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Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky, z.s. 

Stanovy spolku 
 

Čl. I 
Název a sídlo 

 
Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky, z.s. (dále jen „AZKS“) je dobrovolným zájmovým 
sdružením – zapsaným spolkem. Anglický ekvivalent jména spolku:  
AZKS je dobrovolnou a nezávislou zájmovou organizací, která sdružuje subjekty vyvíjející podnikatelskou nebo 
jinou dobročinnou činnost v oblasti ochrany osob a majetku 
 
Název: Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky, z.s. 
Sídlo:  Bystročice  99, PSČ 779 00 Olomouc 
Právní forma: zapsaný spolek vedený ve spolkovém rejstříku  u Krajského soudu v Ostravě, L 10071 
IČO: 227 61 632 
Datum vzniku: 13.12.2011 

 

 
Čl. II 

Účel spolku 
 

Základním posláním AZKS je sdružovat fyzické a právnické osoby pracující v oboru mechanických 
zabezpečovacích systémů a nouzového otevírání zámků, problematiky elektronického, mechanického a 
mechatronického zabezpečení, podpora drobného a středního podnikání, ochrana zájmů a zajišťování potřeb 
členů ve vztazích k orgánům státní správy, podnikům a k zahraničí.  
 

 
Čl. III 

Hlavní činnost spolku 
 

Činnost AZKS směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je 
naplňován zejména prostřednictvím těchto činností:  

a) zastupování členů AZKS v legislativním řízení při plnění zákona o živnostenském, podnikání, při 
jednání s orgány státní správy, živnostenskými společenstvy, podniky a organizacemi,  

b) spoluprací s centrálními úřady, pojišťovnami, výrobci a dovozci zámkové techniky a se všemi 
organizacemi se vztahem k ochraně majetku nebo pro zlepšení vzájemné informovanosti v 
profesních technických, ekonomických a jiných otázkách,  

c) organizací odborných školení, výstav, seminářů týkajících se problematiky mechanických a 
mechatronických zabezpečovacích systémů, 

d) zajišťování zkoušek praktiků, odborníků i znalců a vydávání příslušných osvědčení. Pečuje o 
trvalý růst odbornosti členů AZKS, 

e) prosazování trvalého zvyšovaní bezpečnosti mechanických a mechatronických 
zabezpečovacích systémů, 

f) prosazování postupného zavádění kategorizace zámkové techniky a upřesňování tak systému 
zabezpečení objektů v závislosti na výši chráněných hodnot a systému pojišťění,  

g) zajišťování a sjednocování názorů členů na společné uplatňování zájmů AZKS. Hájení zájmů 
členů v případech diskriminace, při porušování platných zákonů nebo při prosazování návrhů. 
Uplatňování represí proti členům, kteří se morálně nebo odborně provinili, nebo poškodili dobré 
jméno AZKS,  

h) Informuje členy o novinkách v oblasti  mechanických a mechatronických zabezpečovacích 
systémů, o právních, ekonomických změnách týkajících se činnosti členů AZKS, 

i) vydává časopis AZKS a brožury s informacemi pro členy AZKS o odborných problémech a o 
možnosti obchodní spolupráce, 

j) navazuje a udržuje vztahy s odbornými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí. 
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Čl. IV 
Členství ve spolku 

 
1. Členem AZKS mohou být fyzické i právnické osoby pracující v oboru mechanických zabezpečovacích 

systémů na základě příslušného oprávnění, nebo fyzické i právnické osoby zabývající se profesně i 
zájmově problematikou ochrany majetku a osob.  

2. Členem AZKS mohou být fyzické osoby a právnické subjekty, které byly přijaty jako čestní členové. Čestní 
členové např. členové AZKS, kteří ukončili aktivní činnost, organizace a subjekty zvláštního významu a 
důležitosti pro AZKS apod. Čestní členové neplatí roční členský příspěvek, ale mohou dobrovolně formou 
darů podpořit AZKS. Nepřísluší jim hlasovací právo. Členství se započítává od data schválení přihlášky. 
Členství schvaluje prezidium a je dáno na vědomí členské základně.  

3. Členem AZKS mohou být právnické osoby a subjekty, které byly přijaty jako partnerské firmy. Partnerské 
firmy např. výrobci mechanických zábranných systémů (déle jen MZS), dovozci MZS, velkoobchody s 
MZS, zahraniční firmy a organizace zabývající se výrobou a prodejem MZS apod. platí roční členský 
příspěvek dobrovolně. Nepřísluší jim hlasovací právo. Členství se započítává od data schválení přihlášky. 
Členství schvaluje prezidium a je dáno na vědomí členské základně.  

4. Členství člena asociace je dokladováno členským listem nebo průkazem.  
5. Přihláška člena AZKS (nikoli čestného člena nebo partnerské firmy) musí být doporučena nejméně od dvou 

řádných členů AZKS 
6. Přijetí nového člena schvaluje členské schůze AZKS 
7. Přijetí čestných členů a partnerských firem je plně v kompetenci prezídia AZKS. Pokud se prezidium 

neshodne na schválení čestného členství nebo partnerské firmy, předloží návrh na přijetí a schválení 
členské schůzi. 

8. Člen AZKS má právo 
a) podílet se na řízení činnosti AZKS prostřednictvím účasti na valné hromadě,  
b) zúčastňovat se schůzí AZKS a členské schůze, 
c) dostávat informace o činnosti AZKS a o odborných profesních problémech,  
d) volit a být volen do orgánů AZKS,  
e) posílet se na akcích pořádaných AZKS,  
f) předkládat návrhy a námitky vedení AZKS a podklady do časopisu AZKS,  
g) uvádět členství ve firemní literatuře a na firemních písemnostech a propagačních materiálech 

používat logo AZKS, 
h) užívat označení „Člen Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm“, včetně 

běžně užívaných a uznávaných zkratek, 
i) účastnit se jednání prezidia. 

9. Člen AZKS má povinnost 
a) dodržovat stanovy a jednací řád AZKS,  
b) platit řádně a včas členské příspěvky určené členskou schůzí,  
c) vědomě nepoškozovat zájmy AZKS případně člena AZKS 
d) oznamovat orgánu AZKS změny ve své činnosti a sídle,  
e) v případě sporu s jiným členem AZKS respektovat rozhodnutí orgánu AZKS,  
f) propagovat činnost AZKS v rámci své působnosti, 
g) dbát na vysokou odbornou úroveň ve své činnosti, 
h) člen AZKS je povinen při ukončení členství učinit veškeré úkony potřebné k odstranění 

ochranné známky loga AZKS ze svých propagačních materiálů, písemností, názvů aj., 
i) řídit se Etickým Kodexem AZKS. 

10. Členství v AZKS zaniká 
a) doručením písemného nebo elektronického oznámení o vystoupení člena prezidentovi nebo 1. 

viceprezidentovi, 
b) v případě prodlení s platbou členských příspěvků větším jak 3 měsíců členství zaniká. Zánik 

členství schvaluje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, 
c) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní členské 

schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu AZKS porušuje její 
stanovy, 

d) úmrtím člena, 
e) zánikem spolku. 

11. Seznam členů AZKS je veřejný a je přístupný na internetových stránkách AZKS. Zápis a výmaz v tomto 
seznamu provádí prezident AZKS, nebo pověřená osoba, při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv 
změně podstatných údajů 

12. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného 
ukončení členství. 
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Čl. V 
Orgány spolku 

 
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze 
b) prezident a 1. viceprezident 
c) prezidium 
d) dozorčí rada 

 

 
Čl. VI 

Členská schůze 
 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o 
všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 
b) volí prezidenta a odvolává jej, 
c) volí prezidium a odvolává jej,  
d) volí dozorčí radu a odvolává ji, 
e) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,  
f) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, 
g) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 
h) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 
i) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, 
j) rozhoduje o provozování kanceláře spolku, 
k) rozhoduje o zániku spolku. 

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 
3. Zasedání členské schůze je svoláváno prezidentem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

Prezident je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň 
jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá prezident členům spolku 
písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později 
členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí 
informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá 
prezident členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. 

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí prezidenta. 
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská 

schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. 
Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.  

6. Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto 
stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. 
Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. 

 
 

Čl. VII 
Prezident 

 
1. Prezident je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je 

oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, 
s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a 
rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž prezidentem zmocněný 
člen nebo zaměstnanec spolku. 

2. Prezident je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Prezident se funkce ujímá den následujícího po dni volby. 
3. Prezident je členem prezidia. 
4. Prezident je povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI odst. 3. těchto stanov, 
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 



Stránka 4 z 5 

 

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 
d) svolávat a řídit zasedání prezidia, 
e) dohlížet na činnost členů prezidia,  
f) předkládat, po projednání v prezidiu, členské schůzi návrh na odvolání členů prezidia.  

5. V případě nepřítomnosti prezidenta jej zastupuje v plném rozsahu 1. viceprezident.  
 

 
Čl. VIII 

Prezidium 
 

1. Prezidium se podílí na řízení činnost AZKS mezi zasedáními členské schůze. Prezidium za svou činnost 
odpovídá členské schůzi a prezidentovi.  

2. Prezidium má nejméně 5 členů volených členskou schůzí.  
a) Prezidium se schází nejméně 1x za čtvrt roku. Usnášení schopné je, zúčastní-li se jednání 

nadpoloviční většina členů.  
b) Požádá-li 1/3 členů prezidia je prezident povinen svolat zasedání i vícekrát do čtvrtletí.  

3. Prezidium volí ze svého středu 1. viceprezidenta. Způsob volby i odvolání stanoví jednací řád.  
4. Prezidium zejména:  

a) dbá na odborný růst členů asociace a kvalitu poskytovaných služeb jednotlivými členy AZKS 
vůči zákazníkům, 

b) připravuje podklady pro jednání členské schůze, 
c) může vytvářet komise a jmenuje jejich členy,  
d) rozhoduje o věcech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi,  
e) schvaluje smlouvy o spolupráci,  
f) předkládá členské schůzi návrh výroční zprávy, uzávěrku hospodaření za minulý rok a návrh na 

výši členských příspěvků,  
g) jmenuje a odvolává členy vysílané do spolupracujících sdružení.  
h) odpovídá za hospodaření AZKS,  
i) vyřizuje podněty a stížnosti členů AZKS a odpovídá stěžovateli do 30 dnů,  
j) prezidium může vyloučit člena AZKS: 

• při závažném porušení stanov AZKS 
• je-li chování člena v rozporu se zájmy AZKS a jsou-li tyto zájmy jednáním, 

vystupováním nebo činností člena poškozovány 
Prezidium musí návrh na vyloučení člena předem se členem projednat. 

5. Statutárním orgánem AZKS je prezident a 1. víceprezident, každý samostatně. Každý z nich se řídí 
rozhodnutím členské schůze a prezidia. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.  

 
 

Čl. IX 
Dozorčí rada 

 
1. Dozorčí rada je složena ze 3 členů volených členskou schůzí.  
2. Členové dozorčí rady nesmějí být členy prezidia.  
3. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu. Předseda řídí činnost rady. Předseda 

dozorčí rady, nebo jím určený zástupce má právo zúčastnit se jednání prezidia s hlasem poradním.  
4. Dozorčí rada:  

a) Vyjadřuje se k návrhu roční uzávěrky a k návrhu rozpočtu.  
b) Vyjadřuje se k materiálům o hospodaření AZKS a nejméně jednou za 6 měsíců podává o něm 

písemnou zprávu prezidentovi.  
c) Vznáší námitky proti činnosti prezidenta, prezidia a AZKS odporujícím stanovám a právním 

normám.  
 
 

Čl. X 
Sekretariát 

 
1. K zabezpečení činnosti AZKS může prezidium zřídit sekretariát, který je administrativním orgánem 

prezidia. Sekretariát zabezpečuje činnosti presidia po stránce organizační, administrativní, účetní a 
hospodářské.  

2. Činnost sekretariátu řídí prezident nebo jím pověřený člen presidia.  
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3. Pracovníci sekretariátu mohou jednat jménem prezidia ve věcech týkajících se sekretariátu a zmocnění 
daného jim prezidentem.  

 
 

Čl. XI 
Odborné sekce 

 
1. K zajištění růstu kvality jednotlivých odborných skupin v AZKS může prezidium zřídit odborné sekce. V čele 

každé sekce je mistr. Mistr je členem prezidia. Počet mistrů v prezidiu se řídí počtem sekcí. Mistra jmenuje 
a odvolává prezidium. 

 
 

Čl. XII 
Zásady hospodaření 

 
1. Hospodaření AZKS se řídí rozpočtem a obecně platnými předpisy.  

a) Příjmy AZKS jsou zejména z členských příspěvků, výnosy ze školení, dotace, dary apod.  
b) Členský příspěvek se stanoví na 1 rok. Člen AZKS je povinen příspěvek uhradit do 30 dnů od 

vzniku členství. v dalších letech ve splatnosti uvedené na účetním dokladu. Nezaplatí-li člen 
členský příspěvek ve stanovené lhůtě pozastavují se jeho členská práva do dne uhrazení 
příspěvku.  

c) V případě zániku členství se členské příspěvky nevracejí.  
d) Právo disponovat s finančními prostředky AZKS má prezident a 1. viceprezident 

prostřednictvím účetní- pokladníkem. 
e) Zprávu o hospodaření AZKS předkládá účetní-pokladník prezidentovi 1x za čtvrt roku a 

prezident členské schůzi 1x za rok.  
 
 

Čl. XIII 
Řešení sporů mezi členy AZKS 

 
Pro případné řešení sporů mezi členy AZKS bude prezidiem jmenována rozhodčí komise a to vždy pro každé 
jednotlivé podání. 
Člen podávající stížnost složí stanovenou kauci ve výši  2 000,- Kč, V případě oprávněného podání mu bude 
tato kauce vrácena. 

 
 

Čl. XIV 
Všeobecná ustanovení 

 
1. Volební období AZKS je tříleté. Volby jsou přímé a tajné. 
2. Přípravu voleb a vyhlášení výsledků stanoví jednací řád AZKS.  
3. Na všech úrovních AZKS platí zásady:  

a) Usnášecí schopnost je zajištěna jednou třetinou přítomných členů,  
b) V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.  

4. Pro rozhodnutí o zániku AZKS je třeba souhlasu 3/5 všech členů asociace.  
5. Podrobnosti o systému jednání prezidia a voleb stanoví jednací řád vydaný presidiem AZKS.  

 
 

Čl. VIII 
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

AZKS zaniká rozhodnutím členské schůze a rozpuštěním spolku, o způsobu vypořádání práv a závazků 
rozhodne členská schůze 
 
 
 
 
 

Změna stanov na základě zákona č. 89/2012 Sb. VH v Tišnově 1.4.2016 


