
 

Stanovy spolku 

Kosmetologická společnost ČR z.s. 

 

Čl. I 
Název a sídlo 

 
 
1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků bylo založeno 

občanské sdružení s názvem Kosmetologická společnost České republiky. Toto sdružení 
se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ) od 1. 1. 2014 
považuje za spolek ve smyslu § 3045 ve spojení s § 214 a násl. NOZ a nese název 
Kosmetologická společnost České republiky z.s. (zapsaný spolek, dále jen Spolek). 

2. Spolek se registruje podle zákona. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým 
majetkem. Členové Spolku neručí za závazky Spolku. 

3. Sídlo Spolku je na adrese Vyšehradská 2, Praha 2, PSČ 128 00. 

4. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí 
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

 
 

Čl.II 

Předmět činnosti Spolku 
 
 
1. Sdružuje odbornou veřejnost zabývající se problematikou kosmetických výrobků a 

kosmetiky vůbec, t.j. výrobou, hodnocením i používáním kosmetických výrobků a 
legislativními opatřeními s touto činností souvisejícími. 

2. Při své činnosti spolupracuje s obdobnými zahraničními organizacemi, zejména IFSCC 
(The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists), jejímž je přidruženým 
členem, dále pak s odbornými pracovišti s obdobným zaměřením. 

3. V České republice spolupracuje zejména s Českou společností chemickou a Českou 
lékařskou společností, vysokými školami a dalšími odbornými a vzdělávacími 
organizacemi. 

4. Posláním Spolku je vyvíjet a organizovat odbornou, výzkumnou a pedagogickou 
(vzdělávací ) činnost, organizovat výměnu zkušeností zejména formou konferencí, 
seminářů, odborných schůzí a individuálních stáží. Akce pro všechny členy organizuje 
Spolek minimálně 1 x ročně. 

5. Spolek je nezávislá , nepolitická organizace, jejímž cílem je pečovat o odbornou úroveň 
a neustále ji zvyšovat. 

6. Při realizaci svých cílů postupuje Spolek podle těchto stanov, usnesení členské schůze a 
obecně závazných, právních předpis. 



Čl. III 
 
 

Hlavní činnost Spolku odpovídající účelu spolku 
 
 
 
1. Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým 

posláním tak, jak je vymezeno v čl. II těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku 
nesmí být podnikáním ani výdělečnou činností. 

 
2. Hlavní činnost je financována z členských příspěvků,  grantů, sponzorských darů a 

ze zisku z vedlejších činností podle čl. IV těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní 
činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou 
činnost nebo na úhradu své správy. 

 
3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti odpovídající účelu spolku: 

− pořádá odborné semináře k aktuálním tématům, nejen pro členy Spolku, ale i pro 
odbornou veřejnost, zaměřené hlavně na výzkum, vývoj, výrobu a hodnocení 
kosmetických surovin a přípravků v souladu s platnou evropskou legislativou a 
správnou výrobní praxí v EU a umožňuje tak výměnu nových poznatků a 
zkušeností v této oblasti jak mezi výrobci, dodavateli surovin, laboratorních a 
výrobních zařízení, ale  i  odbornými  pracovišti  na  vysokých  školách  a 
odborných ústavech. 

− organizuje v pravidelných intervalech Mezinárodní kosmetologickou konferenci, 
kde zajišťuje odborný program za aktivní účasti zahraničních odborníků z oboru. 

− spolupracuje s vědeckými pracovišti vysokých škol a podporuje výchovu nových 
absolventů magisterského a doktorandského studia. 

− každoročně uděluje Cenu kosmetologické společnosti vybraným  absolventům  v 
oboru za jejich diplomové práce. 

 
 

 
Čl. IV 

Vedlejší činnost Spolku 
 
 

Pro pokrytí nákladů na zajištění hlavní spolkové činnosti může Spolek vykonávat i 
hospodařské nebo jiné vedlejší výdělečné činnosti a to nejen pro podporu hlavní 
činnosti, ale i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností 
Spolek používá především k podpoře svých hlavních činností dle čl. III. těchto stanov, 
dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

Spolek toho času neprovozuje vedlější hospodářskou činnost. 



Čl. V 
 

 

Členství ve Spolku 
 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné 
na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce  člena. 

 
2. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, pokud je taková osoba činná 

přímo či nepřímo v oboru výzkumu, vývoje, výroby a zkoušení kosmetických 
přípravků a surovin. O přijetí rozhoduje spolkový výbor na základě písemné 
přihlášky uchazeče. Členem se uchazeč stává po zaplacení členských příspěvků na 
účet Spolku. 

 
3. Přihláška ke  členství  ve  Spolku  musí  obsahovat  identifikaci  uchazeče,  označení 

Spolku a prohlášení uchazeče, že se přihlašuje za člena. 
 

4. Členství ve Spolku zaniká vystoupením člena, úmrtím člena, příp. jeho prohlášením za 
mrtvého, nebo vyloučením člena členskou schůzí. Členství zaniká také nezaplacením 
členského příspěvku ani v přiměřené dodatečné lhůtě po písemné výzvě k zaplacení, 
ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn. Spolkový výbor vede seznam 
členů, v němž zapisuje identifikaci a kontaktní údaje člena,úhradu členských příspěvků v 
kalendářním roce a změny všech evidovaných skutečností. 

 
 
 

Čl. VI 

Práva a povinnosti člena 
 
 
1. Člen Spolku má právo: 

− podílet se na činnosti Spolku, 

− být pravidelně informován o dění ve Spolku, 

− podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy spolkovým orgánům a obdržet odpověd' 
na své podání v přiměřené době, 

− volit a být volen do řídících a dalších spolkových orgánů, 

− účastnit se odborných akcí pořádaných Spolkem, 

− čestní členové mají právo na bezplatnou účast na vybraných akcích Spolku. 

2. Člen Spolku má povinnost: 

− dodržovat tyto Stanovy, příp. další vnitřní předpisy, vydané Spolkem včetně usnesení 
členských schůzí, a plnit povinnosti , které mu uvedené předpisy a usnesení ukládají , 

− platit  řádně  a  včas  členské  příspěvky  (do  31.  ledna  kalendářního  roku,  za  který 
příspěvek přísluší), 

− chránit a zachovávat dobré jméno  Spolku a dbát o jeho dobrou pověst, 

− aktivně se podílet na činnosti Spolku, 

− pravidelně se informovat o dění ve Spolku. 

3. Na návrh členů Spolku může výbor Spolku udělit čestné členství za dlouhodobý 
přínos v oboru kosmetologie 



Čl. VII 
 

 

Orgány Spolku 
 
 

Orgány Spolku jsou: 
 
1. Členská schůze 

2. Výbor Spolku 

3. Kontrolní komise 
 
 

Čl. VIII 

Členská schůze 
 
 
1. Nejvyšším orgánem  Spolku je členská schůze, kterou tvoří členové Spolku. 

2. Členská schůze se schází podle potřeby, ale nejméně jedenkrát za dva  roky. Schůzi 
svolává spolkový výbor, který je povinen svolat schůzi též v případě, kdy o to požádá 
alespoň třetina členů. Oznámení o konání členské schůze spolu s jejím programem se 
doručuje členům Spolku na e.mailovou adresu uvedenou v databázi členů Spolku 
nejméně 2 týdny před konáním členské schůze. 

3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří schvalování stanov a jejich změn a jiných 
vnitřních předpisů Spolku a jejich změn, 

4. Schvalování zprávy o činnosti Spolku za předcházející kalendářní rok včetně zprávy 
o hospodaření a účetní závěrky 

5. Schvalování plánu akcí na další období 

6. Volba výboru a kontrolní komise 

7. Usnesení o zániku Spolku 

8. Další věci, o  nichž se členská schůze usnese. 

9. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů 
Spolku. Ke schválení usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina 
přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Ustanovení § 257 NOZ o náhradním 
zasedání členské schůze z důvodu nedostatku schopnosti usnášení se použije, 
pokud se nadpoloviční většina členů Spolku nedostaví. 

10. Z jednání členské schůze se pořizuje písemný zápis, který je ověřen zapisovatelem a 
jedním členem výboru. Zápis je zpřístupněn všem členům na webových stránkách 
Spolku. 

11. V případě potřeby lze některé úkony, jako je schválení výročních dokumentů, případně 
doplňkové volby do jednotlivých orgánů Spolku, provést elektronicky. 



Čl. IX 
 
 

Výbor, předseda, 
statutární zástupce 

 
 
 
1. Výbor se skládá ze 7 členů a každý člen výboru má jeden hlas. Výbor je statutárním 

orgánem Spolku. Výbor je volen členskou schůzí z řad řadných členů Spolku na 
dobu 4 let. Opakovaná volba stejného člena do výboru je přípustná. 

2. Výbor volí ze svého středu předsedu, který Spolek zastupuje navenek a jedná jeho 
jménem ve všech věcech. 

3. V případě potřeby může za Spolek jednat jiný člen výboru, který byl k tomuto úkonu 
písemně pověřen. 

4. Výbor se schází minimálně 2 krát ročně a o jeho jednání je pořízen písemný zápis. 
Výbor je oprávněn rozhodnout  o spěšných záležitostech, které jsou jinak  v 
pravomoci členské schůze, takové rozhodnutí je však povinen předložit k 
dodatečnému schválení nejbližší členské schůzi, jinak rozhodnutí pozbyde 
platnosti, schválení lze rovněž provést elektronickou cestou. 

5. Výbor se usnáší většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy. Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou na jeho zasedání přitomni alespon 4 
členové výboru. 

 
 
 

Čl. X 
 

Kontrolní komise 
 
 
1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Spolku a projednávat 

stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech 
Spolku. Kontrolní komise má tři členy a každý člen kontrolní komise má jeden hlas. 
Kontrolní komise je volena členskou schůzí z řad řádných členů Spolku na dobu 4 
let. 

2. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní uzávěrce a návrhu rozdělení zisku nebo 
úhradě ztráty Spolku. 

3. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise výbor Spolku a vyžaduje zjednání 
nápravy. 

4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za rok. 

5. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. 

6. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u spolkového výboru jakékoliv informace o 
hospodaření Spolku a výbor je povinen je bez zbytečného odkladu poskytnout. 

7. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet jejích členů. Při 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 



Čl. XIII 
 
 

Zásady hospodaření 
 
 
1. Hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými předpisy a rozpočtem, který schvaluje 

spolkový výbor na příslušný kalendářní rok. 

2. Spolek získává prostředky k zajištení své vlastní činnosti a administrativního chodu 
zejména z přispěvků svých členů, ale tyto prostředky může získat i z jiných zdrojů podle 
zákona. 

3. Výši příspěvku pro příslušný kalendářní rok stanoví spolkový výbor na základě rozpočtu. 
Pokud není příspěvek na příslušný kalendářní rok stanoven, je závazná výše příspěvku 
určená v minulém období. 

4. Majetek Spolku  tvoří  movitý  a  nemovitý  majetek,  který  Spolek  získal  ze  zdrojů  v 
souladu s bodem 2 tohoto článku. 

5. Finanční prostředky Spolku jsou vedeny na bankovním účtu a v pokladně Spolku. 
Podpisové právo k bankovnímu účtu má předseda výboru a pokladník nezávisle. 

6. Hospodaření Spolku kontroluje kontrolní komise a schvaluje členská schůze. 

7. Spolek vede vlastní účetnictví. 
 
 

 
Čl. XIV 

Zánik Spolku 
 

 
1. Spolek zaniká na základě usnesení členské schůze, schváleným dvěma třetinami hlasů 

všech členů. V tomto případě se použije pro usnášeníschopnost schůze ustanovení § 257 
NOZ o náhradním zasedání členské schůze z důvodu nedostatku schopnosti 
usnášení. 

2. Spolek rovněž zaniká z důvodů stanovených zákonem. 

3. Při zániku Spolku s likvidací, jmenuje členská schůze likvidátora, ktery sestaví do 30 
dnů od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným 
způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku. 

4. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh 
na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na 
rozděleni likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh 
ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla. 

5. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek podle schváleného návrhu na vypořádání. 



Čl. XV 
 

Závěrečná ustanovení 
 
 
 
1. Pokud není v těchto Stanovách upraveno jinak, platí pro právní úpravu Spolku 

obecná ustanovení §§ 214 - 302 NOZ. 

2. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 21. března 2017, jejíž 
konání je potvrzeno zápisem z téhož dne. 

3. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem 21. března 2017. 
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