STANOVY
Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky z.s.
§1
Zřízení, název a sídlo asociace
1. Asociace výrobců nátěrových hmot ČR (dále „Asociace“) je zřízena jako zájmové sdružení výrobců, výzkumných ústavů, distributorů nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu a organizací úzce
s těmito výrobami souvisejícími, bez rozdílu vlastnictví.
2. Název v českém jazyce: Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky z.s.
(ve zkratce AVNH ČR z.s.).
Název v anglickém jazyce: Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic
3. Logo Asociace výrobců nátěrových hmot je přílohou těchto stanov.
4. Sídlem Asociace je Praha.

§2
Poslání Asociace
1. Posláním Asociace je vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj průmyslu nátěrových hmot na území
České republiky a hájit specifické společné i individuální zájmy členů asociace, pokud nejsou v
rozporu se zájmy společnými.
2. K tomu Asociace zejména:
individuálně i prostřednictvím SCHP ČR hájí zájmy výrobců nátěrových hmot v dialogu se zastupitelskými sbory obou komor parlamentu ČR, vládou, orgány státní správy, politickými stranami a hnutími, zájmovými sdruženími, národními a mezinárodními institucemi,
hájí a prosazuje společné zájmy průmyslu nátěrových hmot v rámci chemického průmyslu,
zajišťuje důstojnou prezentaci průmyslu nátěrových hmot a podporuje porozumění a informovanost veřejnosti o podmínkách tohoto oboru,
hájí spotřebitelské a distribuční zájmy průmyslu nátěrových hmot,
prosazuje zájmy svých členů při přípravě hospodářských rozhodnutí a legislativních norem týkajících se průmyslu nátěrových hmot, zpracováním a prezentací společných stanovisek,
provádí pro své členy oborový informační servis a koordinuje činnost expertních skupin,
zastupuje zájmy svých členů v představenstvu a odborných komisích Svazu chemického průmyslu ČR,
prosazuje a hájí zájmy svých členů v jednáních s ústředními orgány státní správy,
provádí analýzy ekonomického vývoje oboru a jejích výsledky publikuje formou výročních
zpráv a statistických výkazů,
uplatňuje zájmy svých členů v zahraničí spoluprací s podnikatelskými zahraničními asociacemi,
pomáhá navazovat přímé vztahy našich a zahraničních podnikatelských subjektů.
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§3
Právní forma, vznik a zánik Asociace
1. Asociace má právní formu spolku jako právnické osoby ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
2. Asociace zaniká rozhodnutím valné hromady. O zániku Asociace včetně způsobu likvidace a určení
likvidátora rozhoduje valná hromada. Majetkové vypořádání při zániku asociace řeší § 15 těchto
stanov.

§4
Zásady činnosti Asociace
1. Činnost Asociace je založena na demokratických principech. Členství v Asociaci je dobrovolné.
Stanoviska a návrhy Asociace jsou zpracovávány širokou spoluprací jejích členů, kteří se na jejich
tvorbě podílí prostřednictvím svých odborných zástupců přímo nebo v expertních skupinách.
2. Rozhodnutí orgánů Asociace mají charakter stanovisek a doporučení. Jedná-li člen asociace v rozporu s těmito doporučeními či stanovisky, je povinen na tuto skutečnost upozornit orgány Asociace.

§5
Členství v Asociaci
1. Asociace sdružuje právnické a fyzické osoby se sídlem na území České republiky, pokud jejich
působnost souvisí s činností průmyslu nátěrových hmot.
2. Členství v Asociaci je řádné a přidružené.
3. Řádným členem mohou být podnikatelské subjekty (právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění).
4. Přidruženým členem mohou být právnické osoby, jejichž hlavním předmětem není podnikání a
jejichž působnost souvisí s činností chemického průmyslu (vysoké školy nebo jejich organizační
složky, oborová nebo profesní sdružení).
5. Členem Asociace mohou být obchodní společnosti, jejichž předmětem podnikání je nákup a prodej
nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu, bez umístění výroby na území ČR.
6. Řádné i přidružené členství v Asociaci vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena na
základě přihlášky subjektu. Podíly na činnosti Asociace a plnění povinností z členství jsou dobrovolné s výjimkami uvedenými v těchto stanovách.
7. Řádný i přidružený člen může vystoupit z asociace kdykoli během roku, vždy však k datu posledního dne kalendářního měsíce, přičemž vystupující člen musí vyrovnat své závazky vůči Asociaci a
své rozhodnutí oznámit představenstvu nejpozději 2 měsíce před tímto termínem.
8. Pokud je člen v prodlení s placením příspěvků delším než 3 měsíce po stanoveném termínu, ztrácí
právo na poskytování služeb Asociací. Pokud člen neuhradí příspěvky do rozpočtu Asociace do
termínu konání valné hromady, ztrácí hlasovací právo na této valné hromadě. Představenstvo může
navrhnout valné hromadě zrušení členství, pokud člen nedoloží nejpozději k datu konání valné
hromady úhradu svých finančních závazků vůči Asociaci nebo pokud není uplatněn § 6, odst. 11
těchto stanov. Pokud je člen v prodlení s placením příspěvků po náhradním termínu stanoveném
představenstvem podle §10 odst. 9 k), dochází automaticky k ukončení jeho členství v Asociaci.
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9. Na návrh představenstva může rozhodnout o vyloučení člena z jiných důvodů valná hromada.
10. V případě ukončení členství jakoukoli formou, nemá člen majetková ani jiná práva vůči Asociaci.
11. Členství v Asociaci zaniká prohlášením konkurzu na člena Asociace rozhodnutím soudu nebo dojde-li ke zrušení člena - právnické nebo fyzické osoby uvedené v odst. 3 a 4 tohoto §.

§6
Členské příspěvky a zásady hospodaření
1. Majetek Asociace tvoří peněžní prostředky získané z členských příspěvků, příjmy za služby poskytované Asociací na základě živnostenského listu, úroky z peněžních prostředků, pohledávky
a závazky, dary, majetkové účasti na podnikání jiných osob, dále pak movitý a nemovitý majetek
získaný Asociací.
2. Asociace hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného valnou hromadou pro každý kalendářní
rok.
3. Na financování činnosti Asociace se řádní členové podílejí členskými příspěvky hrazenými v průběhu rozpočtového roku ve splátkách schválených valnou hromadou. Přidružení členové se na financování činnosti Asociace nepodílejí.
4. Výši členského příspěvku a zásady pro jejich určení pro rozpočtové období, včetně způsobu a termínů jejich plateb, stanoví valná hromada na základě očekávaných rozpočtových výdajů na činnost,
určenou v základním poslání asociace. Rozpočtové příjmy od členů Asociace slouží zejména k
úhradě výdajů spojených s jednáním valné hromady, představenstva, dozorčí rady, expertních skupin a s činností sekretariátu Asociace specifikovanou v § 12 těchto stanov.
5. Mimořádné výdaje za služby, které nejsou částí rozpočtu, uhradí členové asociace, kterým je tato
služba poskytována sdružením finančních prostředků podle pravidel schválených „ad hoc“ těmito
členy Asociace.
6. Rozpočtový přebytek nebo schodek je rozdílem výdajů na poskytované služby asociací a příjmů
Asociace. O způsobu jejich vypořádání rozhoduje valná hromada.
7. Rozpočtový přebytek lze:
a) ponechat Asociaci k financování její činnosti v následujících letech nebo vrátit členům
b) použít k jiným účelům, souvisejících s činností Asociace
c) použít k vytvoření rozpočtové rezervy.
8. Případný rozpočtový schodek se převádí do následujícího účetního období a o způsobu jeho krytí
rozhodne valná hromada.
9. Hospodářský výsledek Asociace je rozdílem příjmů do rozpočtu tvořených podle odst. 3 tohoto § a
výdajů na ně vynaložených.
10. O běžném hospodaření asociace se vede účetnictví podle platných předpisů, pokud obecně závazné
právní předpisy neurčují jinak. Za řádné hospodaření asociace, vedení účetnictví, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá sekretář.
11. Valná hromada zmocňuje představenstvo k rozhodování o úpravách výše členského příspěvku (snížení platby případně osvobození od platby) a termínu jeho splacení z mimořádných důvodů.
12. Členové se mohou dobrovolně rozhodnout o platbě vyšší, než stanovené částky, ve prospěch asociace či o platbě před stanoveným termínem.
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§7
Práva a povinnosti členů Asociace
1. Každý řádný i přidružený člen asociace má právo účasti na valných hromadách a dalších hromadných akcích asociace.
2. Každý řádný i přidružený člen asociace má právo předkládat své návrhy na činnost Asociace.
3. Každý řádný i přidružený člen asociace má právo zapojit se do činnosti asociace prací v expertních
skupinách.
4. Každý řádný i přidružený člen asociace má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat
tak tvorbu stanovisek asociace.
5. Každý řádný člen asociace má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů asociace, na svolání valné hromady, návrhy kandidátů pro volby představitelů asociace.
6. Každý řádný člen má právo spolurozhodovat o činnosti asociace.
7. Každý člen asociace má právo kriticky se vyjadřovat k činnosti orgánů a celé asociace.
8. Každý řádný člen asociace má právo vyžadovat od asociace přímé poskytnutí či zprostředkování
služeb, vyplývajících z poslání a činnosti asociace. Každý řádný člen Asociace má právo užívat
označení „Člen Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky“
9. Každý přidružený člen Asociace má právo užívat označení „Přidružený člen Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky“.
10. Každý řádný i přidružený člen asociace je povinen řídit se stanovami asociace.
11. Každý řádný i přidružený člen asociace je povinen prosazovat a vysvětlovat na veřejnosti stanoviska asociace, pokud vystupuje jménem asociace.
12. Každý řádný i přidružený člen asociace je povinen poskytovat orgánům asociace takové informace,
které jsou nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti asociace.
13. Každý řádný člen asociace je povinen platit členské příspěvky ve stanovené výši a ve stanovených
termínech.

§8
Vnitřní struktura asociace
1. Orgány asociace jsou:
a)
valná hromada
b)
představenstvo
c)
dozorčí rada
d)
sekretář
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§9
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace
2. Valná hromada
a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov,
b) volí a odvolává členy představenstva a dozorčí radu,
c) schvaluje:
- výroční zprávu představenstva a základní materiály Asociace
- výsledek hospodaření za uplynulý rok a způsob vypořádání rozpočtového přebytku nebo
schodku
- rozpočet na příslušný kalendářní rok
d) rozhoduje:
- o výši členského příspěvku a platebním kalendáři na příslušný kalendářní rok,
- o odměnách členů představenstva a dozorčí rady,
- o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu představenstva, dozorčí
rady, nebo členů asociace, představujících alespoň 20% hlasů,
- s konečnou platností o kolizi zájmů členů, představujících alespoň 20% hlasů, s plánovaným
postupem Asociace,
- o vyloučení člena z asociace podle § 5, odst. 8 a 9,
- o zániku asociace
3. Řádná valná hromada se koná každoročně, nejpozději do konce měsíce dubna a řídí jí prezident
nebo jiný člen představenstva.
4. Řádná valná hromada musí být svolána vyvěšením pozvánky na www.avnh.cz 30 dnů před konáním řádné valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina členů. Není-li Valná hromada usnášeníschopná, může představenstvo nebo ten,
kdo původní Valnou hromadu svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě do patnácti dnů od předchozího jednání mimořádnou Valnou hromadu stejným programem.
5. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů oprávněných o nich hlasovat.
6. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo z vlastní iniciativy, z podnětu dozorčí rady
nebo na podkladě písemné žádosti členů představujících alespoň třetiny hlasů. Dozorčí rada má
právo svolat mimořádnou valnou hromadu sama.
7. Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů po přijetí žádosti o její svolání.
Ohledně svolání a programu se použijí ustanovení odstavců 4 a 5 tohoto §.
8. Každá mimořádná valná hromada svolaná podle odst. 4, je usnášeníschopná.
9. O změnách stanov a o zániku Asociace je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni nebo
zastoupení členové představující nadpoloviční většinu hlasů. K platnosti rozhodnutí o těchto otázkách se vyžaduje souhlas nejméně 2/3 přítomných hlasů, v ostatních případech nadpoloviční většina přítomných hlasů.
10. Ze schůze valné hromady je pořizován zápis, který podepisuje prezident Asociace a sekretář, v případě nepřítomnosti prezidenta předsedající valné hromady. K zápisu se přikládá usnesení z valné
hromady. Zápis je dáván na vědomí všem členům asociace a sekretariátu SCHP ČR.
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§ 10
Představenstvo
1. Představenstvo je statutárním orgánem Asociace.
2. Představenstvo má 9 (devět) řádných členů.
3. Členy představenstva s hlasem rozhodujícím jsou:
členové volení valnou hromadou z řad členských organizací
Členy představenstva s hlasem poradním jsou:
zástupci přidružených členů
čestní členové představenstva volení valnou hromadou
sekretář
4. Valná hromada volí členy představenstva z řad zástupců členů Asociace. Za čestné členy představenstva s hlasem poradním mohou být zvoleny osoby, které svou činností přispěly k rozvoji průmyslu nátěrových hmot.
5. Návrhy na členy představenstva může podávat představenstvo, i každý člen Asociace. Z těchto návrhů sestavuje představenstvo kandidátku jak pro řádné, tak čestné členy představenstva.
6. Funkční období představenstva je 3 roky. Opětovné zvolení jednotlivých členů je možné.
7. Členové představenstva s hlasem rozhodujícím volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy.
Tito funkcionáři jsou současně pro dané funkční období prezidentem a viceprezidentem Asociace.
Funkční období je tříleté. Opětovné zvolení je možné.
8. Člen představenstva odstoupí ze své funkce, pokud přestal vykonávat vedoucí pozici v organizaci,
která je členem Asociace anebo na základě vlastní žádosti. Za vedoucí pozici se považuje vrcholová
funkce ve výkonném vedení, představenstvu nebo dozorčí radě. Za takto odstoupivšího člena je
představenstvo zmocněno kooptovat nového člena.
9. Představenstvo dále:
a)
rozhoduje o základních otázkách realizace poslání asociace, vycházejíce přitom z usnesení
valných hromad,
b)
předkládá valné hromadě program jednání valné hromady, výroční zprávu představenstva,
příp. jiné materiály, které schvaluje valná hromada,
c)
předkládá valné hromadě po projednání v dozorčí radě zprávu o hospodaření za uplynulý rok,
návrh na vypořádání rozpočtového přebytku nebo schodku za uplynulý rok, návrh rozpočtu na
příslušný kalendářní rok a návrh na stanovení výše členských příspěvků a platebního kalendáře,
d)
rozhoduje o použití a dalším vytváření rozpočtové rezervy
e)
zpracovává a valné hromadě předkládá návrh kandidátky na volbu nového představenstva a
dozorčí rady,
f)
rozhoduje o kolizi zájmů jednotlivých členů asociace s plánovaným postupem asociace (toto
rozhodnutí může na žádost přezkoumat valná hromada),
g)
jmenuje a odvolává sekretáře, jmenuje a rozpouští expertní skupiny. Sekretář se automaticky
stává členem představenstva asociace s hlasem poradním. Jeho plat stanovuje představenstvo
Asociace.
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h)
i)
j)
k)

l)
m)

svolává z vlastní iniciativy, na návrh dozorčí rady nebo ve smyslu § 9 odst. 6 mimořádnou
valnou hromadu,
rozhoduje o přijetí nových členů asociace a o zrušení jejich členství (§5 odst. 7 a 8),
předkládá valné hromadě návrhy na vyloučení členů asociace (§5, odst. 9),
rozhoduje o úpravách členského příspěvku a termínů jeho splacení z mimořádných důvodů (§
6, odst. 11) tak, že pokud je člen v prodlení s uhrazením příspěvků asociaci delším než 6 měsíců rozhodne představenstvo o náhradním termínu plnění závazku, ne však delším než 6 měsíců.
rozhoduje o založení nebo zrušení obchodní společnosti Asociace a jiných subjektů a účasti
Asociace v nich,
rozhoduje o nabývání nebo pozbývání nemovitého majetku a jeho zatěžování věcnými břemeny nebo zástavním právem.

10. Rozhodnutí představenstva může být z časových důvodů provedeno per-rollam se zaznamenáním
do zápisu z nejbližšího příštího jednání představenstva.
11. Představenstvo se schází ke svým jednáním v termínech stanovených předsedou, nejméně však 4x
ročně. Schůze svolává sekretář na pokyn prezidenta, který ji řídí, v případě jeho nepřítomnosti pak
viceprezident.
12. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů. Na jednání představenstva jsou vždy zváni sekretář Asociace a dle programu jednání představenstva v účelném rozsahu předsedové expertních skupin. Tito účastníci jednání představenstva mají hlas poradní.
13. Usnesení jsou v představenstvu přijímána prostou většinou hlasů přítomných řádných členů představenstva, v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího. Každý řádný člen představenstva
má 1 hlas.
14. Ze schůzí představenstva je pořizován zápis, který podepisuje předsedající a sekretář a je doručován
všem členům Asociace a vedoucím expertních skupin.
15. Prezident a v jeho nepřítomnosti viceprezident jedná v zastoupení Asociace ve všech otázkách vyplývajících z plnění poslání Asociace. Tato pravomoc může být delegována těmito stanovami, či
konkrétním rozhodnutím prezidenta, viceprezidenta nebo představenstva na člena představenstva,
sekretáře popřípadě pracovníky Asociace a na pracovníky členů Asociace.
16. Pro řešení speciálních úkolů může představenstvo jmenovat expertní skupiny, které zpracují dostupné poznatky o problematice svěřené oblasti působnosti a připraví návrhy pro jednání představenstva nebo pro potřeby sekretariátu.
Představenstvo jmenuje předsedu a další členy expertní skupiny, převážně z řad zaměstnanců řádných i přidružených členů Asociace. Předseda expertní skupiny, má právo si skupinu o další členy
doplnit.
V případě potřeby se předseda expertní skupiny účastní schůzí představenstva
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§ 11
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada se skládá z 3 (tří) členů volených valnou hromadou na období tří let. Opětovné zvolení je možné.
2. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání.
3. Dozorčí rada
a)
vyjadřuje se k výsledkům hospodaření a k návrhu rozpočtu,
b)
vyjadřuje se k dalším materiálům předkládaným valné hromadě,
c)
dohlíží na finanční hospodaření asociace
4. Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádnou valnou hromadu nebo o její svolání požádat představenstvo.
5. Návrhy na členy dozorčí rady předkládá představenstvo a kterýkoli řádný člen Asociace valné hromadě.
6. Člen dozorčí rady může odstoupit na vlastní žádost a za takto odstoupivšího člena může na návrh
představenstva kooptovat dozorčí rada nového člena.
7. Dozorčí rada je usnášení schopna, je-li přítomna na jednání nadpoloviční většina jejích členů.
8. Usnesení dozorčí rady jsou přijímána prostou většinou přítomných hlasů a v případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedajícího.

§ 12
Sekretář Asociace
1. Sekretář Asociace je výkonným orgánem představenstva Asociace. Zabezpečuje práce, kterými se
realizují úkoly související s posláním Asociace. Sekretář Asociace zabezpečuje též potřebné organizačně technické a administrativní práce související s prací Asociace a jejích valné hromady, představenstva, dozorčí rady a expertních skupin, jako jsou např. pozvánky a zápisy z jednání, zprávy,
zápisy, účetnictví atd.
2. Sekretář je odpovědný představenstvu.
3. Sekretář
a)
jedná v zastoupení Asociace v pracovněprávních vztazích a ostatních vztazích, včetně přijímání závazků Asociace pokud to souvisí se zabezpečováním úkolů uložených mu představenstvem (valnou hromadou) k realizaci. Dbá při tom o maximální hospodárnost práce sekretariátu, přičemž náklady hospodářsko-právních závazků, které uzavře, nesmí přesáhnout rámec
schváleného rozpočtu sekretariátu nebo náklady uvolněné z rozpočtu Asociace představenstvem na plnění příslušného úkolu,

b)
c)
d)

v činnostech, které jsou posláním Asociace, jedná v souladu s rozhodnutím valné hromady nebo představenstva na základě zmocnění prezidentem Asociace,
řídí činnost sekretariátu Asociace,
koordinuje činnost expertních skupin na úkolech uložených valnou hromadou a představenstvem. Po souhlasu prezidenta Asociace může uložit expertní skupině úkol, který napomůže
plnění úkolu zabezpečovaného sekretariátem asociace. Sekretář také obvykle podává návrhy
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e)

představenstvu na zřízení expertních skupin a jejich působnost včetně návrhů na jejich předsedy.
předkládá představenstvu zprávu o práci sekretariátu (plnění úkolů, návrhy účetních uzávěrek,
výročních zpráv, návrhy rozpočtů asociace a sekretariátu, návrhy na rozhodnutí a politiky
představenstva související s posláním asociace, zprávy o práci expertních skupin a další materiály potřebné (vyžádané) pro práci představenstva asociace.

§ 13
Způsob rozhodování
1. Rozhodování a volby na valné hromadě, v představenstvu a dozorčí radě se provádí hlasováním.
2. Na zasedání valné hromady má každý člen jeden hlas.
3. Jestliže ke dni konání valné hromady, představenstva a dozorčí rady nemá člen splacenu stanovenou finanční částku, ztrácí hlas dle odst. 2 tohoto § a má pouze hlas poradní.
4. Volby představenstva, dozorčí rady, předsedy a místopředsedy představenstva a předsedy dozorčí
rady se konají tajnou volbou. Pro tuto volbu má každý člen za každých započatých 10.000,- Kč
stanoveného ročního finančního příspěvku 1 hlas. V ostatních případech se volí aklamací. V případě, že o to požádá alespoň 20% přítomných, je nutno provést hlasování i v ostatních případech tajnou volbou. Rozhoduje prostá většina hlasů na usnášení schopných zasedáních přítomných členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

§ 14
Způsob majetkového vyúčtování při zániku Asociace
Při zániku Asociace bude provedeno vypořádání na základě podílů vložených členských příspěvků
jednotlivými členy Asociace v předešlém kalendářním roce před zánikem Asociace. Členové, kteří
neuhradili své finanční závazky v předešlém kalendářním roce, nemají právo na vypořádání majetku Asociace.

§ 15
Seznam členů
1. Asociace vede seznam svých členů, a to samostatně pro řádné členy. Výmaz řádného člena ze seznamu členů provede sekretář neprodleně po potvrzení Představenstva, že členství zaniklo.
2. Sekretář Asociace zapíše Přidruženého člena do seznamu neprodleně po obdržení vyplněné přihlášky do spolku. Výmaz Přidruženého člena ze seznamu členů provede neprodleně po potvrzení Představenstva, že členství zaniklo.
3. Do seznamu členů můžou být zapsány tyto údaje: Název firmy, jméno, IČ, DIČ, adresa, telefon,
fax, e-mail, webové stránky.
3. Seznam členů je přístupný všem návštěvníkům veřejného seznamu na internetových stránkách
www.avnh.cz .
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§ 16
Závěrečná ustanovení
1. Asociace je kolektivním členem Svazu chemického průmyslu České republiky (dále jen SCHP
ČR).
2. Individuálním členům Svazu chemického průmyslu ČR, kteří projeví vůli se stát členem Asociace
výrobců nátěrových hmot České republiky, se členství v tomto svazu po dohodě s jeho představenstvem může převést.
3. Členství v Asociaci automaticky nezaniká při změně vlastnických práv k subjektu, který je členem
asociace a splňuje i nadále ustanovení § 1 odst. 1 těchto stanov.
4. Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou Asociace a je možné je měnit pouze na základě rozhodnutí valné hromady.
5. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.
Asociaci bylo přiděleno IČ: 60459727.
Asociace byla založena 27. 9. 1994 ustavující valnou hromadou a zaregistrována na Ministerstvu vnitra 3. 10. 1994 pod č.j. II/s-OS/1-25503/94-E
Toto je nová verze stanov s úpravami dle NOZ zákon č.89/212 Sb. od roku 2015 schválená na VH dne
3. 4. 2015.
Asociace a aktuální stanovy jsou zapsány v Obchodním rejstříku (spolkový rejstřík), spisová značka
oddíl L vložka 6307 vedená u Městského soudu v Praze.

Předseda představenstva: Ing Jakub Noll

………………………..
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Příloha č. 1
Ke stanovám Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky z.s.

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky
Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic

AVNH ČR
Tvar loga:
Písmo:
Umístění textu:
Mezera mezi logem a textem:

tříválec v národních barvách v pomyslném čtverci
(vrchní válec modrý, levý válec červený a pravý válec bílý)
modré ARIEL, výška třetinová proti výšce pomyslného čtverce loga
ve 2/3 výšky loga (pomyslného čtverce)
stejná jako velikost písma

Člen Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky

Člen AVNH ČR
Tvar loga:
Písmo:
Umístění textu:
Mezera mezi logem a textem:

tříválec v národních barvách v pomyslném čtverci
(vrchní válec modrý, levý válec červený a pravý válec bílý)
modré ARIEL, výška třetinová proti výšce pomyslného čtverce loga
ve 2/3 výšky loga (pomyslného čtverce)
stejná jako velikost písma
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