STANOVY
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Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.,
sdružuje výrobce čalouněného nábytku a jiných čalouněných výrobků a dekorací, dodavatele,
prodejce, autorizované osoby a odborné školy všech stupňů a ustanovuje tyto

STANOVY:
Článek 1
Název spolku
Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.
Článek 2
Sídlo spolku
 Cech čalouníků a dekoratérů, z. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
Článek 3
Účel spolku
 Účelem spolku Cech čalouníků a dekoratérů, z. s., je zvyšování kvality čalouněných a
dekoratérských výrobků, pomoc čalouníkům a dekoratérům při zvyšování ergonomických a
odborných kompetencí, přípravě, výrobě a propagaci sedacího, lehacího a ostatního
čalouněného nábytku, ostatních čalouněných výrobků a dekorací vytvářených s cílem
zkvalitnit a zkrásnit veřejné i soukromé životní prostředí, bydlení, práci i odpočinek široké
veřejnosti, spolupráce a pomoc při vzdělávání odborným školám, žákům a studentům
čalounického a dekoratérského oboru, nábytkářům.
Článek 4
Působnost spolku
Cech čalouníků a dekoratérů, z. s., dále zkratka CČD,
 je neziskový profesní spolek vytvořený a registrovaný na MVČR dne 23. 11. 1998, od 1. 1.
2014 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
 je spolkem dobrovolně sdružených fyzických a právnických osob, škol všech stupňů,
výzkumných a zkušebních ústavů,
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je spolkem působícím pro podporu kvality čalouněných výrobků všeho druhu, otevřeným všem
dodavatelům materiálů a technologií, strojů a zařízení pro výrobu matrací, čalouněného nábytku
a ostatních čalouněných výrobků, výzkumným a zkušebním ústavům, návrhářům, designérům,
výrobcům, prodejcům, školám všech stupňů.

Článek 5
Cíle cechu
CČD vyvíjí úsilí k ochraně společných zájmů dodavatelů, výrobců, prodejců a spotřebitelů.
Zaměření CČD je realizováno v oblastech:
4.1 Prosazování zájmů členů:
 příprava a prosazování návrhů na změny zákonů, zejména celospolečensky prospěšné změny
týkající se oboru čalounění a dekoratérství,
 vytipovávání nových trendů čalouněných výrobků a dekorací, informování členů na
odborných setkáváních, školeních, konferencích, exkurzích a dalších jednáních,
 vyhledávání nových materiálů, technologií, strojů a zařízení, předávání informací členům
dostupnými formami,
 přípravě a realizaci společných expozic CČD na vybraných výstavách a veletrzích,
 propagace kvalitních čalounických a dekoratérských výrobků na veletrzích a v médiích,
 výběr a nominování vynikajících výrobců čalounění a dekorací do soutěží o nejlepší
výrobce, firmy, živnostníky, řemeslníky,
 nominování členů Cechu do hodnotitelských komisí v odborných soutěžích,
 odborná pomoc při ochraně proti nekalé hospodářské soutěži,
 odborná pomoci při prezentaci firem na veletrzích a výstavách,
 lobbing pro podporu výrobců a prodejců a kvality čalounění a dekorací u úřadů a institucí na
všech tuzemských úrovních a úrovně EU.
4.2 Zvyšování úrovně čalouněných a dekoratérských výrobků design – kvalita – komfort – tradice –
inovace:
 zajištění odborného poradenství při návrhu nových čalouněných a dekoratérských výrobků
podle zásad ergonomických, kvalitativních, udržitelného rozvoje,
 zajištění odborného poradenství a návrhů materiálových skladeb sedacího nábytku a lehacích
systémů podle ergonomických zásad,
 zajištění odborné pomoci při návrhu technologických center, výrobních dílen, kancelářských
prostor podle ergonomických, kvalitativních a ekologických zásad,
 zajištění odborného poradenství při zavádění nových technologií, přípravy a řízení výroby,
prodeje,
 zajištění odborné pomoci při návrhu propagačních textů, prospektů, internetových firemních
stránek,
 zajištění odborné pomoci při ochraně životního prostředí, likvidaci a recyklaci čalouněných a
textilních výrobků po době životnosti.
4.3 Vzdělávání, propagace a spolupráce s médii a zvyšování informovanosti široké veřejnosti o
potřebě kvalitního sedacího a lehacího nábytku z hlediska prevence bolestí a onemocnění
ergonomie - zdraví – prevence – věkové a zdravotní hledisko
 příprava a realizace profesních kvalifikací čalouníků a dekoratérů, včetně profesní kvalifikace
Mistr v oboru čalouník - dekoratér,
 příprava podpůrných a přípravných školení pro zvýšení kompetencí čalouníků a dekoratérů,
 zajištění přípravy a organizace školení, seminářů a konferencí včetně školení pracovníků ve
firmách připravené podle potřeb konkrétní firmy,
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spolupráce s organizacemi zabývajícími se ochranou spotřebitelů,
zajištění odborné poradenské služby pro členské firmy,
zajištění informací o odborných výstavách a na nich vystavených nových materiálech,
technologiích, výrobcích,
zajištění informací pro členy CČD o nových materiálech, technologiích, strojích a zařízení,
zvyšování informovanosti spotřebitelů o důležitosti sedacího a lehacího čalouněného nábytku
pro zdraví uživatelů přednáškami na výstavách a veletrzích, v populárně vědeckých článcích
v časopisech určených pro odbornou nebo širokou veřejnost, přípravou informací o CČD a
jejich zveřejňování v denících, rozhlase, televizi.

4.4 Výchova nových odborníků, celoživotní vzdělávání, spolupráce s odbornými školami všech
stupňů:
 umožnění bezplatné účasti žáků středních odborných škol, studentů VOŠ a Vysokých
nábytkářských a textilních škol na přednáškách, školeních, seminářích a konferencích
pořádaných CČD,
 odbornými přednáškami ve školách,
 pořádáním Mistrovství ČR žáků oboru čalouník s mezinárodní účastí,
 spolupráce při tvorbě Národní soustava povolání, spolupráce při tvorbě Národní soustava
kvalifikací, spolupráce při přípravě Jednotných závěrečných zkoušek žáků oboru čalouník,
 navrhování nových povolání a profesních kvalifikací podle aktuálních potřeb výrobců a
prodejců nábytku, čalounění, účast při tvorbě a ověřování a zkoušení profesních kvalifikací,
 poskytování dokumentace a vzorků z veletrhů odborným školám,
 pořádání přednášek a exkurzí pro školy.
4.5 Získávání zdrojů pro finanční zajištění aktivit a fungování CČD.:
 členskými příspěvky členů,
 příjmy z vlastní hospodářské činnosti prováděné na základě živnostenského oprávnění,
 mediálními a dalšími aktivitami, projekty, vlastními nebo aktivitami smluvně spolupracujících
organizací, firem, spolků,
 sponzorskými příspěvky.
 Poznámka: členové CČD neručí za případné dluhy CČD.
Článek 5
Členství v CČD
5.1 Členství v CČD může být:
 individuální (fyzické osoby),
 kolektivní (právnické osoby),
 čestné.
5.2 Členství v CČD (individuální a kolektivní) vzniká splněním všech následujících podmínek:
 zaevidováním přihlášky na sekretariátu CČD a zaplacením zápisného,
 schválením členství Radou Cechu čalouníků a dekoratérů z. s.,
 zaplacením členského příspěvku,
 zapůjčením Dekretu člena CČD.
5.3. Členství čestné vzniká schválením návrhu čestného členství Radou CČD.
5.4 Členství zaniká:
 vystoupením z CČD,
4





vyloučením z CČD z důvodu neuhrazení členského příspěvku do 30 dnů po písemné urgenci
splatnosti faktury,
vyloučením z CČD z důvodu porušování povinností člena obsažených ve STANOVÁCH CČD,
úmrtím člena.

Článek 6
Práva a povinnosti členů CČD
6.1 Každý člen má právo:
 být volený a volit zástupce do orgánů CČD na volební období 5 let,
 zúčastňovat se akcí CČD a spolupracujících organizací,
 být informovaný o činnosti CČD a využívat jeho služby,
 používat v obchodním styku (na základě vystaveného platného dekretu o členství v CČD) na
internetových stránkách, v propagačních materiálech, na firemních a školních tiskopisech
chráněné logo CČD a za názvem firmy, školy uvádět: „Člen Cechu čalouníků a dekoratérů, z.
s.“,
 odvolat se do 15 dnů po doručení písemného rozhodnutí o vyloučení z CČD k Statutárnímu
orgánu a nejpozději do 30 ti dnů po následující členské schůzi obdržet písemné rozhodnutí o
výsledku jednání členské schůze o jeho odvolání.
 vystoupit z CČD.
6.2 Každý člen má povinnost:
 zaplatit členskou schůzí CČD (kromě čestných členů) schválené členské příspěvky v termínu
splatnosti faktury,
 dbát o dobré jméno CČD,
 plnit usnesení členské schůze CČD, dodržovat stanovy, dodržovat nepsané eticko-morální
zásady v obchodním styku.
Článek 7
Organizace CČD
 Členská schůze CČD
 Rada CČD
 Rada cechmistrů CČD
 Kontrolní orgán CČD
 Statutární orgán
Členové Rady CČD v počtu sedmi osob, Rada cechmistrů CČD v počtu tří cechmistrů, a členové
Kontrolního orgánu CČD v počtu tří osob, jsou voleni na pět let.
Statutárním orgánem Cechu čalouníků a dekoratérů z. s., je tajemník Cechu čalouníků a dekoratérů,
z. s., který je členem CČD, členem Rady CČD, členem Rady cechmistrů s pravomocí zastupovat
CČD při jednání s úřady a vést hospodárně CČD.
Článek 8
Členská schůze CČD
 Členská schůze CČD je nejvyšší orgán CČD, svolávaný 1x ročně. Tvoří ho individuální členové
CČD, zástupci kolektivních členů CČD a čestní členové.
 V případě potřeby hlasování lze použít formu korespondenční hlasování PER ROLLAM
mailem.
 Členskou schůzi svolává Rada CČD jedenkrát za rok. Členové CČD mohou poskytnout pro
hlasování osobní zplnomocnění zasláním pověření mailem jinému členovi, v kopii tajemníkovi
CČD (bez notářského ověřování).
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Členská schůze se může na základě požadavku člena uplatněného u Statutárního orgánu
nejpozději 7 dní před svolanou členskou schůzí, konat formou dílčích členských schůzí,
s hlasováním o všech projednávaných záležitostech. Zasedání dílčích členských schůzí se musí
konat v rozmezí 30 kalendářních dnů. Pro schopnost usnášet se a pro přijímání usnesení se
zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají.
 Pokud není členská schůze usnášení schopná, může statutární orgán svolat náhradní členskou
schůzi dle zákona.
 Členská schůze schvaluje:
8.1 Stanovy a jejich změny.
8.2 Podpůrná a sankční pravidla CČD.
 Členská schůze volí Radu cechu, Radu cechmistrů, Kontrolní orgán.
 Členská schůze stanovuje výšku zápisného a členských příspěvků na návrh Rady cechu na
každý následující rok.
 Členská schůze rozhoduje o zániku CČD dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným
spolkem.
 Členská schůze organizuje zánik CČD, pokud obdrží pravomocné rozhodnutí státních orgánů o
rozpuštění CČD.
Se zánikem CČD musí být v souladu se zákonem stanovený způsob rozdělování a
slučování majetku CČD.
Článek 9
Rada CČD
 Rada CČD je sedmičlenná, z nichž jsou tři cechmistři, tvoří ji na členské schůzí zvolení členové
CČD.
 Rada CČD v průběhu mezi členskými schůzemi je informována Statutárním orgánem, na jeho
žádost pomáhá při organizaci a řízení aktivit CČD.
 Rada CČD rozhoduje o přijetí nových členů CČD.
 Na řešení odborných otázek si může Rada CČD zřizovat potřebné orgány a pověřovat je
některými pravomocemi.
Článek 10
Rada cechmistrů CČD
 Rada cechmistrů CČD je tříčlenná, s výsadou stvrzování podpisy členský DEKRET nových
členů.
Článek 11
Kontrolní orgán CČD:
 je oprávněný kontrolovat všechnu činnost CČD,
 za svoji práci odpovídá členské schůzi,
 je nezávislý na ostatních orgánech cechu,
 písemně upozorňuje na zjištěné závady a vyžaduje sjednání nápravy,
 projednává stížnosti členů CČD,
 je tříčlenný a schází se dle potřeby,
 zápisy ze svých jednání předává k archivování sekretariátu CČD.
Článek 12
Sekretariát CČD
 Sekretariát CČD vede seznam členů CČD, eviduje a vyřizuje žádosti o členství, předkládá Radě
CČD ke schválení,
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Sekretariát CČD řídí Statutární orgán (dále jen sekretariát) a zabezpečuje administrativní,
organizační a odborně – poradenskou činnost Rady CČD a cechmistrů. Současně vede účetní
evidenci o hospodaření CČD podle platných směrnic o účetnictví.
Eviduje a archivuje zápisy ze zasedání Sněmu CČD, Rady CČD, Rady cechmistrů a kontrolního
orgánu CČD.
Sekretariát CČD zabezpečuje prostřednictvím Statutárního orgánu - tajemníka CČD jednání
CČD s úřady.
Sekretariát CČD zabezpečuje prostřednictvím tajemníka CČD hospodářskou činnost CČD.

Článek 13
Hospodaření CČD
 CČD hospodaří samostatně v souladu se zákony a Stanovami a rozhodnutími orgánů CČD.
 Do hospodaření CČD je možno zasahovat jen v případech stanovených zákony nebo jinými
závaznými předpisy.
 CČD hospodaří se svým majetkem, který tvoří věci ve vlastnictví CČD a práva, která CČD
získal.
 Majetek CČD tvoří členské příspěvky, dotace, dary.
 O majetku CČD rozhoduje členská schůze. Operativním rozhodováním o částech majetku mezi
členskými schůzemi je pověřená Rada CČD. V rozhodování o nakládání s majetkem CČD
souvisejícím s činností sekretariátu je pověřená Rada cechmistrů CČD.
 Svoje potřeby a náklady si hradí CČD ze svých příjmů.
 Zdroje financování jsou také příjmy z vlastní hospodářské činnosti CČD.
Článek 14
Závěrečné ustanovení
Tato nová verze Stanov Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s., je upravena dle Občanského zákoníku
89/2012 Sb., a byla schválena členskou schůzí konanou v Brně dne 10. 11. 2014.
Vznik Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s., je datován na základě registrace původních stanov na
Ministerstvu vnitra České republiky dne 23. 11. 1998, pod číslem jednacím VS/1-1/38 072/98-R.
Původní stanovy byly doplněny dodatkem č. 1, registrovaným na Ministerstvu vnitra České
republiky dne 15. 12. 1999.
Od 1. 1. 2014 je CČD registrován ve Spolkovém rejstříku Krajským soudem v Brně.
CČD má přiděleno IČ 60574810 Českým statistickým úřadem.
Cech čalouníků a dekoratérů, z. s. je právnickou osobou, držitelem živnostenského oprávnění, je
registrován v Živnostenském rejstříku v Brně (Pořádání a organizování konferencí, seminářů,
školení, Poradenská činnost v oblasti projektování, ergonomii sezení a ležení, navrhování,
konstrukce a výroby čalouněných dílců, výrobků, nábytku, výběru strojů a zařízení, technické
přípravy výroby, výběru materiálů a polotovarů pro čalounickou výrobu, včetně poradenství
týkajícího se ekologických aspektů čalouněných výrobků a výroby, Zprostředkovatelská činnost,
Koupě a prodej zboží).
Úřad průmyslového vlastnictví provedl registraci ochranné známky (LOGO CECHU) č. 223564,
třída služeb 35,40,41,42 dne 31. 03. 2000 s dle zákona prodlužovaným právem přednosti od 31. 03.
1999.
Den rozhodnutí o založení Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s., je 24. srpen 1998.
IČ 60574810, DIČ CZ60574810 – Cech čalouníků a dekoratérů, z. s. není plátcem DPH.
Kontakt: t/f/z. + 420 541 15 9 350, MOBIL +420 602 558 554
E-mail: cech_cal@volny.cz
www.cech-cal.eu
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