STANOVY SPOLKU ČESKÁ KOMORA LOTERNÍHO PRŮMYSLU Z. S.
čl. I.
NÁZEV SPOLKU
Název spolku je „Česká komora loterního průmyslu z. s.“
(dále také jen jako „Komora“)

čl. II.
SÍDLO SPOLKU
Sídlem spolku je Praha, Mukařovského1985/5, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

čl. III.
PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLKU:
1. Česká komora loterního průmyslu z. s. (Komora) je profesním sdružením výrobců,
distributorů a provozovatelů hazardních her a dále ostatních prostředků zábavy, kteří mají k
této činnosti řádné zákonné oprávnění ze strany příslušných orgánů veřejné správy. Členové se
sdružují zejména za účelem:
a) profesní ochrany oprávněných zájmů jejích členů, kteří vykonávají činnosti spojené s
provozováním hazardních her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
ve znění pozdějších předpisů, tj. především k vzájemné spolupráci, výměně informací,
prosazování společných zájmů navenek a dalším obdobným činnostem.
b) interního dohledu nad dodržováním právní úpravy hazardních her, a to ve všech jejich
formách.
c) ochrany před nekalou soutěží, zejména provozováním nepovolených technických
zařízení či jiných forem nelegálně provozovaných hazardních her.
d) podpory začínajících podnikatelů v této oblasti, včetně podpory právní a odborné.
e) spolupráce při zabezpečování servisních služeb.
f) zvyšování technické úrovně zařízení určených k provozování hazardních her a
vybavenosti provozovatelů.
g) mimosoudního řešení vzájemných neshod a za účelem spolupráce při řešení právních
sporů mezi provozovateli.
h) hledání nových možností provozování hazardních her.
i) ochrany provozovatelů před jakýmikoliv formami poškozování provozovatelů
hazardních her.
j) koordinace jednání se příslušnými orgány státní a veřejné správy,
k) koordinace charitativních činností.
2. V souvislosti s předmětem činnosti členové spolku výslovně prohlašují, že kromě obecných
cílů občanského a profesního zájmového spolku se sdružují i proto, aby si společně a na
společné náklady zajistili odbornou a právní pomoc ve věcech souvisejících s provozováním
hazardních her dle zákona o hazardních hrách. K tomuto účelu i k účelům shora uvedeným
budou členové vytvářet a sdružovat prostředky formou příjmů shora uvedené Komory
(spolku).

čl. IV.
VZNIK ČLENSTVÍ
1. Komora je právnickou osobou, jehož členy mohou být pouze právnické osoby se sídlem
v členském státu EU nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prostoru.
2. Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu členů a přechází na právního nástupce osoby
člena.
3. Podmínky zápisu do seznamu členů spolku:
a) Podnikatelská činnost související s oborem hazardních her.
b) Podání řádné žádosti o přijetí do spolku.
c) Složení členského příspěvku ve výši 30.000,- Kč (který se následně hradí měsíčně)
d) Rozhodnutí prezidia o přijetí uchazeče za člena.
4. Náležitosti žádosti o přijetí:
a) aktuální výpis z obchodního rejstříku žadatele
b) stručný popis předmětu činnosti žadatele, tzn. jaké aktivitě v oblasti provozování
hazardních her se žadatel věnuje.
c) prohlášení žadatele, že se seznámil s těmito stanovami spolku, souhlasí s nimi a
zavazuje se je dodržovat.
d) řádné a pravdivé vyplnění přihlášky do spolku.
5. Přijímání uchazeče:
a) O žádosti o přijetí žadatele rozhoduje prezidium,
b) O žádosti uchazeče o přijetí musí prezidium rozhodnout do dvou měsíců ode dne
jejího doručení.
c) V případě, že prezidium rozhodne o přijetí uchazeče, musí tento uchazeč do týdne od
doručení písemného rozhodnutí o přijetí uhradit členský příspěvek ve výši měsíční
úhrady,
d) Pokud prezidium ve stanovené lhůtě nerozhodne nebo pokud není uchazeč přijat,
může prostřednictvím prezidia požádat členskou schůzi o přezkoumání žádosti. Musí
tak učinit do jednoho měsíce od uplynutí dvouměsíční lhůty nebo od doručení
rozhodnutí o nepřijetí. Pokud členská schůze rozhodne o přijetí uchazeče, platí pro
jeho zápis lhůta shora uvedená.

čl. V.
ZÁNIK ČLENSTVÍ
1. Členství ve spolku zaniká vystoupením, zánikem člena bez právního nástupce nebo
vyloučením člena spolku.
2. O vyloučení rozhoduje prezidium. Důvodem vyloučení je hrubé porušení těchto stanov nebo
provozování nelegálních hazardních her, a také nehrazení měsíčního členského příspěvku po
dobu delší 2 měsíců. Člen spolku má právo požádat do jednoho měsíce od doručení
rozhodnutí o vyloučení prostřednictvím prezidia členskou schůzi o přezkoumání rozhodnutí.
Rozhodnutí členské schůze je konečné, krom rozhodnutí příslušného soudu dle ust. § 242
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

čl. VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU
1. Všichni členové spolku mají stejná práva a povinnosti, včetně váhy svého hlasu.
2. Práva člena spolku:
a) zúčastnit se členské schůze, vyjadřovat se ke všem skutečnostem a činit návrhy,
b) volit členy orgánů spolku
c) podílet se podle svých možností na činnosti spolku
d) nechat se zastupovat na všech jednáních orgánů spolku svým zástupcem.
e) být informován o všech podstatných skutečnostech souvisejících s činností spolku.
3. Povinnosti člena spolku:
a) respektovat stanovy spolku
b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku
c) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno a účel spolku
d) hradit faktury spolku
e) zachovávat kolegiální vztahy k jiným členům spolku
f) v případě neshody s jiným členem spolku vynaložit veškeré možné úsilí k smírnému
řešení.
g) hradit měsíční členský příspěvek ve výši 30.000,- Kč bez DPH.

čl. VII.
ORGÁNY SPOLKU A JEJICH PŮSOBNOST
1. Obligatorní orgány spolku jsou členská schůze, prezident a prezidium.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je oprávněna zejména:
a) jednat a rozhodovat o všech otázkách spolku, které si pro sebe vyhradí
b) volit a odvolávat prezidenta
c) volit a odvolávat členy prezidia spolku
d) schvalovat rozpočet a závěrečnou účetní zprávu
e) měnit stanovy spolku
f) rozhodovat o zániku spolku a způsobu jeho likvidace
g) přezkoumávat na žádost důvodnost nepřijeti žadatele za člena spolku
h) přezkoumávat na žádost důvodnost vyloučeni člena spolku
i) stanovit výši a splatnost členského příspěvku
3. Svolávání členské schůze:
a) Řádnou členskou schůzi svolává prezidium spolku nejméně jednou do roka.
Prezidium je povinno svolat členskou schůzi do jednoho měsíce poté, co bylo o to
písemně požádán nejméně třetinou členů spolku nebo kontrolním orgánem spolku.
Pokud prezidium na uvedenou žádost členskou schůzi nesvolá, je oprávněn ji svolat
na náklady spolku ten, kdo podal podnět svolat zasedání členské schůze.
b) Členové spolku musí být pozváni na členskou schůzi písemně (případně
prostřednictvím emailové adresy uvedené jako kontaktní v přihlášce za člena
spolku/seznamu členů) nejpozději týden před jejím konáním. Z pozvánky musí být
zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

c) členská schůze se může konat také skrze komunikační prostředky na dálku (per
rollam), viz níže.
4. Jednání řádné členské schůze:
a) Členské schůzi předsedá prezident nebo jím pověřená osoba.
b) Prezident je povinen zajistit pořízeni zápisu z jednání. Zápis musí obsahovat všechna
přijatá rozhodnutí a musí být ověřen ověřovatelem.
c) Účastníci jednání se zapisují do presenční listiny.
d) Účastníci mohou přijmout jednací řád, kterým upraví způsob jednání, délku příspěvků
apod.
5. Rozhodování členské schůze:
a) Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nejméně poloviny všech členů. K volbě a
odvolání prezidenta a prezidia, změně stanov a rozhodnutí o zániku spolku je třeba
přítomnost nejméně dvou třetin všech členů spolku.
b) Členská schůze hlasuje veřejně, tajným hlasováním volí a odvolává prezidenta a
rozhoduje o zániku spolku. Na návrh člena může členská schůze rozhodnout, že se
bude tajně hlasovat i o jiném návrhu.
c) Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů, za
dodržení podmínky usnášeníschopnosti členské schůze. K volbě a odvolání prezidenta
a prezidia, změně stanov a rozhodnutí o zániku spolku je třeba dvou třetiny hlasů
všech členů spolku.
d) Pokud je navrženo hlasování o návrhu, který vyžaduje přijetí dvoutřetinovou většinou
všech členů spolku a je přítomno méně než dvě třetiny členů, členská schůze se
přeruší. Její pokračování svolá prezident nejpozději do tří týdnů, o čemž písemně
vyrozumí nepřítomné členy spolu s upozorněním na návrh, o němž se má hlasovat.
Pokud ani na pokračování členské schůze není přítomna dvoutřetinová většina všech
členů, rozhoduje o přijetí návrhu, o němž bylo hlasování odloženo pouhá nadpoloviční
většina přítomných členů.
e) Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) a to
formou emailového hlasování. Návrh rozhodnutí musí obsahovat alespoň návrh
usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a
údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 5
pracovních dnů. Statutární orgán oznámí členům spolku písemně nebo jiným
vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i
celý obsah přijatého usnesení.
6. Prezident spolku:
a) Prezident spolku je čestnou funkcí, prezident není členem spolku.
b) Prezident spolku je volen členskou schůzí na dobu tří let. Jeho funkční období končí
uplynutím volebního období, odvoláním, rezignaci nebo úmrtím. V případě uplynutí
funkčního období zůstává prezident ve funkci do zvolení nového prezidenta,
c) Prezident může být opakovaně zvolen maximálně tři volební období za sebou
7. Prezidium:
a) Prezidium je statutární orgán spolku, člen prezidia není členem spolku
b) Členství v prezidiu vzniká volbou členskou schůzí a zaniká uplynutím volebního
období, odvoláním, rezignací nebo úmrtím člena prezidia
c) Prezidium je voleno na dobu tří let
d) Prezidium má tři členy, z nichž jeden je zároveň prezidentem spolku.

e) Prezidium je oprávněno rozhodovat o všech záležitostech spolku s výjimkou věcí
uvedených v odst. 2 tohoto článku (členská schůze).
f) Prezidium může jmenovat administrátora.
g) Schůze prezidia svolává a řídi prezident spolku minimálně jednou za měsíc. Prezident
je povinen svolat mimořádné prezidium, požádají-li o to minimálně dva členové
prezidia.
h) Schůze prezidia je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
prezidia.
i) O návrzích se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných formou veřejného
hlasování, za dodržení podmínky usnášeníschopnosti. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas prezidenta.
j) Prezident nebo jiný pověřený člen prezidia zajistí pořízení zápisu z jednání prezidia.
Zápis musí obsahovat i všechna přijatá rozhodnutí.
k) Prezidium jmenuje pokladníka komory.
l) Prezidium obecně supluje funkci smírčí komise, kdy v případě potřeby vyvíjí činnost
k odstranění případných neshod mezi členy spolku, v případě potřeby je prezidium
oprávněné zvolit smírčí komisi, která je tříčlenná a volí si ze svého středu předsedu,
pakliže je smírčí komise rozhodnutím prezidia zřízena, pak se na ní aplikují
ustanovení odst. 10 tohoto článku.
m) Prezidium zřizuje svým rozhodnutím poradní orgány týkající se předmětu činnosti
spolku, počet členů těchto orgánů jest na vůli prezidia, respektive bude vždy určen
v konkrétním rozhodnutí, kterým bude konkrétní orgán zřízen.
8. Administrátor:
a) Administrátor je jmenován prezídiem.
b) Nerozhodne-li prezidium jinak, vykonává administrátor všechny funkce prezidenta
spolku v zastoupení (čl. IX.), tak jak vyplývají z těchto stanov s výjimkou zastupování
spolku navenek.
9. Pokladník
a) Pokladník odpovídá za řádně vedené účetnictví spolku. Pokladníkem může být i
samostatný podnikatel nebo účetní firma stojící mimo spolek.
b) Na první řádné členské schůzi v roce předloží pokladník závěrečnou účetní zprávu a
návrh rozpočtu
10. Smírčí komise:
a) Smírčí komise je fakultativní orgán spolku, který je v případě potřeby zřízen
rozhodnutím prezidia k odstranění případných neshod mezi členy spolku, smírčí
komise je tříčlenná a volí si ze svého středu předsedu.
b) Členem smírčí komise může být pouze osoba zletilá, bezúhonná a plně svéprávná,
která není členem statutárního orgánu spolku
c) Smírčí komise zahajuje jednání na písemný návrh člena spolku (navrhovatel). V
písemném návrhu musí člen spolku uvést podstatné okolnosti svého sporu s jiným
členem spolku a současně čeho se domáhá.
d) Na žádost smírčí komise je druhý člen spolku (odpůrce) povinen se k tvrzením
uvedeným v návrhu písemně vyjádřit ve lhůtě, která mu bude smírčí komisí
stanovena. Lhůta nesmí být kratší než čtrnáct dnů.
e) Navrhovatel a odpůrce jsou povinni se dostavit k jednání smírčí komise, na které
budou pozváni
f) Smírčí komise po prošetření sporné záležitosti vydá doporučení k řešení sporu, které
doručí oběma stranám

g) smírčí komise může rozhodnout, že o případu bude informována členská schůze
h) smírčí komise může navrhnout vyloučení člena spolku.
i) Člen spolku není povinen podrobit se smírčímu řízení, pokud má za to, že by
projednáváním věci mohlo utrpět jeho obchodní tajemství.

čl. VIII.
HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Příjmy
1. Spolek vykonává činnost směřující k zajištění spokojenosti jeho členů. Za tímto účelem může
najímat odborné služby. Tyto služby spolek hradí ze společného účtu, pokud se jedná o zájem
většiny členů. V opačném případě tyto nároky přefakturovává členům, kterým byla služba
poskytnuta, tito jsou povinni takto konzumované služby spolku uhradit. Neuhrazení takto
vyčerpaných služeb i po opakované výzvě k úhradě a poskytnutí dodatečné lhůty k úhradě je
hrubým porušením těchto stanov a důvodem pro vyloučení člena spolku.
2. Dále spolek hradí všechny náklady, které mu v souvislosti s předmětem činnosti vzniknou.
Dalšími příjmy spolku jsou zejména: základní vklady uchazečů, členské příspěvky,
mimořádné příspěvky, dary, dotace, dědictví, výnosy z majetku a jiné zákonné zdroje příjmů.
Správa majetku
3. Příjmy, movité a nemovité věci ve vlastnictví spolku, jakož i jiná majetková práva, dluhy a
pohledávky, tvoří majetek spolku. Za správu majetku odpovídá prezidium. Prezidium nakládá
s majetkem tak, aby spolek neutrpěl škodu, v souladu se schváleným rozpočtem, těmito
stanovami a právním řádem ČR obecně. Prezidium odpovídá spolku za evidenci majetku.

čl. IX.
ZÁNIK SPOLKU
1. Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze. Členská schůze jmenuje likvidátora spolku, který
po zániku provede likvidaci majetku.
2. Likvidátor provede soupis aktiv a pasiv ke dni zahájení likvidace. Poté provede vypořádání
závazků a pohledávek. V případě, že po tomto vypořádání zůstanou spolku aktiva, zajistí
likvidátor jejich rozdělení mezi členy zaniklého spolku. Peněžní prostředky budou rozděleny
mezi bývalé členy spolku rovným dílem. V případě, že aktiva bývalého spolku budou
představována movitým nebo nemovitým majetkem, zajistí likvidátor jeho přednostní
odprodej za cenu stanovenou soudním znalcem členům spolku. V případě více zájemců má
přednost zájemce s delším členstvím v bývalém spolku. V případě stejné délky členství
rozhodne los.
3. Pokud se nepodaří věcný majetek realizovat způsobem podle odst. 2 tohoto článku, zajistí
likvidátor jeho prodej a výtěžek rozdělí podle téhož ustanovení.

čl. X.
ZASTUPOVÁNÍ SPOLKU
Spolek navenek zastupuje prezident. K písemným projevům spolku připojí svůj podpis, případně
razítko. Prezident je oprávněn v jednotlivých případech nebo v jinak vymezeném rozsahu zmocnit
k zastupování administrátora, případně jiné vhodné osoby. Toto zmocnění musí mít formu písemné
plné moci s přesně vymezeným rozsahem zmocnění. V případě písemných projevů postupuje
zmocněnec stejně jako prezident, pouze k podpisu připojí poznámku „na základě plné moci“. Bez
předchozí písemné plné moci je jakýkoliv projev zmocněnce ve vztahu ke spolku neúčinný stejně jako
projev vybočující z rozsahu zmocnění.

čl. XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.
2. Spolek Komora loterního průmyslu je mimo jiné právním nástupcem České komory
zábavního průmyslu.

V Praze dne…………….

