí odkladu, může představenstvo na návrh předsedy přijímat
rozhodnutí mimo zasedání písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. Použití
tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Takové usnesení musí být na
nejbližším zasedání představenstva zahrnuto do zápisu.
12) Ke svým jednáním může představenstvo pozvat i osoby, které nejsou jeho členy. V tomto případě
je však povinno učinit opatření, aby nedocházelo k únikům nebo zneužití informací poskytnutých těmto osobám.
13) V rámci působnosti představenstva vymezené stanovami přísluší představenstvu zejména:
a) rozhodování o všech důležitých otázkách Asociace, které nejsou výslovně v působnosti valné hromady nebo jiných
orgánů
b) plnit usnesení valné hromady, kontrolovat dodržování Etického kodexu členů Asociace a hájit zájmy Asociace
c) vykonávat rozhodnutí valné hromady a svolávat valnou hromadu
d) určovat počet pracovníků sekretariátu a stanovit zásady jejich odměňování
e) navrhovat členské základně k přijetí nové řádné členy Asociace, které, pokud nadpoloviční většina členů vyjádří
souhlasné stanovisko, může přijmout též za členy řádné
f) navrhovat valné hromadě vyloučení členů
g) vykonávat jménem Asociace zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z pracovně-právních předpisů
h) vykonávat práva a povinnosti stanovené právními předpisy statutárnímu orgánu
i) v případě, že člen Asociace závažně poruší Etický kodex Asociace a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě na
výzvu spolku, přísluší představenstvu rozhodovat o pozastavení výkonu členských práv takového člena. Členské
poplatky se v takovém případě nevracejí.
j) vést řádně účetnictví Asociace a předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní uzávěrku.
14) Při výkonu své působnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.
15) Představenstvo může převést jednotlivé úkoly a jeho kompetence na jednotlivé členy, orgány nebo organizační
jednotky.
XI. Dozorčí rada
1) Valná hromada volí na základě návrhu představenstva tři členy dozorčí rady na období dvou let. V období mezi valnými
hromadami může na návrh představenstva kooptovat až dva své členy.
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2) Dozorčí rada si ze svých členů volí předsedu.
3) Dozorčí rada má za povinnost kontrolovat hospodaření Asociace, dodržování obecně závazných
předpisů a roční účetní uzávěrku.
4) Jedenkrát ročně na vyžádání představenstva předkládá valné hromadě zprávu o činnosti
obsahující závěry o stavu hospodaření a účetnictví Asociace.
XII. Organizační struktura Asociace
1) K zabezpečení organizační a administrativní činnosti Asociace, její správní a hospodářské agendy,
je zřízen představenstvem sekretariát. Sekretariát plní úkoly, kterými ho pověří představenstvo. Je veden výkonným
ředitelem, kterého jmenuje představenstvo. Sekretariát plní zejména tyto úkoly:
a) vede evidenci členů a agendu vstupních a členských příspěvků
b) připravuje jednání orgánů Asociace a zabezpečuje realizaci jejich usnesení
c) vytváří pro potřeby členů informační systém Asociace a zajišťuje dokumentační, ediční a
studijní činnost Asociace
d) organizuje mezinárodní spolupráci
e) v dohodě s představenstvem svolává tematické porady členů Asociace.
2) Asociace může být členěna do sekcí. Tyto sekce a sekretariát nebudou jednat svým jménem a
navenek budou zastupovány orgány Asociace k tomu zmocněnými stanovami.
3) Evidence členů obsahuje u členů, kterými jsou právnické osoby údaje fyzických osob pověřených za právnickou osobu
vůči Asociaci jednat. Zápisy a výmazy členů provádí sekretariát na základě pokynu představenstva. Všichni členové jsou
oprávněni do seznamu členů nahlédnout na žádost na sekretariátu.
XIII. Majetkové poměry
1) Asociace ručí za své závazky svým majetkem, jednotliví členové za závazky Asociace neručí.
2) Členové Asociace jsou povinni platit členské příspěvky, stanovené valnou hromadou. Tyto
příspěvky a případné další poplatky jsou splatné na základě faktur vystavených sekretariátem Asociace.
3) Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem Asociace.
Mohou být použity jen k realizaci cílů činnosti Asociace, jak je vymezen v těchto stanovách.
XIV. Členství v Asociaci, práva a povinnosti členů
1) Podmínky a vznik členství. Členství v Asociaci je dobrovolné. Členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která:
a) se seriózně zabývá directmarketingovými službami, e-commerce nebo zásilkovým obchodem,
respektive činnostmi s nimi přímo souvisejícími,
b) souhlasí se stanovami Asociace,
c) souhlasí s Etickým kodexem Asociace a zaváže se k jeho důslednému dodržování,
d) podá přihlášku za člena Asociace a
e) zaplatí vstupní a členský příspěvek.
Členství je:
a) přidružené; b) plné, řádné.
Ad a) Přidružené členství vzniká splněním podmínek, uvedených v čl. XIV, odstavec 1, a zároveň rozhodnutím
představenstva, že přihlášku nového člena Asociace přijímá. Přidružený člen má práva člena plného uvedeného v tomto
článku Ad b) odst. 3 písm. a., s výjimkou těchto práv: práva hlasovat, být volen do orgánů Asociace a práva užívat ochranné
známky Asociace. Přidružený člen má stejné povinnosti jako jsou uvedeny u plného, řádného člena, tedy v tomto článku Ad
b) odst. 3 písm. b.
Ad b) Plné, řádné členství vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí přidruženého člena za člena řádného v souladu s čl.
X, odst. 14, pís. e).

4

2) O splnění předpokladů pro členství rozhoduje představenstvo. Po přijetí přihlášky představenstvem a zaplacení
vstupního příspěvku se uchazeč o členství stává přidruženým členem. Po přijetí přidruženého člena za řádného člena se
všemi právy a povinnostmi je tento povinen uhradit členský příspěvek do patnácti dnů po rozhodnutí představenstva o
jeho přijetí. Na základě dohody mezi zájemcem o členství a představenstvem může být vstupní příspěvek zčásti nebo
zcela nahrazen nepeněžitým plněním z majetku zájemce za podmínek a v termínu stanoveném představenstvem
Asociace. Nedílnou součástí přihlášky nového člena je prohlášení, že přistupuje ke stanovám Asociace a Etickému
kodexu Asociace.
3) Práva a povinnosti členů s plným členstvím v Asociaci.
a) Člen má zejména tato práva:
- účastnit se jednání valné hromady Asociace, předkládat na ní své návrhy a doporučení
- hlasováním spolurozhodovat o všech věcech Asociace projednávaných na valných hromadách, přičemž každý člen
s plným členstvím má jeden hlas
- volit a být volen do orgánů Asociace
- být informován a účastnit se všech aktivit, o kterých se usnese valná hromada, podílet se na nich v souladu se svojí
odborností, možnostmi a schopnostmi
- používat ochrannou známku Asociace ve spojení s vlastním firemním názvem (označením).
b) Člen má zejména tyto povinnosti:
- dodržovat v rámci své působnosti stanovy Asociace a Etický kodex a řídit se rozhodnutími jejích orgánů
- podílet se v rámci své působnosti a podle svých možností na plnění cílů a úkolů Asociace
- poskytovat věcné informace a podklady potřebné pro práci Asociace, pro zpracování analýz a statistik nebo k
jednání s příslušnými orgány a institucemi; Asociace je povinna považovat tyto údaje za důvěrné a zajistit jejich
ochranu
- platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví valná hromada.
4) Zánik členství:
a) písemným oznámením člena o vystoupení z Asociace, adresovaným představenstvu Asociace; členství končí
uplynutím lhůty 6 měsíců, přičemž lhůta se počítá od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
v němž bylo oznámení člena doručeno představenstvu Asociace.
b) zánikem a likvidací podnikatelského subjektu, který je členem
c) vyloučením člena valnou hromadou
d) zrušením Asociace.
Zánikem členství podle a), b) a c) zaniká jakýkoliv nárok na majetek nebo část majetku Asociace, zaniká právo využívat
ochrannou známku Asociace a ostatní práva člena.
XV. Hospodaření Asociace
1) Majetek (hmotné a finanční prostředky), jež je ve vlastnictví Asociace, tvoří věci a majetková práva
včetně práv k výsledkům duševní činnosti.
2) Finanční prostředky tvoří zejména:
- vstupní příspěvek
- roční členský příspěvek
- jiné mimořádné příspěvky stanovené valnou hromadou
- jiné příjmy.
3) Za závazky Asociace výslovně ručí jen majetkem Asociace. Osobní ručení členů je vyloučeno.
4) Hospodaření Asociace se řídí rozhodnutími valné hromady nebo představenstva a obecně
právními předpisy.
5) Asociace sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný
kalendářní rok.
XVI. Zrušení Asociace
1) Asociace se zrušuje:
a) rozhodnutím
b) sloučením Asociace s jiným sdružením
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2) Nepřejde-li majetek Asociace na právního zástupce, provede se jeho vypořádání likvidací. Likvidační zůstatek se rozdělí
mezi řádné členy.
3) Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný představenstvem, způsobem stanoveným příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
XVII. Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou Asociace 20. dubna 2016.
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