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STANOVY CECHU KAMNÁŘŮ 

ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. 
 
 

 

 

 

 

Část I. 

Základní ustanovení 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

Spolek je založen podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

Článek 2 

Název spolku 

 

Název spolku zní: Cech kamnářů České republiky, z.s., zkratkou: 

CKČR z.s., dále jen Cech 

 

Článek 3 

Sídlo Cechu 

 

Sídlo Cechu je na adrese: Učňovská 1, 190 00 Praha 9, Česká republika 

 

Článek 4 

Statut Cechu 

 

Cech je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je 

právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

 

Cech kamnářů České republiky, z. s. (dále jen Cech) je samostatná, nezávislá, dobrovolná a 

demokratická organizace, sdružující za podmínek daných těmito Stanovami, právnické a 

fyzické osoby podnikající nebo jinak činné v oboru kamnářství nebo v oborech s kamnářstvím 

spojených. 

 

Práva a povinnosti členů, orgánů a funkcionářů Cechu upravují tyto stanovy (dále jen Stanovy). 

 

Statutárním orgánem Cechu je Rada Cechu (viz část. III., čl. 8., písm. B. Stanov). Jménem 

statutárního orgánu navenek jedná ve všech věcech Prezident Cechu, popřípadě viceprezidenti 

(dle části III., čl. 8., písm. C. Stanov). 
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Článek 5 

Cíle činnosti Cechu 

 

1. Oblast organizační 

a) sdružovat členy Cechu ke společnému vzájemnému působení, vzdělávání, výchově 

a pomoci, 

b) hájit zájmy členů Cechu, 

c) propagovat činnost Cechu na veřejnosti, 

d) aktivně spolupracovat s profesně příbuznými cechy, sdruženími a společenstvy 

v České republice i v zahraničí, 

e) prosazovat zájmy Cechu ve vztahu ke státním orgánům, správám měst a obcí, jakož 

i k dalším třetím osobám, 

f) podporovat a dbát v rámci svých kompetencí na zajištění správnosti výkonu 

profese, dodržování technologií a bezpečnosti práce, včetně odpovídající úrovně 

jednání se zákazníky 

 

2. Oblast vzdělávání a technicko-provozní 

a) vytvářet podmínky pro profesní růst členů Cechu, 

b) spolupracovat při výuce, výchově a praktické přípravě učňů a studentů v oboru 

kamnářství, 

c) podporovat zavádění nové techniky a moderních technologií v  oboru, podílet se na 

vývoji a výzkumu v oboru, 

d) spolupracovat s příslušnými orgány v legislativní a normotvorné činnosti, podávat 

těmto orgánům podněty a odborná vyjádření, 

e) zpracovávat oborové technické normy jako základ odborného a technického rozvoje 

oboru kamnářství a podklady pro provádění kontrol státními kontrolními orgány, 

f) zprostředkovávat oborové informace pro potřeby členů Cechu, 

g) spolupodílet se při vydávání a zajišťování periodické i jednorázové publikace se 

záměrem informovat o současné úrovni řemesla a činnosti Cechu. 

 

3. Oblast kulturní a oblast tradic 
a) pečovat o rozvíjení a šíření tradic kamnářského řemesla, 

b) organizovat společné akce k uspokojování kulturních potřeb a k posílení členské 

vzájemnosti a jednoty členů Cechu. 

 

 

Část II. 

Členství v Cechu 

 

 

Článek 6 

Práva a povinnosti člena Cechu 

 

1. Člen Cechu má právo: 

a) účastnit se jednání Sněmu Cechu, volit, svobodně a aktivně  zde vystupovat a řešit 

záležitosti ve společném profesním zájmu, 

b) volit a být volen do orgánů Cechu, 

c) předkládat podněty, připomínky a stížnosti a požadovat jejich vyřešení, 

d) být přítomen na jednání všech orgánů Cechu, kde se projednává jeho záležitost, 

je-li k takovému jednání prokazatelně pozván, 
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e) požívat všech výhod a požitků vyplývajících z členství v Cechu, 

f) obracet se na orgány Cechu při řešení závažných odborných a profesních záležitostí. 

 

2. Člen Cechu má povinnosti: 

a) dodržovat a plnit Stanovy Cechu i závazná usnesení Sněmu, Rady Cechu a 

respektovat stanoviska jeho odborných komisí, 

b) řádně vykonávat funkce, do kterých byl Cechem zvolen a dobrovolně je přijal, 

c) vždy zachovávat dobré obchodní mravy, 

d) spoluvytvářet a obhajovat dobré jméno a odbornost Cechu na veřejnosti, 

e) řádně platit určené členské příspěvky ve lhůtě jejich splatnosti, 

f) svědomitě a včas plnit úkoly, kterými byl orgány Cechu pověřen, 

g) řádně a svědomitě vykonávat svou podnikatelskou činnost. 

 

3. Členský příspěvek a zápisné. 

Výši a splatnost členského příspěvku a zápisného navrhuje Rada Cechu a Sněm svým   

usnesením tento návrh stvrzuje. 

 

 

 

Článek 7 

Vznik a zánik členství 

 

1. Vznik členství 

Členství v Cechu vznikne podáním přihlášky, schválením Sněmem a to nadpoloviční 

většinou přítomných členů, složením slibu, zaplacením členského příspěvku a 

zápisného. Členství navrhuje Rada Cechu. Členem může být právnická osoba 

registrovaná v ČR, kterou zastupuje pověřený zástupce nebo fyzická osoba starší 18-

ti let, která je občanem ČR nebo má na jejím území trvalý pobyt a zabývá se 

kamnářskou profesí nebo činností s ní související. 

 

Nový, Sněmem schválený člen složí do rukou Prezidenta Cechu tento slib: 

 

„Slibuji, že budu poctivě a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí provádět svou 

podnikatelskou činnost, slibuji, že budu soustavně doplňovat a zvyšovat úroveň 

svých technických a teoretických znalostí v oboru, slibuji, že budu jak na veřejnosti, 

tak v  soukromí dodržovat pravidla slušnosti, dobrých obchodních mravů a řemeslné 

cti, slibuji, že budu dbát na zachování dobrého jména kamnářského řemesla a cti 

Cechu, slibuji, že se budu řídit rozhodnutími orgánů Cechu a slibuji, že budu, v rámci 

svých schopností a možností, radou i skutkem, pomáhat ostatním členům Cechu“. 

 

2. Vznik čestného členství 
Čestným členem se může stát fyzická osoba (občan ČR i cizinec), která se 

mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj a propagaci v oboru kamnářství, popř. 

osoba, jejíž odborné kvality či morální autorita bude pro Cech přínosem. Čestné 

členství navrhuje Radě Cechu kterýkoliv řádný člen Cechu a ta po přezkoumání sdělí 

své doporučení Sněmu. Čestné členství vzniká rozhodnutím Sněmu a to nadpoloviční 

většinou přítomných členů. 
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Čestní členové jsou osvobozeni od povinnosti platit příspěvky, mohou však Cechu 

přispívat dobrovolně. Účastní se práce v orgánech Cechu, zejména v odborných 

komisích. Čestný člen má toliko poradní hlas. 

 

Čestným členem s titulem Čestný prezident Cechu kamnářů ČR se stává každý 

odstupující prezident Cechu. Titul „Čestný president Cechu kamnářů ČR“ je 

doživotní. 

 

3.  Zánik členství 
Členství v Cechu zaniká: 

a) na vlastní žádost člena, přičemž tato musí být předána Radě Cechu písemnou 

formou, 

b) úmrtím člena, 

c) zánikem Cechu dle zákona, nedojde-li k fúzi (§ 274 až 287 NOZ) nebo k 

rozdělení (§ 288 až 301 NOZ) Cechu, 

d) rozhodnutím Sněmu o vyloučení člena pro neplnění některé z povinností dle 

čl. 6. odst. 2 těchto Stanov. Návrh na zánik členství navrhuje Radě Cechu 

kterýkoliv řádný člen Cechu a ta po přezkoumání sdělí své doporučení 

Sněmu. 

Při zániku členství člen nemá právo na vrácení členských příspěvků či jiných plateb 

provedených ve prospěch Cechu. 

 

 

Část III. 

Orgány Cechu a jejich působnost 

 

 

Článek 8 

Orgány Cechu 

 

Orgány Cechu jsou: 

 

A. Sněm Cechu (Sněm) 

 

Je shromážděním členů Cechu a nejvyšším orgánem Cechu. 

 

1. Kompetence Sněmu: 

a) schvaluje změny a doplňky Stanov Cechu, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti Cechu a jejich orgánů, 

c) schvaluje finanční hospodaření a rozpočet Cechu, 

d) schvaluje Příspěvkový řád, 

e) schvaluje strategické cíle Cechu na další období, 

f) volí a odvolává členy rady. Volba Rady se provádí tajným hlasováním, 

g) rozhoduje o zániku Cechu, příp. o ustanovení jejího likvidátora, 

h) rozhoduje o přijetí členů Cechu a o vyloučení členů Cechu s přihlédnutím 

k doporučení Rady Cechu, 

i) schvaluje Vnitřní směrnice, které definují prováděcí předpisy Cechu. 
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2. Pravidla svolávání a rozhodování Sněmu Cechu: 
a) Sněm se koná nejméně jedenkrát ročně. Svolává ji Rada Cechu písemnou 

pozvánkou, 

b) Rada Cechu je povinna svolat Sněm vždy nejpozději do čtyřiceti dnů, když o to 

požádá písemnou formou nadpoloviční většina řádných členů. Rada Cechu může 

Sněm svolat i z vlastního podnětu, 

c) každý řádný člen má při hlasování jeden platný hlas, 

d) Sněm je schopen usnášení, pokud je přítomna alespoň jedna třetina členů, 

V případě, že Sněm nebude schopna usnášení v době uvedeném na pozvánce, 

posouvá se doba jejího zahájení o 30 minut. Tato náhradní Sněm s nezměněným 

programem není schopna usnášení, může přijímat rozhodnutí pouze ve formě 

návrhů, 

e) usnesení Sněmu jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů Cechu, 

f) hlasování se provádí aklamací, 

g) z jednání Sněmu se pořizuje zápis, který podepisují dva ověřovatelé zápisu a 

prezident. Zápis musí být zveřejněn na webových stránkách Cechu kamnářů do 

třiceti dnů od konání Sněmu, 

h) usnesení Sněmu jsou závazná pro všechny členy Cechy a jeho orgány. 

 

 

B. Rada Cechu 

 

Rada Cechu (dále také jen Rada) je statutárním orgánem Cechu. Rada je 

nejvyšším orgánem Cechu mezi volebními zasedáními Sněmu na období 4 let. 

Rada je výkonným orgánem Cechu, ze své činnosti se Rada zodpovídá Sněmu. 

Rada sestává z jedenácti tajným hlasováním Sněmu řádně zvolených členů. Rada 

je schopná usnášení, je-li přítomno alespoň 6 členů Rady. Radu svolává Prezident 

dle potřeby Cechu, nejméně čtyřikrát ročně. 

 

Rada rozhoduje o všech záležitostech Cechu, pokud Stanovami nejsou vyhrazeny 

Sněmu. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje alespoň nadpoloviční většina 

přítomných členů Rady. Každý člen má jeden hlas. V případně rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas Prezidenta. Ze schůzí Rady se pořizuje zápis, který podepisuje 

Prezident nebo jím pověřený zástupce Rady. Zápis musí být doručen všem členům 

Rady do patnácti dnů od konání schůze. 

 

Rada zejména 

a. svolává Sněm Cechu, 

b. připravuje a předkládá Sněmu výroční zprávu, účetní uzávěrku a návrh 

rozpočtu, 

c. navrhuje ke schválení Sněmu Příspěvkový řád, jímž se členům Cechu stanoví 

členské příspěvky,  

d. stanovuje výši zápisného a jeho splatnost, 

e. rozhoduje o kooptování členů Kontrolní komise,  

f. ustavuje odborné komise a řídí jejich činnost, 

g. organizuje a řídí činnost Cechu v rozsahu nezbytném k zabezpečení úkolů, 

h. zajišťuje výběr a evidenci příspěvků a zápisného a spravuje majetek Cechu, 

i. jmenuje výkonného tajemníka Cechu, určuje rozsah jeho činnosti a oprávnění 

a odměn. Funkce výkonného tajemníka není povinná. V případě, že výkonný 

tajemník nebude ustanoven, jeho činnost vykonává Prezident Cechu, 
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j. volí a odvolává Prezidenta a čtyři Viceprezidenty Cechu, 

k. podává návrhy a doporučení k přijetí nových členů Sněmu, 

l. podává návrhy na vyloučení členů Cechu Sněmu, 

m. jako smírčí orgán řeší rozpory mezi členy Cechu, není-li pro tento účel 

ustanovena samostatná Smírčí komise, vykonávající kompetence Rozhodčí 

komise dle zákona, 

n. navrhuje Sněmu CKČR ke schválení znění Vnitřních směrnic, které definují 

prováděcí předpisy Cechu. 

 

 

C. Prezident a viceprezidenti Cechu 
 

Z členů Rady je volen Prezident a pět viceprezidentů tajným hlasováním členů 

Rady na období čtyř let. 

 

Činnosti a zodpovědnosti Prezidenta: 

 

Prezident jedná jménem statutárního orgánu Cechu navenek, ve vztahu ke třetím 

osobám. Prezident řídí a koordinuje činnost Rady Cechu, podepisuje jeho 

veškerou dokumentaci, popř. pověřuje písemně některého z členů Rady. 

 

Při své činnosti plní úkoly uložené Sněmem a Radou a vykonává kompetence dle 

Stanov. V nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený viceprezident. V případě, že 

v průběhu volebního období zanikne mandát prezidenta, vykonává jeho funkci 1. 

viceprezident do doby konání Sněmu. 

 

Činnosti a zodpovědnosti 1. viceprezidenta: 

Je volen Radou Cechu. Organizuje vnitřní činnost Rady Cechu v oblasti 

legislativy a tvorby norem a zajišťuje styky orgánů Cechu s třetími osobami. 

Navrhuje koncepci vývoje Cechu. Je 1. statutárním zástupcem Prezidenta Cechu. 

 

Činnosti a zodpovědnost 2. viceprezidenta: 

Je volen Radou Cechu. Je druhým statutárním zástupcem Prezidenta Cechu a 

zajišťuje běžnou agendu a legislativní oblast spolu s 1. viceprezidentem Cechu. 

 

Činnosti a zodpovědnost 3. viceprezidenta: 

Je volen Radou Cechu. Zajišťuje činnost v oblasti školství a zastupuje Cech 

v oblasti mezinárodní spolupráce. 

 

Činnosti a zodpovědnost 4. viceprezidenta: 

Je volen Radou Cechu. Zajišťuje činnost v oblasti technické. 

 

Činnosti a zodpovědnost 5. viceprezidenta: 

Je volen Radou Cechu. Zajišťuje činnost v oblasti marketingu. 

 

 

D. Kontrolní komise Cechu 

 

Jejím hlavním posláním je kontrola hospodaření. Je tříčlenná, ve složení předseda 

a dva členové. Za svou činnost se odpovídá Sněmu. Kontrolní komise může být 
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Sněmem pověřena provedením kontroly plnění některých rozhodnutí Sněmu nebo 

prošetřením podnětů a stížností členů. Kontrolní komise se volí stejným způsobem 

jako Rada, na stejnou délku funkčního období. Jednotlivá jednání či opatření musí 

provádět nejméně dva členové komise. Kontrolní komise se schází dle potřeby, 

nejméně jednou ročně. Výkon funkce současně v Radě a v Kontrolní komisi je 

neslučitelný. 

Pokud některý z členů Kontrolní komise nebude moci tuto funkci vykonávat a v 

komisi zůstanou činní dva členové, pak požádají-li o to, může Rada Cechu 

rozhodnout o kooptování vhodného člena Cechu na funkci člena Kontrolní 

komise, jako člena náhradního, do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k 

volbě, tj. Sněmu. 

 

 

E. Odborné komise 

 

Rada Cechu ustanovuje komise dle potřeb a činnosti Cechu. 

 

 

Část IV. 

Hospodaření Cechu 

 

 

Článek 9 

Zásady hospodaření 

 

Cech je právnickou osobou. Řídí se schváleným rozpočtem. Cech nevykonává 

podnikatelskou činnost. 

 

1. Rozpočet 

Cech hospodaří dle schváleného rozpočtu. Rozpočet se zpracovává na běžný 

kalendářní rok. Je předkládán Sněmu k posouzení a schválení na prvním zasedání od 

počátku roku. Rozpočet zpracovává výkonný tajemník a předkládá jej Radě. Rada po 

projednání a schválení předkládá rozpočet Sněmu. Pro schválení rozpočtu je nutný 

souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů na Sněmu. Rozpočet Cechu nesmí být 

vypracován ztrátový. 

 

2. Roční uzávěrka hospodaření 

Roční účetní uzávěrku dle příslušných právních předpisů zpracovává výkonný 

tajemník a předkládá Radě ke schválení. 

 

3. Příjmy Cechu 

Příjmy Cechu jsou tvořeny jednorázovými a pravidelnými ročními příspěvky 

jednotlivých členů Cechu, jejichž výši schvaluje Sněm na návrh Rady ve formě 

Příspěvkového řádu. Dalšími příjmy mohou být sponzorské dary právnických a 

fyzických osob, členů i nečlenů Cechu, z pořádaných vzdělávacích akcí, za technickou 

pomoc, informace a jejich zprostředkování. 

 

4. Výdaje Cechu 

Výdaje Cechu jsou pravidelné i nepravidelné. Pokud nepravidelné výdaje nejsou 

předpokládány v rozpočtu, musí o jejich vzniku a likvidaci informovat Rada na 
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nejbližším zasedání Sněmu. Cech je oprávněn jako výdaje vykazovat a platit též 

výdaje svých členů a dalších osob v přímé souvislosti s cíli činnosti dle Čl. 4 Stanov a 

to i tehdy, pokud tyto výdaje nebudou předpokládány v  rozpočtu. Veškeré výdaje 

Cechu musí být v souladu s  cíli dle Čl. 4 Stanov. 

 

5. Vedení hospodaření 

   Hospodaření je vedeno v souladu s příslušnými daňovými a účetními předpisy. 

Peněžní prostředky Cechu v hotovosti jsou vedeny v pokladně. Ostatní peněžní 

prostředky Cechu jsou vedeny na běžném účtu u peněžního ústavu. Vedením 

hospodaření je pověřen výkonný tajemník, který za tímto účelem může přizvat ke 

spolupráci a konsultacím daňové poradce, případně účetní. Při dlouhodobé 

nepřítomnosti výkonného tajemníka může určit Prezident Cechu jeho zástupce, který 

však musí být členem Rady Cechu. Výkonný tajemník a člen Rady pověřený 

zastupováním hmotně odpovídají za svěřené finanční prostředky, jakož i za hmotný 

majetek Cechu. V případě předání vedení hospodaření zastupujícímu je nutno tak 

učinit protokolárně za účasti min. 2 členů Rady. Totéž platí i o zpětném předání 

agendy. V případě výběru prostředků z běžného účtu a při prováděných platbách je 

nutný podpis Prezidenta nebo viceprezidenta. O peněžních vydáních Cechu rozhoduje 

na základě schváleného rozpočtu Prezident nebo jím pověřený člen Rady. Všechny 

finanční prostředky jsou spravovány centrálně. Čerpání finančních prostředků je 

možné jen na základě zúčtovatelných účetních dokladů v rámci schváleného rozpočtu 

na běžný kalendářní rok. O čerpání prostředků musí být vedena přesná evidence 

v souladu s účtovou osnovou pro občanská sdružení. 

 

6. Majetek Cechu 

Majetek Cechu tvoří finanční prostředky, zařízení kanceláře a další movité a nemovité 

předměty, věci a práva. Majetek spravuje a s ním nakládá Rada. Zpráva o stavu 

majetku je předkládána Sněmu zpravidla při projednání roční uzávěrky hospodaření. 

Věci tvořící majetek Cechu musí svým charakterem odpovídat cílům Cechu dle Čl. 4. 

Stanov. Darovaný hmotný majetek se přebírá do evidence jako stoprocentně 

odepsaný. 

 

 

Část V. 

Ostatní ustanovení 

 

 

Článek 10 

Vztah k jiným organizacím 

 

Cech má právo po schválení Radou uzavírat součinnostní smlouvy s jiným subjekty. Je 

rovněž oprávněn v souladu s cíli své činnosti k tomuto účelu sdružovat finanční 

prostředky a majetek. 

 

Článek 11 

Zánik Cechu 

 

1. Cech zaniká v těchto případech: 

a) rozhodnutím Sněmu o rozpuštění Cechu, 

b) rozhodnutím Sněmu o sloučení s jiným sdružením, 
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c) pravomocným rozhodnutím příslušného soudu. 

 

2. Při zániku Cechu se ukončí činnost Cechu. O majetku Cechu bude po vyrovnání 

závazků rozhodnuto takto: 

a) zbývající majetek bude prodán a výnos bude rozdělen mezi členy rovným 

dílem, zanikne-li Cech rozpuštěním, 

b) zanikne-li Cech sloučením, bude s majetkem naloženo dle příslušných 

ustanovení smlouvy o sloučení. 

 

 

 

 

 

Článek 12 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1. Právní a organizační poměry členů, funkcionářů a orgánů, jak tyto vznikly za 

účinnosti předchozího znění Stanov, zůstávají nedotčeny. 

 

 

 

Tyto Stanovy byly schváleny Sněmem dne 25.3.2017. 

 

 

 

 

V Praze dne 25.3.2017 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Prezident CKČR z.s. 


