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Část I.
Úvodní ustanovení
Článek 1
Zájmové sdružení právnických osob Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro CZEDMA
- bylo založeno jako právnická osoba dle § 20f občanského zákoníku.
Článek 2
Název zájmového sdružení právnických osob zní: Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in
vitro CZEDMA - zájmové sdružení právnických osob (dále jen sdružení).
Článek 3
Sídlo sdružení je Praha 6, Na Ořechovce 475/58, PSČ 162 00
Článek 4
Sdružení bylo zapsáno do registru zájmových sdružení právnických osob dne 9. května 2001 pod číslem
ZS 40/1/01, vedeného u obvodu vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6.

Část II.
Zakladatelé sdružení a doba trvání sdružení
Článek 1
Zakladateli sdružení byli:

1. ASSISTA CZECH, spol. s r.o., Soukopova 13, 602 00 Brno
2. Dade Behring, Austria GmbH, Koněvova 210, 130 00 Praha 3
3. Immunotech a.s., Radiová 1, 102 27 Praha 10
4. LACOMED, spol. s r.o., ÚJV Řež, 250 68 Husinec
5. Orion Corporation Orion Diagnostica, Kykalova 1, 146 20 Praha 4
6. Sanofi Prague, spol. s r.o. (Bio-Rad Laboratories), Sokolovská 84, 186 00 Praha 8
7. Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7

Článek 2
Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.
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Část III.
Účel sdružení
(1)
Sdružení bylo založeno za účelem umožnit svým členům dodávat na trh produkty pro
nejvyšší kvalitu zdravotní péče, pro nejúčinnější ochranu zdraví a pro nejúčinnější diagnostiku.
(2)
S cílem realizovat tento základní účel se zakladatelé sdružení
uvedených konkrétních cílech tohoto sdružení :

dohodli na níže

- stát se sdružením s otevřenou strukturou, přispívajícím ke zprůhlednění trhu a zastupujícím
specifické a jednotné zájmy svých členů prostřednictvím specializovaných pracovních skupin,
- projednávat specifické otázky zájmů výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro,
- zastupovat zájmy výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro při jednáních s vládou, odbornými
asociacemi, skupinami spotřebitelů a ostatní specifické aktivity ve vztahu k lékařským zařízením,
- podporovat vysoký etický standard v oblasti diagnostik in vitro,
- zajišťovat informace pro pracovníky ve zdravotnictví,
- zajišťovat návrhy procesů a expertíz ve věcech vztahujících se k prostředkům zdravotnické
techniky, včetně sladění s principy Evropské Unie.

Část IV.
Předmět činnosti sdružení
Předmětem činnosti sdružení je:
- zajišťovat přímý kontakt při jednáních s vládními složkami, zahrnující, ale neomezující Ministerstvo
zdravotnictví České republiky, Parlament České republiky a jeho zdravotní výbor,
- zajišťovat přímý kontakt při jednáních s místními zástupci mezinárodních organizací, včetně WHO,
Červeného kříže apod.,
- zajišťovat přímý kontakt při jednáních s odbornou a laickou zdravotnickou veřejností a jejich
zájmovými a profesními uskupeními,
- zajišťovat přímý vztah, výměnu názorů a "know-how" s relevantními vládními a nevládními
organizacemi, včetně zdravotních pojišťoven,

- výchovná a popularizační činnost,
- organizování seminářů a vzdělávacích akcí.
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Část V.
Jednání jménem sdružení
(1)

Statutárním orgánem sdružení je jeho předseda.

(2)
Jménem sdružení jedná předseda, místopředsedové nebo výkonný ředitel sdružení
samostatně. Podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení
připojí své podpisy vždy společně předseda sdružení a jeden místopředseda sdružení nebo dva
místopředsedové sdružení společně.

Část VI.
Právní poměry sdružení
Článek 1
Sdružení vzniká dnem zápisu do registru sdružení vedeného u Obvodního úřadu městské části
Praha 6 jako právnická osoba, která je způsobilá nabývat práv a zavazovat se.
Článek 2
Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob podle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.
Článek 3
Sdružení odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

Část VII
Úprava majetkových poměrů
Článek 1
(1)
Při založení sdružení byl každý ze zakladatelů povinen vložit vstupní členský příspěvek
ve výši 50.000,- Kč.
(2)
Vstupní členské příspěvky zakladatelů jsou splatné jednorázově do 15 dnů ode dne
zápisu sdružení do registru sdružení vedeného u Obvodního úřadu městské části Prahy 1 (dále jen
registru) na účet sdružení vedený u tuzemského peněžního ústavu.
(3)
V případě zániku člena sdružení přechází jeho členství ve sdružení a práva a závazky s
ním spojené na právního nástupce tohoto člena v souladu s platnými právními předpisy.
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Článek 2
(1)
Majetek sdružení je dále tvořen členskými příspěvky členů sdružení, kteří se stanou
členy sdružení po dni zápisu sdružení do registru (dále jen budoucí členové sdružení ).
(2)

Vstupní členské příspěvky budoucích členů sdružení stanovuje valná hromada sdružení.

(3)
Vstupní členské příspěvky budoucích členů sdružení jsou splatné jednorázově do 15
dnů ode dne, kdy příslušný orgán sdružení rozhodl o vzniku jejich členství, a to na účet sdružení
vedený u tuzemského peněžního ústavu.
Článek 3
(1)
Každý člen sdružení je povinen platit roční členský příspěvek ve výši schválené valnou
hromadou a to za každý započatý kalendářní rok členství ve sdružení.
(2)
Vstupní členský příspěvek (část VII, článek 2(2)) je zároveň členským příspěvkem za
první kalendářní rok členství.
(3)

Valná hromada sdružení může rozhodnout o změně výše členského příspěvku na další

léta.
(4)
Členské příspěvky jsou splatné jednorázově nejpozději do termínu, stanoveného valnou
hromadou sdružení, na účet sdružení, vedený u tuzemského peněžního ústavu.
Článek 4
Majetkem sdružení se také stávají veškeré prostředky a dotace, které byly poskytnuty sdružení
státem nebo jinými právními subjekty, v souvislosti s předmětem činnosti sdružení .
Článek 5
Splacené peněžité vklady zakladatelů a budoucích členů sdružení, zaplacené členské příspěvky
členů sdružení, jakož i jiné vložené věci a hodnoty, mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti
sdružení, který je vymezen v těchto stanovách.

Část VIII.
Hospodaření sdružení
Článek 1
(1)
Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na
příslušný kalendářní rok předsednictvem sdružení.
(2)
Předsednictvo předloží jím schválený rozpočet nejbližšímu zasedání valné hromady ke
konečnému rozhodnutí.
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Článek 2
Sdružení je povinno vést účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy.
Článek 3
(1)
Po skončení příslušného kalendářního roku tajemník sdružení provede do měsíce
písemné vyúčtování výsledku hospodaření sdružení, které předloží valné hromadě sdružení .
(2)
Vykazuje-li hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok zisk, bude tento zisk
převeden na základě rozhodnutí valné hromady sdružení do majetku sdružení na následující kalendářní
rok.
(3)
Vykazuje-li hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok ztrátu, o její likvidaci
rozhodne valná hromada sdružení buď úhradou všech členů sdružení, nebo z majetku sdružení.

Část IX.
Členství ve sdružení
Článek 1
Členství zakladatelů ve sdružení vzniká podpisem zakladatelské smlouvy.
Článek 2
Členství další právnické osoby ve sdružení vzniká rozhodnutím valné hromady sdružení o
přijetí za člena sdružení na základě přihlášky, podané touto právnickou osobou. Při vstupu do sdružení
musí každý nový člen písemně prohlásit, že přistupuje k zakladatelské smlouvě sdružení s tím, že
souhlasí s obsahem stanov sdružení .
Článek 3
(1)
Členství člena ve sdružení zaniká:
a) na základě písemného oznámení člena o jeho vystoupení ze sdružení
b) na základě rozhodnutí valné hromady sdružení o vyloučení člena sdružení
c) prohlášením konkursu na majetek člena, nebo dnem, kdy nabude právní moci usnesení soudu
o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
d) výmazem člena v obchodním rejstříku bez právního nástupce.
(2)
Členství člena ve sdružení zaniká uplynutím lhůty jednoho kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bylo písemné oznámení člena o jeho vystoupení ze
sdružení doručeno předsedovi sdružení .
(3)
Valná hromada sdružení může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, poruší-li člen
přes písemné upozornění své povinnosti člena vyplývající pro něho ze stanov sdružení, zakladatelské
smlouvy a rozhodnutí valné hromady sdružení . Rozhodnutím valné hromady sdružení o vyloučení člena
sdružení zaniká členství tohoto člena ve sdružení dnem, ve kterém bylo toto rozhodnutí valnou
hromadou schváleno.
(4)
V případě zániku členství člena ve sdružení v průběhu kalendářního roku, za který již
tento člen zaplatil, se členský příspěvek, ani jeho část nevrací.
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Část X.
Práva a povinnosti členů
Článek 1
(1)
Každý z členů je povinen napomáhat podle svých možností činnosti sdružení
souvislosti s realizací předmětu činnosti sdružení a zachovávat dobré jméno sdružení .

v

(2)
Každý z členů je povinen splatit svůj vstupní členský příspěvek v souladu se stanovami
sdružení a hradit roční členský příspěvek do majetku sdružení, a to ve lhůtách určených těmito
stanovami.
(3)
Každý z členů je povinen se podílet na úhradě ztrát sdružení, vzniklých při hospodaření
sdružení, podle zásad uvedených v části VIII., článku 3.

Článek 2
(1)
Jednotliví členové mají právo
zejména o jeho hospodaření.

na úplné a pravdivé informace o činnosti sdružení,

(2)

Každý z členů má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku sdružení .

(3)

Každý z členů má právo volit a být volen do orgánů sdružení.

Část XI.
Orgány sdružení
Článek 1
Valná hromada sdružení
(1)
Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada sdružení, která rozhoduje o všech
záležitostech sdružení. Valná hromada je tvořena zástupci všech členů sdružení na ní přítomných.
(2)
Prostřednictvím valné hromady sdružení vykonávají členové sdružení svá práva a
povinnosti podle těchto stanov.
(3)
Každý člen jmenuje do valné hromady sdružení jednoho svého zástupce, oprávněného
jménem tohoto člena jednat. Tento zástupce je povinen se prokázat písemným potvrzením člena sdružení
o jeho jmenování.
(4)

Do výlučné působnosti valné hromady sdružení patří:

- provedení majetkového vypořádání se členem, jehož členství ve sdružení zaniklo, a to majetkového
vypořádání v souladu s obsahem těchto stanov,
- projednávání a schvalování rozpočtu sdružení,
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- projednávání výsledků hospodaření sdružení a rozhodování o rozdělení zisku nebo o uhrazení ztrát
podle zásad uvedených v části VIII., článku 3,
- volba předsedy sdružení z kandidátů navržených jednotlivými členy, a to na funkční období, uvedené v
těchto stanovách,
- odvolání předsedy sdružení před uplynutím funkčního období, uvedeného v těchto stanovách,
- stanovení počtu místopředsedů a členů předsednictva,
- volba místopředsedů sdružení ze zástupců jmenovaných do valné hromady sdružení, a to na funkční
období, uvedené v těchto stanovách,
- odvolání místopředsedů sdružení před uplynutím funkčního období, uvedeného v těchto stanovách,
- volba členů předsednictva sdružení ze zástupců jmenovaných do valné hromady sdružení, a to na
funkční období, uvedené v těchto stanovách,
- odvolání členů předsednictva sdružení před uplynutím funkčního období, uvedeného v těchto
stanovách,
- rozhodování o zrušení sdružení,
- rozhodování o změně těchto stanov,
- rozhodování o ročním členském příspěvku,
- jmenování likvidátora v případě zrušení sdružení s likvidací,
- rozhodování o přijetí nových členů a o zániku členství, resp. o vyloučení člena ze sdružení s tím, že na
žádost člena sdružení je povinna vydat písemné potvrzení o zániku jeho členství,
- další otázky, které si valná hromada vyhradí.

Článek 2
(1)
Valná hromada sdružení se koná nejméně jednou v kalendářním roce. Písemně ji
svolává tajemník sdružení nejméně jeden měsíc před termínem konání na návrh předsednictva sdružení.
(2)
Mimořádná valná hromada sdružení musí být svolána, požádá-li o to předseda sdružení
nebo současně tři členové sdružení.
(3)
Řádnou valnou hromadu sdružení a mimořádnou valnou hromadu sdružení řídí,
nerozhodne-li valná hromada sdružení jinak, předseda sdružení, jeden z místopředsedů sdružení nebo
výkonný ředitel sdružení.
(4)
Valná hromada sdružení zvolí na počátku dva ověřovatele, konají-li se volby do orgánů
sdružení, dva skrutátory a zapisovatele.
(5)
O konání a průběhu řádné valné hromady sdružení, případně mimořádné valné hromady
sdružení, musí být vyhotoven písemný zápis, který podepisuje zapisovatel a ověřovatelé.
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Článek 3
(1)
Valná hromada sdružení je způsobilá platně rozhodovat (usnášet se), byla-li řádně
svolána a účastní-li se jí nadpoloviční většina členů.
(2)
Každý z členů sdružení má, prostřednictvím svého zástupce, při hlasování jeden hlas.
Každý jmenovaný zástupce je povinen před začátkem valné hromady prokázat, že je oprávněn jménem
člena sdružení, který jej do valné hromady sdružení jmenoval, jednat. Jmenovaný zástupce může ze
závažných důvodů zmocnit písemnou plnou mocí jinou fyzickou osobu k účasti na valné hromadě
sdružení, včetně práva hlasovat na této valné hromadě sdružení v zastoupení jmenovaného zástupce. Pro
tento případ je zmocněný zástupce povinen předložit před zahájením této valné hromady sdružení, valné
hromadě sdružení řádnou písemnou plnou moc udělenou ze strany jmenovaného zástupce a přijatou
zmocněným zástupcem.
(3)
Valná hromada sdružení rozhoduje prostou většinou přítomných zástupců členů
sdružení, pokud se pro konkrétní projednávaný bod neusnese na jiném způsobu hlasování. V případě, že
dojde při hlasování k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy valné hromady sdružení .
(4)
Hlasování o přijetí rozhodnutí valné hromady sdružení je veřejné, nerozhodne-li valná
hromada jinak.
(5)
Členové sdružení mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu, zejména
v případě hlasování o přijetí nového člena sdružení ve smyslu ustanovení části IX, článku 2 nebo
vyloučení člena sdružení ve smyslu ustanovení části IX, článku 3.
Článek 4
Předsednictvo sdružení a jeho působnost.
(1)
Předsednictvo sdružení tvoří předseda, místopředsedové, členové předsednictva a
výkonný ředitel sdružení.
(2)
Předsednictvo řídí činnost sdružení. Předsednictvo sdružení rozhoduje o všech
záležitostech sdružení, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo jiného orgánu
sdružení. Předsednictvo sdružení se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou
v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.
(3)

Předsednictvo sdružení rozhoduje zejména o:

- výběru kandidáta do funkce výkonného ředitele, o sjednání smluvního poměru s výkonným ředitelem a
o výši odměny,
- výběru kandidáta do funkce tajemníka, o sjednání smluvního poměru s tajemníkem a o výši odměny,
- předkládá návrh rozpočtu sdružení valné hromadě sdružení k projednání a ke schválení,
- předkládá valné hromadě výsledky hospodaření sdružení k projednání a ke schválení,
- zajišťuje přípravu schůzek a valných hromad sdružení.
(4)

Počet členů předsednictva může být měněn rozhodnutím valné hromady sdružení.

(5)
Zasedání předsednictva sdružení se konají podle potřeby sdružení. Předsednictvo
sdružení rozhodne na svém zasedání o datu, hodině a místě konání příštího zasedání.
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(6)
Zasedání předsednictva sdružení svolává předseda sdružení nebo osoba jím pověřená, v
době jeho nepřítomnosti místopředseda sdružení.
(7)
Zasedání předsednictva sdružení řídí, nerozhodne-li předsednictvo sdružení jinak,
předseda sdružení.
(8)
O konání a průběhu zasedání předsednictva sdružení musí být vyhotoven písemný zápis,
který zpravidla připraví tajemník sdružení, a zkontroluje předseda nebo některý z členů předsednictva
sdružení.

Článek 5
Předseda sdružení
(1)
Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a současně výkonným orgánem
sdružení, který jedná jménem sdružení ve všech věcech týkajících se sdružení. Z právních úkonů, které
činí předseda sdružení jménem sdružení, nabývá sdružení práv a zavazuje se. Listiny o právních
úkonech jménem sdružení však musí být podepsány současně předsedou sdružení a místopředsedou
sdružení.
(2)
Předseda sdružení je povinen vykonávat svojí funkci v souladu s rozhodnutími valné
hromady sdružení a v souladu s rozhodnutími předsednictva sdružení.
(3)

Předseda sdružení dále:

- plní úkoly, kterými ho při realizaci předmětu činnosti sdružení pověřila valná hromada sdružení nebo
předsednictvo sdružení,
- svolává a řídí zasedání předsednictva sdružení,
- podává žádost o výmaz sdružení z registru sdružení u Obvodního úřadu městské části Prahy 6, v
případě zrušení sdružení, spolu s alespoň jedním místopředsedou.
(4)
Funkční období předsedy sdružení počíná běžet dnem, kdy byl do funkce předsedy
sdružení valnou hromadou sdružení zvolen, a končí dnem volby nového předsedy.
(5)
Předseda sdružení vykonává svojí funkci bezplatně, nemá tudíž právo na odměnu za
výkon funkce předsedy sdružení.
(6)
Předseda sdružení je povinen vykonávat funkci předsedy sdružení s náležitou péčí a
řídit se rozhodnutími valné hromady sdružení a předsednictva sdružení .
(7)
Předseda sdružení je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo sdružení způsobit škodu.
Článek 6
(1)

Sdružení má vždy jednoho předsedu sdružení.

(2)
Pokud předseda sdružení před uplynutím funkčního období odstoupí z funkce předsedy
sdružení nebo je odvolán valnou hromadou sdružení, je valná hromada sdružení povinna do 1 měsíce
zvolit nového předsedu sdružení v souladu s těmito stanovami. Do doby zvolení nového předsedy
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sdružení vykonávají pravomoc předsedy sdružení společně oba místopředsedové sdružení.

Článek 7
Výkon funkce předsedy sdružení není jednáním v rozporu s povinností zákazu konkurence,
která platí pro statutární orgány jednotlivých členů sdružení.
Článek 8
Místopředseda sdružení
(1)
Místopředseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a současně výkonným
orgánem sdružení, který jedná jménem sdružení ve všech věcech týkajících se sdružení. Z právních
úkonů, které činí místopředseda sdružení jménem sdružení, nabývá sdružení práv a zavazuje se. Listiny
o právních úkonech jménem sdružení však musí být podepsány současně místopředsedou sdružení a
předsedou sdružení.
(2)
Místopředseda sdružení je povinen vykonávat svojí funkci v souladu s rozhodnutími
valné hromady sdružení.
(3)
Místopředseda sdružení vykonává pravomoc předsedy sdružení v době nepřítomnosti
předsedy sdružení, popřípadě pokud předseda sdružení před uplynutím funkčního období odstoupí z
funkce předsedy sdružení nebo je odvolán valnou hromadou sdružení, a to do doby zvolení nového
předsedy sdružení , v souladu s obsahem těchto stanov.
(4)
Funkční období místopředsedy sdružení počíná běžet dnem, kdy byl do funkce
místopředsedy sdružení valnou hromadou sdružení zvolen, a končí dnem volby nového místopředsedy
sdružení.
(5)
Místopředseda sdružení vykonává svojí funkci bezplatně, nemá tudíž právo na odměnu
za výkon funkce místopředsedy sdružení.
(6)
Místopředseda sdružení je povinen vykonávat funkci místopředsedy sdružení
náležitou péčí a řídit se rozhodnutími valné hromady sdružení.

s

(7)
Místopředseda sdružení je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo sdružení způsobit škodu.
Článek 9
(1)

Sdružení má volitelný počet místopředsedů a členů předsednictva sdružení.

(2)
Výkon funkce místopředsedy sdružení není jednáním v rozporu s povinností zákazu
konkurence, která platí pro statutární orgány jednotlivých členů sdružení.
Článek 10
Výkonný ředitel sdružení a jeho pravomoc.
(1)
Výkonný ředitel sdružení zastupuje sdružení navenek. Hlavním úkolem výkonného
ředitele sdružení je reprezentovat sdružení a svou celkovou činností přispívat k budování image a
renomé sdružení jako vysoce odborné zájmové organizace.
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(2)
Výkonný ředitel sdružení je výkonným orgánem sdružení, který jedná jménem sdružení
ve všech věcech, týkajících se sdružení.
(3)
Výkonný ředitel sdružení je schvalován valnou hromadou. Výkonný ředitel sdružení je
ve smluvním poměru ke sdružení. O podmínkách smluvního poměru výkonného ředitele sdružení
rozhoduje předsednictvo.
(4)

Výkonný ředitel sdružení je odpovědný za výkon své funkce valné hromadě sdružení.

(5)
Výkonný ředitel sdružení je povinen se při výkonu své funkce řídit zásadami,
rozhodnutími a pokyny schválenými valnou hromadou a předsednictvem sdružení, pokud jsou v souladu
s platnými právními předpisy a těmito stanovami. Dále je povinen se řídit pokyny předsedy sdružení
nebo místopředsedy sdružení, které však vždy musí být v souladu s rozhodnutím valné hromady sdružení
a v souladu s rozhodnutím předsednictva sdružení.
(6)

Výkonný ředitel sdružení je zejména povinen:

- aktivně reprezentovat a vystupovat jménem sdružení při prosazování jeho úkolů a záměrů vyplývajících
z účelu sdružení (viz část III. stanov),
- podílet se na vytváření a naplňování strategie a politiky sdružení,
- plnit úkoly, kterými ho při realizaci předmětu činnosti pověřila valná hromada sdružení nebo
předsednictvo sdružení.
(7)
Výkonný ředitel sdružení je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo sdružení nebo jeho členům způsobit škodu.
Článek 11
Tajemník sdružení
(1)

Tajemník sdružení je výkonným orgánem sdružení.

(2)
Tajemník sdružení je schvalován valnou hromadou a vybírán, popř. odvoláván
předsednictvem sdružení. Tajemník je odpovědný za výkon své funkce valné hromadě a předsednictvu
sdružení.
(3)
Tajemník sdružení je ve smluvním poměru ke sdružení. O podmínkách smluvního
poměru rozhoduje předsednictvo.
(4)
Tajemník sdružení je povinen vykonávat svojí funkci v souladu s rozhodnutími valné
hromady sdružení a v souladu s pokyny předsedy, místopředsedy nebo výkonného ředitele sdružení.
(5)

Tajemník sdružení je zejména povinen

- vypracovávat vyúčtování výsledků hospodaření sdružení, které předkládá předsednictvu,
- řídit a zajišťovat vedení účetnictví
- zajišťovat veškeré provozní záležitosti sdružení,
- vést seznam členů sdružení a informovat je o záležitostech sdružení.
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(6)
Tajemník sdružení je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo sdružení nebo jejím členům způsobit škodu.
Článek 12
Výkon funkce tajemníka sdružení není jednáním v rozporu s povinností zákazu konkurence,
která platí pro statutární orgány jednotlivých členů sdružení.

Část XII.
Zrušení a zánik sdružení
Článek 1
Sdružení zaniká výmazem z registru zájmových sdružení právnických osob.
Článek 2
Sdružení se zrušuje:
- rozhodnutím valné hromady sdružení,
- pokud všichni jeho členové ztratí způsobilost nabývat práv a povinností,
- prohlášením konkursu na sdružení nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek
majetku sdružení.
Článek 3
Zrušení sdružení s likvidací
(1)
Nepřešel-li celý majetek sdružení na právního nástupce nebo nebyl-li zamítnut návrh na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo zbude-li po ukončení konkursního řízení sdružení
majetek, provede se jeho likvidace.
(2)

Před zahájením likvidace sdružení jmenuje valná hromada sdružení likvidátora.

(3)
Likvidace sdružení se provede obdobně podle ustanovení § 70 a násl. zákona č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
(4)
Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy rovným dílem; proti nároku na vyplacení
likvidačního zůstatku budou započteny veškeré nároky sdružení za členem.

XIII.
Změny a doplnění stanov
(1)
Změny a doplňky stanov lze provést pouze písemnou formou, a to na základě rozhodnutí
valné hromady sdružení.
(2)

Tyto stanovy jsou vyhotoveny v jazyce českém.

Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro

13 / 13

