1
„S T A N O V Y“

ASOCIACE

FISY

z. s.

Unie kadeřnického řemesla v podnikatelském sektoru
a
Asociace středních odborných škol a středních odborných učilišť
České republiky pro obory – kadeřník, vlasová kosmetika, vlasový stylista
I. Název, sídlo, kontaktní osoby, působnost spolku


Název: Asociace Fisy z.s. (zapsaný spolek)



Sídlo: Sokolská 66, Praha 2, 120 00



IČO: 03001504



Bankovní spojení: 268595666 / 0300



Akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
– MSMT – 42376/2014–1 ze dne 17.10.2014



President asociace: Pavel Filandr



Jediná asociace své působnosti v České republice
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II. Formy činnosti asociace


Formy činnosti asociace vychází a jsou podmíněny cílům a vizím asociace
Fisy. Činnosti asociace Fisy jsou podmíněny současné problematice oboru.
Projekty asociace Fisy jsou dlouhodobé s plánováním několika let, projekty
vychází z potřeb asociace Fisy a jejich členů, jež tvoří členskou základnu.



Poskytování pravidelných a veškerých informací, týkajících se činnosti spolku
svým členům a členským základnám v rámci škol.



Pravidelné schůze, semináře, školení pro pedagogy, odborné semináře a
školení pro profesionální kadeřníky a vizážisty na území České republiky



Valná hromada a její činnost pro asociaci
schůze členů Spolku pro projednání, podporu při posouzení
otázek, závěry valných hromad mají doporučující charakter a svou podstatou
se jedná o poradní neoficiální orgán pro závěry přijímané Předsedou Spolku.



Oborová rada a její činnost pro asociaci
Oborová rada projednává veškeré otázky a úlohy asociace za nepřítomnosti
Valné Hromady. Svá ustanovení předkládá předsedovi spolku, jež poté
president asociace je aplikuje na Valnou Hromadu.



Pravidelná konání soutěží MČR, Koruna kreativity pro střední odborné školy a
střední odborná učiliště v oborech – kadeřník, kosmetička, vizážista pro tříletý
učební obor i nadstavbové studium.



Další formy a konkretizace činností, jež stanoví Valná hromada, President
spolku, popřípadě Oborová Rada.



Projednávání nejdůležitějších otázek, které vyplývají ze současné situace na
trhu práce a jsou podmíněny sektorem podnikání.



Hlavními činnostmi patří především projekty asociace Fisy, viz níže



Tvorba kompletních učebních pomůcek
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II. 1. Projekty asociace Fisy


Mistrovství České republiky Koruna kreativity pro střední odborné školy a
střední odborná učiliště v oborech – kadeřník, kosmetička, vizážista, vlasová
kosmetika, vlasový stylista / tříletý učební obor, nadstavbové studium



Mistrovství České republiky Koruna kreativity v týmech pro střední odborné
školy a střední odborná učiliště v oborech – kadeřník, kosmetička / tříletý obor



Akademie vzdělávání Step by Step pro studenty kadeřnického a kosmetického
oboru v tříletém studiu



Akademie Step by Step pro podnikatelský sektor v oblastech kadeřnické
profese a nadstandartního vzdělávání



Vzdělávání a dovzdělávání v oblastech vizážistiky, stylistiky a podnikání
v rámci celé asociace



Střední management a podnikání v kadeřnické profesi



Finanční gramotnost a tvorba PR v podnikatelské činnosti



Workshopy, semináře, školení, kurzy nadstandartního vzdělávání pro
profesionály



Kontrolní úřad v rámci kadeřnického pokrytí v jednotlivých územních celcích
České republiky z působností na trh práce



Kooperace se společnostmi podmiňující podnikání, studium a práci v oboru –
kadeřník, vizážista v rámci celé České republiky

Zvláštní ustanovení


O dalších projektech asociace a činnostech s ní souvisejících rozhoduje
zpravidla závěrečné ustanovení po předložení návrhu Valnou Hromadou
předsedovi asociace.



O předloženém návrhu a jeho realizaci (případných úpravách) rozhoduje
president asociace po konzultaci s Oborovým Výborem asociace za
přítomnosti Místopředsedy asociace a Komisaře OV.



Návrhy na další projekty a jejich realizaci předkládá člen zpravidla při Valné
Hromadě, popřípadě zasílá písemný návrh přímo předsedovi asociace, není-li
určeno jinak Valnou Hromadou.
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III. Cíle činnosti asociace

III. 1. Obecné cíle


Obecný cíl asociace je především absolutní inovace kadeřnického řemesla
v rámci České republiky.



Obecný cíl asociace je posílení kadeřnického řemesla na trhu práce.



Obecný cíl asociace je budování silných podmínek pro podnikatelský sektor
v kadeřnickém oboru a konkurence schopnost.



Obecný cíl asociace je budování profesionálů v oboru kadeřník na území
České republiky.



Obecný cíl asociace další vzdělávání a dovzdělávání v oboru kadeřník pro
všechny členské subjekty.

III. 2. Cíle činnosti pro členskou základnu podnikatelského sektoru


Cílem činnosti asociace je tvorba kvalitních podmínek pro podnikání v oboru
kadeřník na území České republiky a konkurence schopnost.



Cílem činnosti asociace je poskytování odborných školení a seminářů v rámci
dovzdělávání a dalšího vzdělání.



Cílem činnosti asociace je zprostředkovávání dalších kadeřníků ve spolupráci
s manažery salonů a majiteli kadeřnických sítí.



Cílem činnosti asociace je dopomáhání při tvorbě PR na trhu práce.



Cílem činnosti asociace je řešení problematiky na jednotlivých územních
celcích v rámci České republiky.



Cílem činnosti asociace je zkvalitnění podmínek na trhu práce.



Cílem činnosti asociace je vytváření příznivých cenových nabídek v rámci
spolupráce se společnostmi kadeřnického sektoru.
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III. 2. Cíle činnosti pro střední odborné školy a střední odborná učiliště


Spolek působící jakožto Asociace středních odborných škol a odborných
učilišť kadeřnického a kosmetického oboru České republiky je nepolitickým,
profesním sdružením studentů a pedagogů středních odborných škol a
odborných učilišť, jež provozují obor – kadeřník, kosmetička a vizážista v
rámci České republiky.



Posláním spolku je obecný rozvoj ve vzdělávání, který vychází z jednotlivých
potřeb výše zmiňovaných škol.



Spolek bude pečlivě sledovat rozvoj jednotlivých členských škol na území
České republiky, přičemž bude participovat na úpravách pedagogických
dokumentů a reforem.



Spolek bude soustředit svou činnost na vzájemnou spolupráci mezi školami a
výměny pedagogických zkušeností.



Charakter spolku bude inovativní. Jeho cílem je zdokonalovat úroveň
jednotlivých škol a připravovat tím budoucí profesionální kadeřníky,
kadeřnice, vlasové stylisty a vizážistky.



Spolek bude pravidelně informovat všechny členy o své činnosti. Bude
spolupracovat i s ostatními nečlenskými středními odbornými školami a
odbornými učilišti, jež vyučují výše zmiňované obory.



Spolek bude vystupovat jako partner orgánů, jež působí ve školství a
vzdělávání ve všech otázkách zabývajících se odborným vzděláváním,
vzdělávací politikou a školskou ekonomikou.



Spolek se bude zabývat i komparativní pedagogikou, se záměrem
zdokonalovat úroveň pedagogického systému a rámcově vzdělávacího
programu.



Spolek bude poskytovat všem členům i nečlenům informace o současných
trendech a inovacích. Rovněž bude své členy i nečleny informovat o aktuální
problematice daných oborů.



Spolek bude poskytovat svým členům nabídky od jednotlivých společností
profesionální vlasové a profesionální dekorativní kosmetiky a bude se podílet
na vytváření ekonomiky jednotlivých členů.



Spolek bude pravidelně konat soutěže, odborné semináře a školení pro
pedagogy a odborná školení pro studenty oboru – kadeřník, vlasový vizážista.
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IV. Struktura asociace a její orgány


Struktura asociace vychází z komplexního řetězce na sebe navazujícího.
Student – pedagog – vyučený kadeřník – profesionál – podnikatelský sektor
salón – síť kadeřnických salonů – společnosti poskytující kadeřnické potřeby



Struktura asociace je neměnná a trvalá, k její změně může dojít pouze a jedině
v případě odstoupení předsedy asociace.



Jednotlivé kompetence mezi orgány asociace uděluje pouze president, a to za
souhlasu Valné Hromady, jež může udělovat žádosti k projednání.

PRESIDENT
ASOCIACE

ČLENSKÁ
ZÁKLADNA

VALNÁ HROMADA

OBOROVÝ VÝBOR

OBOROVÝ VÝBOR

PARTNEŘI
ASOCIACE

VALNÁ HROMADA

PRESIDENT
ASOCIACE

MÍSTOPŘEDSEDA
ASOCIACE
KOMISAŘ ASOCIACE

VALNÁ HROMADA
PRESIDENT SPOLKU
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IV. 1. Orgány asociace


Statutárním orgánem asociace je president asociace.



Nejvyšším orgánem asociace je president asociace.



Profesním orgánem spolku je Oborový výbor v čele s komisařem výboru.



Hlavním rozhodujícím orgánem asociace je Valná Hromada asociace.



Hospodářem asociace je president asociace.



Orgánem pověřeným pro kontrolu činnosti asociace je komisař asociace.



Orgánem zastupování asociace je president či místopředseda asociace.



Hlasovací právo a předkládání návrhů mezi strukturami asociace



–

–

Oborová Rada – President asociace – Valná Hromada

–

Člen asociace – President asociace – Valná hromada

–

Člen asociace – Valná Hromada

–

Komisař asociace – President asociace – Oborová Rada

–

President asociace – Oborová Rada – Valná Hromada

Hlasovací poměry mezi jednotlivými strukturami na změny a jiné
Valná Hromada

President asociace

70% x 30%

Oborová Rada

President asociace

50% x 50%

Valná Hromada

Oborová Rada

50% x 50%

Při hlasování asociace prostřednictvím Valné Hromady musí být přítomno
minimálně 75% všech členů asociace.

–

Při hlasování asociace prostřednictvím Oborové Rady musí být přítomni
všichni členové OV, nedomluví-li se účastníci hlasování jinak za souhlasu
nepřítomných.

–

Při jakémkoli usnesení, rozhodnutí, závěru, vyloučení člena, či partnerství
asociace je president asociace povinen informovat veškeré nepřítomné členy
písemně.

–

Místo pro zasedání bude zpravidla určovat president asociace ve spolupráci
s Oborovou Radou.

–

Zasedací povinnost člena je uvedena v bodě V.

–

V případě neshody při hlasování rozhoduje poměr hlasovací síly, či počet
hlasů mezi stranami vzájemně.
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IV. 2. President asociace (předseda asociace)


Má nejvyšší výkonnou funkci asociace.



President asociace má 30% rozhodovací funkci ve věcech Valné Hromady a
50% rozhodovací funkci ve věcech Oborové Rady.



Jedná jménem Spolku samostatně ve všech věcech, souvisejících jakkoli
s asociací a jejími činnostmi, a to ku prospěch asociace.



Je volen na období pěti let.
Může být z funkce odvolán pouze v případě hrubého porušení stanov Spolku.



Je povinen jednat a vykonávat funkci svědomitě a odpovědně.



Vykonává veškerou administrativní činnost asociace



Zároveň vykonává funkci hospodáře asociace a podává správu Oborové Radě
v kooperaci s Valnou Hromadou.



Musí zvolit svého zástupce, který ho může zastupovat v případě nepřítomnosti
a jímž je Místopředseda asociace.



Řídí veškeré Valné hromady a vytváří, kooperuje na jejich obsahu.



Je povinen navrhovat opatření, přijímat a vylučovat členy.



Pouze president asociace má právo ihned vyloučit jakéhokoli člena Asociace
z důvodu hrubého porušení stanov a pravidel Spolku.



President asociace řídí a koordinuje činnost celé struktury Spolku.



President asociace je zodpovědný za řádný chod odborného výboru asociace.



President asociace je jedinou kompetentní osobou pro příjem a schvalování
všech písemností určených výhradně asociaci.



President asociace je zároveň předsedou a hlavním organizátorem všech
soutěží a vzdělávacích činností pořádaných asociací a ve jménu asociace.



President Spolku je povinen informovat všechny členy o všech činnostech a
změnách nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí.
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IV. 3. Valná hromada


Je tvořena všemi členy asociace, přičemž každý člen právnických osob má
jednoho odpovědného zástupce, který je členem pověřen k vykonávání této
funkce.



Je poradním, oficiálním orgánem asociace.



Schází se pravidelně minimálně jednou ročně, není-li určeno jinak.



Má funkci poradní, projednací, rozvoje asociace a jeho inovací.



Každý člen má stejná práva a stejné hlasovací povinnosti.



Každý člen bude pravidelně, a to nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí,
informován o závěrečných usnesení z pravidelně se konajících Valných
hromad.



Jednání Valné hromady řídí po celou dobu president Spolku.



U každého Valné hromady musí být přítomni všichni členové, popřípadě
zástupci členů, jež jsou pověřování.



Rozhodnutí nabývají platnosti pouze v případě schválení 75% většinou členů
asociace, v případě nepřítomnosti jakéhokoli člena asociace musí Valná
hromada čekat na písemné vyjádření nepřítomného a poté může dojít k
závěrečnému rozhodnutí.



Členové asociace mohou sami podávat návrhy k projednávání a asociace je
povinna každý z těchto návrhů zpracovat a podat členovi vyjádření, a to
prostřednictvím jednání Valné hromady.



Každá Valná hromada má svého zapisovatele, jímž bývá zpravidla president
asociace, popřípadě jeho zástupce, který provádí pečlivý zápis a uchovává jej.



Valná hromada začíná vždy představením obsahu projednávaných otázek.
Všichni zúčastnění členové jsou povinni stvrdit svou přítomnost podpisem pod
číselně označenou listinu zápisu z jednotlivých Valných hromad.



Valné hromady dávají svým závěrem představení nových členů asociace



O přijetí těchto členů rozhoduje právě Valná Hromada. Proti nepřijetí do
asociace není přípustné odvolání, ani žádný jiný opravný prostředek pro
nepřijatého člena. Konečné posouzení je tak pouze na presidentovi asociace.



Součástí Valných hromad mohou být hlasování, jež se řídí pravidly výše
popsanými, nestanoví-li členové Valné Hromady domluvou jinak.
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IV. 4. Oborový Výbor asociace


Členy OV asociace volí president asociace za souhlasu Valné Hromady.



Členská základna OV je stanovena na deset členů,
nerozhodne-li Valná Hromada jinak za souhlasu předsedy asociace.



OV je jediným profesním a zároveň samostatným orgánem asociace.



Za činnost OV plně zodpovídá Komisař asociace.



OV předkládá předsedovi a Valné Hromadě asociace podklady k řešení a
otázky projednávání pro zasedání asociace.



OV dohlíží na v rámci České republiky na otázky spjaté se stanovami, vizemi
a cíli asociace v následujících oblastech
–

Podnikatelský sektor v České republice

–

Změny v právních úkonech

–

Management na trhu práce

–

Podmínky pro zlepšení v podnikání v oboru kadeřník

–

Připomínkuje školský systém vzdělávání ve výše zmíněných oborech



Členy OV můžou být pouze profesionálové z řad výše zmíněných oborů.



Práva a povinnosti členů OV jsou shodné s bodem V.



Oborová Rada asociace není povinna účasti Valné Hromady, protože je
samostatným orgánem asociace, rozhodující ve věcech mimo VH.



V případě hlasovací rady může OV rozhodovat bez přítomnosti presidenta
asociace, avšak za přítomnosti Komisaře OV.
Komisař předkládá hotové řešení s písemným zápisem z rady presidentovi, jež
následně otázku předkládá Valné Hromadě.

Zvláštní ustanovení struktury asociace


Každý člen struktury asociace se stává členem v den vzniku platné smlouvy.



Smlouva nabývá platnosti v den podpisu členem a předsedou Spolku.



Každý člen je povinen dodržovat pravidla a stanovy Spolku, jež obsahuje daná
smlouva mezi ním a asociací. (smlouva se pro jednotlivé členy struktury liší)
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IV. 5. Členové asociace


Členové asociace jsou profesionálové podnikající v kadeřnické profesi.



Členové asociace jsou zástupci jednotlivých školských zařízení, a to



středních odborných škol a učilišť v oborech – kosmetička, vizážista,
kadeřník.



Dále manažeři salonů, majitelé agentur vyhledávající pracovní pozice v oboru
kadeřník a majitelé sítí kadeřnických sítí.



Kapacita této složky struktury asociace není omezena.



O vstupu právnických subjektů rozhoduje výhradně ředitel školy a president
Spolku, tudíž kompetentní orgány.



Každý člen asociace má práva a povinnosti shodná s bodem V stanov
asociace.



Viz informace výše a níže uvedené.

IV. 6. Komisař Oborového výboru


Komisař OV je volen ze strany Valné Hromady.



Komisař je volen hlasováním všech členů asociace na dobu neurčitou,



nestanoví-li asociace jinak v den jmenování do funkce.



Komisař může být odvolán pouze v případě zpochybnění jeho funkce návrhem
jakýmkoli ze členů asociace.
O jeho odvolání hlasuje Valná Hromada za přítomnosti 75% většiny.



Komisař OV je jedinou kompetentní osobou kontrolní funkce.



Komisař OV podává pravidelná hlášení / zprávy o chodu asociace, jež
kontroluje vnitřně.





Komisař OV kontroluje a připomínkuje následující
–

Administrativu asociace

–

Webové stránky asociace a PR reklamu

–

Činnost OV a její kompetence

–

Správu Valné Hromady a jednotlivých právnických subjektů,

–

jež jsou členy asociace

Komisař plní svou funkci svědomitě a zodpovědně.
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IV. 7. Místopředseda asociace


Místopředsedu asociace volí pouze a jedině president jako svého zástupce
v případě své nepřítomnosti.
Místopředseda může být volen pouze z orgánu Oborové rady asociace.
Místopředseda je volen na dobu neurčitou, nerozhodne-li president asociace
jinak v den zvolení do funkce.



K odvolání místopředsedy může dojít jen při porušení pravidel spolku, viz
výše uvedených. O odvolání místopředsedy rozhoduje Valná Hromada za
přítomnosti minimálně 75% členů.



Místopředseda asociace je jedinou kompetentní osobou v nepřítomnosti
předsedy asociace, jež má stejná práva a povinnosti jako president asociace.



Místopředseda asociace je zpravidla volen pouze jeden, s kompetencemi pro
rozhodovací funkci pro podnikatelský sektor a rovněž sektor školství.



Práva a povinnosti místopředsedy se shodují s bodem VI. 1. stanov asociace.

IV. 8. Partneři asociace


Partnerem asociace je zpravidla právnická osoba – společnost, firma.



Partnery asociace volí a přijímá pouze a jedině president asociace se
souhlasem OV, svým členům toto rozhodnutí oznamuje písemně.



Každý partner asociace je zastoupen jedním zodpovědným člověkem, který
jedná za společnost, firmu ku prospěch asociace.



Kapacita této struktury je neomezena, o přijetí rozhoduje výhradně president
či místopředseda asociace.



Partneři asociace působí jako sponzoři soutěží pořádaných asociací, dále jako
obchodní partneři pro školy.



Úkolem partnerů asociace je napomáhat a poskytovat nejen asociaci, ale
především členům asociace informace o novinkách, službách a produktech
profesionální a pečující vlasové kosmetiky.
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V. Práva a povinnosti
V.1. Vznik členství v Spolku


Členem se může stát každý student a pedagog střední odborné školy,
odborného učiliště s obory – kadeřník, kosmetička a vizážista v rámci celé
České republiky, jejímž předmětem je odborné vzdělávání.



Členem se může stát každý podnikající kadeřník na území České republiky.



Členem se může stát každá společnost či agentura zaměstnávající a
vyhledávající profesionály v oboru kadeřník.



Členem se může stát každá společnost poskytující obchodní služby v oboru
kadeřník.



Subjekty nabývají členství v den doručení písemné závažné přihlášky
Předsedovi spolku, na adresu sídla spolku. Přihláška musí obsahovat písemný
souhlas se všemi stanovisky a pravidly Spolku.



Subjekty se stávají členy bez vstupního poplatku.



Každá střední odborná škola, odborné učiliště si předem určuje svého
zástupce, který bude zastupovat a prezentovat školu na zasedáních asociace.



Každý ze členů právnických osob je povinen jednou za rok, zpravidla
nejpozději k 15.dni měsíce října uhradit poplatek 500 Kč, který bude použit k
pokrytí výdajů a nákladů asociace.



Každý ze členů podnikajících fyzických osob je povinen jednou za rok,
zpravidla nejpozději k 15.dni měsíce října uhradit poplatek 250 Kč.

Nestanoví-li Valná hromada jinak v plném znění.
V. 2. Zánik členství v Spolku


Členství zaniká písemnou výpovědí doručenou na adresu sídla Spolku, a to
přesně v den doručení a vyrozumění o důvodu odchodu.



Nezaplacením poplatku člena v jednotlivých letech.



Hrubým porušením pravidel a stanov Spolku.



Na základě Valné Hromady prostřednictvím hlasování, a to pouze v případě
pochybení členství ve spolku. Za přítomnosti minimálně 75% členů.



Úplným zánikem asociace.



zániku členství ve Spolku rozhoduje zpravidla president asociace.

13

14
V. 3. Práva člena asociace


Právo účastnit se veškerých Valných hromad a akcí pořádaných asociací.



Právo vyjadřování se ke všem daným tématům jednotlivých Valných hromad.



Právo hlasovat ve všech projednávaných otázkách, které budou náplní
Valných Hromad, Oborovou radou či předsedou asociace.



Právo být pravidelně a konkrétně informován o všech činnostech asociace.



Právo člena kdykoli vystoupit a ukončit členství v asociace.



Právo podávat návrhy na upravení chodu a činnosti Spolku, které budou mít
kvalitativní charakter a budou projednány.



Právo navrhovat další členy asociace.



Právo být volen za člena všech orgánů asociace a spolupracovat na všech
projektech a činnostech, které budou náplní činnosti asociace, nestanoví-li
president asociace jinak.



Právo využívat veškerých výhod a kompetencí, jež budou vycházet z postupné
činnosti asociace či jako služeb partnerů asociace.



Právo připomínkovat veškerá rozhodnutí Valné Hromady, kvalitu činnosti
asociace a předkládat návrhy opatření předsedovi asociace.

V. 4. Povinnosti člena asociace


Povinnost dodržovat stanovy a veškeré úpravy ve stanovách asociace.



Povinnost být aktivním členem asociace.



Povinnost připomínkovat a navrhovat činnosti asociace, související a
vycházející a příbuzné vizím, cílům a stanovám asociace.



Povinnost pravidelně se účastnit Valných hromad asociace.



Povinnost respektovat veškeré závěry, které budou Valnou hromadou přijaty.



Povinnost být nápomocen při projednávání otázek týkajících se úrovně škol a
podávat pravidelně informace o současné problematice člena asociace.



Povinnost účastnit se co nejčastěji odborných školení, seminářů a dalších akcí
pořádaných asociací v daném časovém horizontu.



Povinnost aplikovat závěry z Valných Hromad asociace v praxi.



Povinnost vyjadřovat se písemně v každém roce k chodu, obsahu a činnosti
asociace s cílem odstranit případné nedostatky.

14

15
VIII. Zásady hospodaření Asociace


Zdrojem hospodaření jsou členské příspěvky, či jiné finanční příspěvky od
sponzorů a jiných.



Kompetentní osobou – hospodářem asociace – je president asociace.



Hospodář plní svou funkci svědomitě a zodpovědně.



Ze své funkce může být odvolán pouze v případě zpochybnění na žádost
Valné Hromady.



Členský příspěvek je stanoven na 500 Kč pro jeden rok pro právnické osoby,
nebude-li předsedou asociace rozhodnuto jinak, pro střední odborné školy a
střední odborná učiliště.



Členský příspěvek pro podnikající subjekty FO je stanoven na 250 Kč pro
jeden rok.



Veškeré finanční operace provádí president asociace samostatně.



Pro uskutečnění finančních operací se zakládá běžný účet asociace. Právo
manipulovat s účtem má výlučně president asociace.



Veškeré finanční příspěvky, včetně nečlenských, budou použity výhradně pro
potřeby asociace.



Hospodář asociace je povinen jedenkrát ročně, zpravidla k 31.12. podávat
zprávu o veškerém nakládání s finančními prostředky asociace všem členům
asociace. V případě jakéhokoli zpochybnění ze sztrany člena asociace je
hospodář povinen podat okamžité vyvsětlení za přítomnosti komisaře asociace
a místopředsedy asociace.

IX. Zánik asociace


Asociace se zrušuje pouze rozhodnutím předsedy asociace.



Asociace zaniká způsoby uvedenými v občanském zákoníku.



Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy asociace, nerozhodne-li president
asociace jinak za přítomnosti komisaře asociace a místopředsedy v den zániku.



Každý návrh člena asociace na zánik asociace musí být projednán.

15

16

X. Závěrečné ujednání


Změny a doplňky těchto stanov musí projednat a schválit President asociace
za přítomnosti místopředsedy asociace a komisaře Oborového výboru.

V Praze dne 28.4.2014,
Pavel Filandr, president asociace Fisy z.s.

Stejnopis úplného znění aktuálních Stanov je uložen vždy v sídle Spolku
(dle ustanovení § 221, zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.)
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Dne 20.3.2016 proběhlo jednání a dále usnesení o úpravě stanov asociace za
kompletní přítomnosti Oborové rady asociace za účelem inovace.
Usnesení bylo schváleno kompletně Oborovou radou.
Tyto změny nabývají platnosti dnem usnesení a následným zápisem.

President asociace Fisy z.s. Pavel Filandr
----------------------------Komisař Oborového výboru asociace Fisy z.s. Irena Holmanová
-----------------------------
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