Stanovy Asociace public relations, z. s.
ze dne 5. února 2020

I. část

ČLÁNEK 1
Název, sídlo, územní působnost
1.

Spolek nese název Asociace public relations, z. s. (ve zkratce „APRA“).

2.

Sídlo spolku je na adrese: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.

3.

Svou činnost provozuje na celém území České republiky jako spolek.

ČLÁNEK 2
Účel, poslání a cíl APRA
1.

APRA reprezentuje zájmy oboru public relations, aktivně přispívá k neustálému zvyšování
profesních standardů mezi členy a ostatními profesionály na trhu, podporuje odbornou diskusi,
vzdělávání a obecně šíří dobré jméno profese ve společnosti.

2.

Sdružuje právnické a fyzické osoby poskytující etickým a profesionálním způsobem služby v
oblasti public relations ve smyslu Definice profesionálního poskytovatele služeb v oblasti public
relations, kterou upravuje příslušná prováděcí směrnice.

3.

Vyžaduje od svých členů dodržování mezinárodních závazků APRA vyplývající ze členství
v organizaci ICCO, konkrétně závazek respektovat etická pravidla přijatá ICCO, který upravuje
příslušná prováděcí směrnice.

4.

Svou činností aktivně napomáhá prosazování a zvyšování profesionálních standardů na trhu
služeb public relations.

5.

Zavazuje své členy k uplatňování standardů řízení podle mezinárodní normy Consultancy
Management Standard (dále jen „CMS“) přijaté International Communications Consultancy
Organization (dále jen „ICCO“), která definuje efektivní a profesionální postupy při řízení firmy
poskytující služby v oblasti public relations.

6.

Vytváří prostor pro diskuzi a řešení společných odborných a jiných problémů souvisejících
s rozvojem podnikání v odvětví služeb public relations. Pečuje o rozvoj oboru public relations
a o vzdělávání svých členů a organizuje za tímto účelem semináře, konference a nejrůznější
setkání.

7.

Reprezentuje zájmy svých členů na trhu a rozvíjí takové aktivity, které směřují k rozvoji
podnikání v odvětví služeb v oblasti public relations.

8.

V rámci svého poslání reprezentuje zájmy svých členů vůči třetím stranám.
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II. část

ČLÁNEK 3
Získávání majetku, finančních prostředků a zásady hospodaření
1.

2.

Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů APRA jsou získávány formou:
a)

členských příspěvků – podle zásad schválených Generálním shromážděním,

b)

výnosů z vlastní činnosti a akcí spolku,

c)

darů a odkazů.

APRA se získanými finančními prostředky hospodaří podle pravidel schválených Generálním
shromážděním a obecně závazných právních předpisů.

III. část

ČLÁNEK 4
Řádné členství
1.

2.

Řádným členem APRA se může stát kterákoli právnická nebo fyzická osoba (dále též
„Agentura“), jejíž přijetí schválí Generální shromáždění a která splňuje následující podmínky:
a)

Agentura je registrována jako podnikatelský subjekt, prokazatelně poskytující
poradenskou a organizační činnost v oblasti public relations, a to ve smyslu Definice
profesionálního poskytovatele služeb v oblasti public relations, kterou upravuje
příslušná prováděcí směrnice,

b)

Agentura má minimálně tři konzultanty, z nichž alespoň dva musí prokázat nejméně dva
roky praxe v oboru public relations,

c)

Agentura působí minimálně 1,5 roku před podáním žádosti o členství v oboru public
relations a po celou tuto dobu vystupuje jako samostatný subjekt, jehož jedinou nebo
významnou oblastí podnikání je poskytování služeb v oblasti public relations,

d)

Agentura se zavázala, že bude dodržovat etická pravidla APRA, která jsou popsaná
v prováděcí směrnici.

Přihláška k řádnému členství
a)

Splnění podmínek pro řádné členství ověřuje Výkonná rada na základě podané přihlášky
zájemce o řádné členství a doložených informací, které upravuje prováděcí směrnice.
V případě, že zájemce nesplňuje podmínky členství, Výkonná rada přihlášku odmítne.

b)

Zájemce o řádné členství jako součást přihlášky doloží:
i.

stručný popis tří projektů, které agentura navrhla, řídila, realizovala a vyhodnotila
pro minimálně dva rozdílné klienty, a to v období ne delším než jeden rok před
podáním přihlášky,

ii.

výpis z obchodního rejstříku, kterým prokáže dobu působení v oboru,

iii.

potvrzení, že v agentuře působí minimálně tři konzultanti, z nichž alespoň dva musí
prokázat nejméně dva roky praxe v oboru public relations,
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iv.

čestné prohlášení, ve kterém se agentura zavazuje k dodržování etických pravidel
APRA.

v.

profil agentury.

c)

Přihláška zájemce o řádné členství bude po osvědčení splnění podmínek Výkonnou
radou předložena k vyjádření řádným členům APRA, kteří se mohou do 31 dnů od
oznámení k navrhovanému zájemci vyjádřit. V případě, že nebudou vůči přijetí zájemce
o řádné členství vzneseny ve stanovené lhůtě výhrady, předloží výkonná rada přihlášku
Generálnímu shromáždění ke schválení.

d)

Případné výhrady vznesené ze strany řádných členů projedná Výkonná rada se
zájemcem o řádné členství ve lhůtě 31 dnů od uplynutí lhůty pro vyjádření členů
uvedené v odstavci c), následně znovu rozhodne o splnění podmínek pro vznik řádného
členství, přitom postupuje podle odstavců a) a c).

3. Zánik řádného členství
a)

Řádný člen může ukončit členství písemným oznámením Výkonné radě, a to i bez
uvedení důvodu, v takovém případě členství zaniká dnem doručení oznámení Výkonné
radě.

b)

Řádné členství může také zaniknout vyloučením řádného člena, a to na
základě některého z níže uvedených důvodů:
i.

zvlášť hrubé porušení stanov APRA,

ii.

jednání, které se neslučuje s etickými a profesními pravidly public relations,

iii.

jednání, které vede či může vést k finanční nebo profesní újmě jiného člena APRA,
i k újmě APRA jako takové,

iv.

člen neuhradí členské příspěvky,

v.

nesplnění podmínek pro obnovení členství stanovených výkonnou radou členu,
jehož členství bylo dočasně pozastaveno podle článku 4 odst. 4, písm. a), bodu i.

c)

Návrh na vyloučení člena může podat člen APRA nebo člen Výkonné rady předsedovi
Výkonné rady písemně s uvedením konkrétních důvodů pro vyloučení.

d)

Předseda Výkonné rady předloží návrh na nejbližším zasedání Výkonné rady, která návrh
se svým stanoviskem předloží nejbližšímu řádnému Generálnímu shromáždění nebo
mimořádnému Generálnímu shromáždění v souladu s čl. 11 odst. 5.

e)

Shledá-li Výkonná rada návrh na vyloučení člena jako důvodný, je povinna členovi
dočasně pozastavit členství v souladu s článkem 4 odst. 4., písm. a), bodu ii, až do
rozhodnutí Generálního shromáždění. Odvolání proti rozhodnutí Výkonné rady o tomto
dočasném pozastavení členství není přípustné.

f)

Výkonná rada seznámí zúčastněné subjekty a řádné členy APRA se závěry rozhodnutí.
Pokud rozhodne o vyloučení člena, uvede tuto skutečnost na webových stránkách APRA.

g)

Pokud Generální shromáždění návrh Výkonné rady na vyloučení člena zamítne,
obnovuje se členství v plném rozsahu dnem tohoto rozhodnutí Generálního
shromáždění.

h)

Výkonná rada může pro účely posouzení návrhu na vyloučení člena vyžadovat odborné
stanovisko od Etické a smírčí komise či Revizní rady APRA. Lhůta pro vydání rozhodnutí
o odmítnutí návrhu či o dočasném pozastavení členství se po dobu vypracování
odborného stanoviska přerušuje.
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4.

Dočasné pozastavení řádného členství
a)

Členství se dočasně pozastaví v případě, že:
i.

člen neplní podmínky nebo poruší povinnosti vyplývající ze stanov APRA, či
rozhodnutí Generálního shromáždění, důsledky čehož lze bez následků odstranit,
nebo

ii.

Výkonná rada shledá obdržený návrh na vyloučení člena jako důvodný.

b)

Návrh na dočasné pozastavení členství může podat člen APRA, nebo člen Výkonné rady
předsedovi Výkonné rady písemně s uvedením konkrétních důvodů pro dočasné
pozastavení členství.

c)

Předseda výkonné rady APRA návrh na dočasné pozastavení členství předloží na
nejbližším zasedání Výkonné radě, která o něm rozhodne:
i.

v případě, že Výkonná rada důvody k dočasnému pozastavení členství neshledá,
návrh zamítne,

ii.

pokud Výkonná rada shledá návrh jako důvodný, členství dočasně pozastaví a
stanoví podmínky, které musí člen pro obnovení řádného členství splnit.

iii.

splnění podmínek oznámí člen, jehož členství bylo dočasně pozastaveno, písemně
předsedovi Výkonné rady. Výkonná rada následně do 30 dnů od oznámení nápravy
splnění podmínek ověří. Pokud Výkonná rada shledá, že člen stanovené podmínky
splnil, obnoví jeho členství s okamžitou platností.

iv.

Pokud člen stanovené podmínky nesplní, Výkonná rada postupuje v souladu
s článkem 4 odst. 3, písm. b) bodu v.

d)

Výkonná rada seznámí zúčastněné subjekty a řádné členy APRA se závěry rozhodnutí.
Pokud rozhodne o dočasném pozastavení členství, uvede tuto skutečnost na webových
stránkách APRA.

e)

Proti rozhodnutí Výkonné rady o dočasném pozastavení členství podle článku 4. odst. 4,
písm. a), bodu i. je přípustné odvolání ke Generálnímu shromáždění, které má odkladný
účinek. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

f)

Proti rozhodnutí Výkonné rady o dočasném pozastavení členství podle článku 4 odst. 4,
písm. a), bodu ii. není odvolání přípustné.

g)

Výkonná rada může vyžadovat odborné stanovisko od Etické a smírčí komise či Revizní
rady APRA k posouzení návrhu na dočasné pozastavení členství. Lhůta pro vydání
rozhodnutí o dočasném pozastavení členství se po dobu vypracování odborného
stanoviska přerušuje.

g)

Uhrazený členský příspěvek se za dobu dočasného pozastavení členství nevrací.

ČLÁNEK 5
Čestné členství
1.

Čestným členem APRA se může stát významný odborník působící v oblasti public relations.

2.

Čestné členy jmenuje Generální shromáždění APRA na návrh Výkonné rady.
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ČLÁNEK 6
Přidružené členství
1.

Přidruženým členem APRA, se může stát právnická osoba, která se zabývá aktivně oborem
public relations nebo má zájem o získávání informací o oboru či studium oboru public relations,
přitom neposkytuje služby public relations jako komerční činnost, která splňuje níže uvedené
podmínky a o níž nejsou členům APRA známy jiné důvody, pro něž by byl důvod statut
přidruženého člena odepřít.

2.

Přidruženým členem APRA se může stát:

3.

4.

a)

interní firemní tým, jehož náplní činnosti je činnost v oblasti public relations, působící
v podnikatelském subjektu, který neposkytuje poradenskou činnost v oboru public
relations jako svůj předmět podnikání,

b)

nezisková organizace (právnická osoba), tj. nestátní (nevládní) nezisková organizace
(např. obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond) nebo příspěvková či
rozpočtová organizace státu či jiné veřejnoprávní korporace (obec, kraj apod.), která
nevytváří zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele.

Vznik přidruženého členství
a)

Splnění podmínek pro vznik přidruženého členství upravených příslušnou prováděcí
směrnicí ověřuje Výkonná rada na základě podané přihlášky zájemce o přidružené
členství a doložených informací. V případě, že zájemce nesplňuje podmínky pro
přidružené členství, Výkonná rada přihlášku odmítne.

b)

Vznik přidruženého členství podléhá schválení řádnými i přidruženými členy APRA.
Přihláška zájemce o přidružené členství bude po ověření splnění podmínek Výkonnou
radou předložena k vyjádření řádným a přidruženým členům APRA, kteří se mohou do
31 dnů od oznámení k navrhovanému zájemci vyjádřit. V případě, že nebudou vůči přijetí
zájemce o přidružené členství vzneseny ve stanovené lhůtě výhrady či připomínky,
vznikne přidružené členství uplynutím této lhůty.

c)

Případné výhrady či připomínky k zájemci o přidružené členství vznesené ze strany
řádných a přidružených členů projedná Výkonná rada se zájemcem ve lhůtě 31 dnů od
uplynutí lhůty k vyjádření členů uvedené v odstavci b), následně znovu rozhodne o tom,
zda zájemce osvědčil splnění podmínek pro vznik přidruženého členství; přitom
postupuje podle písmen a) a b).

Zánik přidruženého členství
a)

Přidružené členství zanikne automaticky v případě neuhrazení členského příspěvku, a to
k 31. prosinci kalendářního roku, za který byl členský příspěvek naposledy uhrazen.

b)

Přidružený člen může ukončit své členství oznámením Výkonné radě, v takovém případě
zaniká přidružené členství dnem doručení oznámení Výkonné radě nebo dnem, který byl
v oznámení uveden, podle toho, který okamžik nastane později.

c)

V případě, že přidružený člen přestane splňovat podmínky pro přidružené členství,
rozhodne Výkonná rada o zániku jeho členství. V takovém případě přidružené členství
zaniká dnem doručení rozhodnutí Výkonné rady o zániku přidruženého členství.
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ČLÁNEK 7
Členské příspěvky
1.

Výše ročního členského příspěvku činí u řádných členů pro rok 2020 částku 62 545 Kč. Členský
příspěvek bude následně každoročně valorizován o výši průměrné roční míry inflace roku
předcházejícího podle údajů Českého statistického úřadu. Výpočet členského příspěvku
provede Sekretariát APRA podle pravidel schválených Generálním shromážděním.

2.

Výše ročního členského příspěvku činí u přidružených členů dle čl. 6 odst. 2 písm. a) 10 000 Kč,
u přidružených členů dle čl. 6 odst. 2 písm. b) 2000 Kč.

3.

V případě čestného členství se členský příspěvek neplatí.

4.

V případě, že členství nově přijatého člena trvá v prvním kalendářním roce jeho členství méně
než 6 měsíců, činí roční členský příspěvek tohoto člena jednu polovinu základního členského
příspěvku.

5.

V případě zániku členství v průběhu kalendářního roku se uhrazený členský příspěvek nevrací.

6.

Splatnost členského příspěvku je předem k 15. pracovnímu dni kalendářního roku, za nějž se
členský příspěvek platí, v případě vzniku řádného nebo přidruženého členství v průběhu
kalendářního roku je členský příspěvek splatný do jednoho měsíce od vzniku členství.

7.

Pokud řádný člen neuhradí členský příspěvek do zasedání Generálního shromáždění
APRA, pozbývá na příslušném zasedání hlasovací právo.

ČLÁNEK 8
Členská práva
1.

Řádní členové APRA, mají zejména tato práva:
a)

volit a nominovat své zástupce do orgánů APRA,

b)

podávat návrhy a doporučení všem orgánům APRA včetně podnětů Etické a smírčí
komisi APRA,

c)

podávat podnět na dočasné pozastavení členství či na vyloučení členské agentury nebo
přidruženého člena z APRA,

d)

být informováni o činnosti APRA,

e)

užívat podle pravidel určených Výkonnou radou prostředky a zařízení APRA,

f)

účastnit se akcí pořádaných APRA podle pravidel určených Výkonnou radou,

g)

používat ve všech formách obchodního styku i styku s veřejností označení, z něhož je
patrné členství v APRA a prostřednictvím APRA členství v mezinárodní organizaci ICCO.

2.

Hlasovací práva všech členů jsou si rovná, při hlasování má každý člen vždy jeden hlas.

3.

Přidružení členové APRA mají zejména tato práva:
a)

podávat návrhy a doporučení všem orgánům APRA, včetně podnětů Etické a smírčí
komisi APRA,

b)

podávat podnět na dočasné pozastavení členství či na vyloučení členské agentury nebo
přidruženého člena z APRA,

c)

účastnit se akcí pořádaných APRA podle pravidel určených Výkonnou radou,
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d)
4.

5.

používat ve všech formách obchodního styku i styku s veřejností označení, z něhož je
patrné přidružené členství v APRA, které se řídí pravidly schválenými Výkonnou radou.

Čestní členové APRA mají zejména tato práva:
a)

podávat návrhy a doporučení všem orgánům APRA včetně podnětů Etické a smírčí
komisi APRA,

b)

účastnit se akcí pořádaných APRA podle pravidel určených Výkonnou radou.

Přidružený a čestný člen nemá právo volit a nominovat své zástupce do orgánů APRA.

ČLÁNEK 9
Členské povinnosti
1.

Všichni členové APRA mají povinnost dodržovat její stanovy a etická pravidla, včetně etických
norem ICCO a rozhodnutí orgánů APRA.

2.

Všichni členové mají povinnost přispívat k naplňování cílů a poslání APRA a upustit od všeho,
co by mohlo uškodit zájmům APRA nebo bylo v rozporu s profesionálním poskytováním služeb
v oblasti public relations ve smyslu Definice profesionálního poskytovatele služeb v oblasti
public relations.

3.

Všichni členové jsou zavázáni dodržovat etické standardy APRA a stanovy APRA. Všichni
členové jsou povinni zajistit dodržování etických standardů i ze strany svých zaměstnanců a
spolupracovníků, kteří se na jejich činnosti public relations přímo podílejí.

4.

Řádní a přidružení členové mají povinnost platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě.

5.

Řádní členové musí provádět svou činnost ve shodě s mezinárodní normou ICCO CMS. Řádný
člen je povinen si k doložení této skutečnosti opatřit certifikát, který mu udělí organizace
autorizovaná vydavatelem uvedené normy, a takto získaný certifikát předložit k ověření
výkonnému řediteli APRA v těchto lhůtách:
a)

poprvé do 12 měsíců od přijetí agentury za člena APRA (dále jen „první předložení
certifikátu“),

b)

podruhé do tří měsíců po uplynutí dvou let od prvního předložení certifikátu (dále jen
„druhé předložení certifikátu“),

c)

následně, po druhém předložení certifikátu, je člen povinen předkládat platný certifikát
vždy po čtyřech letech, a to nejpozději před uplynutím lhůty čtyř let od posledního
předložení certifikátu.

IV. část

ČLÁNEK 10
Orgány APRA

Orgány APRA jsou:
1.

Generální shromáždění
Stanovy APRA_FIN_VB I strana 7

2.

Výkonná rada

3.

Revizní rada

4.

Etická a smírčí komise

5.

Stálé komise

6.

Sekretariát

ČLÁNEK 11
Generální shromáždění
1.

Generální shromáždění je vrcholným orgánem APRA, a skládá se ze všech řádných členů APRA.

2.

Do působnosti Generálního shromáždění náleží:
a)

schvalování stanov APRA a jejich změn,

b)

volba a odvolávání členů Výkonné rady, předsedy Výkonné rady, členů Revizní rady a
členů Etické a smírčí komise,

c)

projednávání návrhů předložených Výkonnou radou,

d)

schvalování plánů a programu činnosti APRA a schválení rozpočtu a výsledků
hospodaření,

e)

rozhodování o zániku APRA a nakládání s jejím majetkem,

f)

jmenování čestných členů,

g)

schvalování výše členských příspěvků,

h)

rozhodování o vyloučení člena,

i)

vymezení dalších okruhů otázek, o nichž bude Generální shromáždění rozhodovat.

3.

Generální shromáždění je svoláváno Výkonnou radou minimálně jedenkrát ročně. Výkonná
rada může kdykoliv svolat mimořádné Generální shromáždění, pokud to považuje za nutné.

4.

Výkonná rada je dále povinna svolat mimořádné Generální shromáždění na základě písemné
žádosti:
a)

nejméně dvou členů Revizní rady,

b)

člena, který je subjektem řízení o dočasném pozastavení členství či řízení o vyloučení
z APRA,

c)

jedné třetiny všech členů,

5.

Mimořádné Generální shromáždění se v těchto případech musí konat do 3 měsíců od doručení
žádosti Výkonné radě.

6.

Pozvánku na Generální shromáždění musí Výkonná rada odeslat všem řádným členům
elektronickou poštou a zároveň zveřejněním na webových stránkách nejméně 14 dní před
datem konání Generálního shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání
a dále program jednání Generálního shromáždění.

7.

Generální shromáždění postupuje v souladu s jednacím a volebním řádem Generálního
shromáždění APRA, který upravuje prováděcí směrnice.

8.

Hlasovací právo řádného člena uplatňuje na Generálním shromáždění sám řádný člen (je-li
fyzickou osobou) či jeho statutární orgán (je-li právnickou osobou), popřípadě osoba členem
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zplnomocněná písemnou plnou mocí. Splnění podmínek pro uplatnění hlasovacího práva
kontroluje předsedající.
9.

Generální shromáždění je usnášeníschopné, pokud je přítomna minimálně jedna třetina všech
řádných členů APRA. Pokud není Generální shromáždění ve stanovenou hodinu
usnášeníschopné, koná se opakovaně na stejném místě o hodinu později a se stejným
programem jednání. Toto opakované Generální shromáždění je usnášeníschopné bez ohledu
na počet přítomných. Takto opakované Generální shromáždění nemůže měnit program
navržený v pozvánce, ani dodatečně zařazovat body týkající se změny stanov, zániku APRA,
nebo rozhodnutí o vyloučení člena.

10.

Generální shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů.
O změně stanov, zániku APRA nebo vyloučení člena rozhoduje Generální shromáždění
dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
předsedající. Na Generálním shromáždění mají hlasovací právo jen řádní členové, kteří zaplatili
členské příspěvky splatné ke dni konání Generálního shromáždění.

11.

Generální shromáždění řídí předseda Výkonné rady, v případě jeho nepřítomnosti
místopředseda, případně jiný člen Výkonné rady určený předsedou.

12.

O každém jednání Generálního shromáždění je pořízen protokol, který je následně rozeslán
všem řádným členům.

13.

Účastnit jednání Generálního shromáždění se mohou vedle řádných členů, statutárních či
zplnomocněných zástupců řádných členů i zaměstnanci členských Agentur, kteří však nemají
hlasovací právo.

14.

O záležitostech spadajících do působnosti Generálního shromáždění je možné hlasovat
elektronicky mimo pravidelné zasedání Generálního shromáždění na výzvu Výkonné rady.
Výkonná rada v takovém případě rozešle řádným členům výzvu k hlasování elektronickou
poštou na úřední e-mailové adresy všech řádných členů. Výzva musí obsahovat přesný popis a
vyjádření záležitosti, o které má být hlasováno, a to tak, aby nepřipouštěla různý výklad. V
případě elektronického hlasování je hlasující člen povinen odeslat odpověď elektronickou
poštou způsobem uvedeným ve výzvě s jednoznačným vyjádřením své vůle ohledně záležitosti,
o které je hlasováno. Pokud odpověď hlasujícího člena nebude obsahovat jednoznačné
vyjádření vůle, je hlas neplatný. Elektronické hlasování je platné, pokud se ho zúčastní nejméně
jedna polovina všech řádných členů. V případě rozhodování formou elektronického hlasování
je nutné, aby rozhodnutí bylo schváleno nadpoloviční většinou všech řádných členů.

ČLÁNEK 12
Výkonná rada
1.

Výkonná rada je statutárním orgánem APRA. Má sedm členů zvolených Generálním
shromážděním. V jejím čele je předseda, který je volen přímou volbou Generálním
shromážděním. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu Výkonné rady místopředseda,
kterého volí členové Výkonné rady.

2.

Jednání Výkonné rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný
předsedou určený člen Výkonné rady.

3.

Výkonná rada rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Výkonná rada je
usnášeníschopná, pokud je na zasedání přítomen nadpoloviční počet jejích členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy nebo člena
Výkonné rady řídícího zasedání Výkonné rady.
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4.

Výkonná rada je volena Generálním shromážděním a je mu rovněž odpovědná. Má právo při
rezignaci svých členů sama kooptovat náhradníky z řad řádných členů, avšak počet takto
kooptovaných členů nesmí v průběhu celého funkčního období přesáhnout 2 členy.

5.

Pokud není Výkonná rada v důsledku rezignace svých členů usnášeníschopná, musí Generální
shromáždění zvolit novou Výkonnou radu. V tomto případě svolávají mimořádné Generální
shromáždění libovolní dva členové Výkonné rady.

6.

Funkční období Výkonné rady je dvouleté.

7.

Výkonná rada je svolávána písemně předsedou či místopředsedou, a to nejméně jedenkrát do
roka.

8.

O jednání a usneseních Výkonné rady musí být vždy sepsán protokol, který musí podepsat
předsedající a minimálně jeden další člen Výkonné rady.

9.

Výkonná rada jmenuje a odvolává oficiálního zástupce APRA v mezinárodní organizaci ICCO.
Tímto zástupcem může být pouze statutární zástupce či zaměstnanec členské Agentury.
Zástupce APRA v ICCO je jmenován obvykle na 2 roky.

10.

Zástupce v ICCO může Výkonná rada s okamžitou platností odvolat v případě, kdy přestane
splňovat podmínky pro výkon své funkce či svoji funkci nevykonává řádně.

ČLÁNEK 13
Působnost Výkonné rady
1.

Svolávat Generální shromáždění.

2.

Organizovat přijímání nových členů.

3.

Pozastavit členství či navrhnout vyloučení člena Generálnímu shromáždění.

4.

Předkládat zprávy a návrhy Generálnímu shromáždění, připravovat jeho jednání.

5.

Vykonávat rozhodnutí Generálního shromáždění.

6.

Určovat prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje APRA, vytvářet její program a
schvalovat rozpočet jednotlivých akcí APRA,

7.

Řídit hospodaření APRA,

8.

Jmenovat a odvolávat Výkonného ředitele, který řídí provoz sekretariátu APRA,

9.

Zřizovat stálé odborné komise a určovat jejich cíle a základní okruhy působností.

10.

Žádat Revizní radu a Etickou a smírčí komisi o stanoviska k otázkám v rámci jejich působnosti.

11.

Vykonávat působnost zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům Sekretariátu a Výkonnému
řediteli.

ČLÁNEK 14
Povinnosti členů Výkonné rady
1.

Předseda je oprávněn zastupovat APRA navenek a je oprávněn za APRA jednat a činit právní
úkony. Předseda vykonává působnost Výkonné rady vůči třetím stranám ve všech záležitostech
a předsedá jednání Výkonné rady i Generálního shromáždění. V případě jeho nepřítomnosti
přecházejí tyto povinnosti na místopředsedu nebo jiného jím pověřeného člena Výkonné rady.
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2.

Předseda jedná jménem APRA, pouze v případě přijetí závazku APRA ve výši přesahující částku
150 000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) či při zatěžování či zcizování
nemovitostí podepisuje předseda společně s místopředsedou.

3.

Při nebezpečí z prodlení má předseda právo přijmout na svou odpovědnost nezbytná opatření
i nad rámec své kompetence, o nichž dodatečně bez zbytečného odkladu informuje Výkonnou
radu, popř. Generální shromáždění, které se k takovému jednání musí vyjádřit.

ČLÁNEK 15
Etická a smírčí komise
1.

Etická a smírčí komise je orgánem APRA, jehož hlavním úkolem je působit ve sporech mezi
členy APRA a posuzovat dodržování stanov APRA a rozhodnutí Generálního shromáždění a
Výkonné rady.

2.

Etická a smírčí komise může dále přijímat podněty a vydávat stanoviska u záležitostí, které se
týkají etické praxe v public relations, a to i v případě, že se netýkají přímo APRA nebo jejích
členů.

3.

Stanoviska Etické a smírčí komise mají doporučující charakter.

4.

Etická a smírčí komise je pětičlenná, její členové jsou voleni Generálním shromážděním na
období 4 let. Členem Etické a smírčí komise může být pouze statutární zástupce či zaměstnanec
členské Agentury. Členství v Etické a smírčí komisi je neslučitelné s členstvím ve Výkonné radě.

5.

Bližší podmínky činnosti Etické a smírčí komise stanoví jednací řád, který komise Generálnímu
shromáždění předloží do 30 dnů od svého zvolení.

6.

Etická a smírčí komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.

7.

Členové Etické a smírčí komise volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.

8.

V případě, že člen Etické a smírčí komise přestane splňovat podmínky členství v komisi, je
Výkonnou radou kooptován jeho náhradník. Během jednoho funkčního období mohou být
kooptováni maximálně 2 členové Etické a smírčí komise.

9.

Při rezignaci nebo zániku podmínek pro členství dvou a více členů Etické a smírčí komise
v průběhu funkčního období musí předseda Výkonné rady svolat Generální shromáždění
k volbě nových členů Etické smírčí komise.

ČLÁNEK 16
Revizní rada
1.

Revizní rada je tříčlenná, volená Generálním shromážděním na dva roky. Členství v Revizní radě
je neslučitelné s členstvím ve Výkonné radě. Revizní rada rozhoduje nadpoloviční většinou
hlasů všech svých členů.

2.

Členové Revizní rady volí ze svého středu předsedu, který řídí a koordinuje činnost rady.

3.

Revizní rada provádí kontrolu vedení účtů, výsledků hospodaření, jakož i dalších oblastí činnosti
APRA, o nichž se usnese. O výsledcích revize podává jednou ročně zprávu Výkonné radě a
Generálnímu shromáždění. Generální shromáždění může Revizní radě ukládat, v rámci její
působnosti, úkoly.

4.

Členové Revizní rady mají právo účastnit se jednání Generálního shromáždění a dostat uděleno
slovo, kdykoliv o to požádají.
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5.

V případě, že Agentura, z níž je zvolen člen Revizní rady, vystoupí z APRA, má Revizní rada právo
kooptovat v průběhu funkčního období jednoho náhradníka.

6.

Při rezignaci člena Revizní rady má Revizní rada právo kooptovat v průběhu funkčního období
jednoho náhradníka.

7.

Při rezignaci nebo zániku podmínek pro členství dvou a více členů Revizní rady v průběhu
funkčního období musí předseda Výkonné rady svolat Generální shromáždění k volbě nových
členů Revizní rady.

ČLÁNEK 17
Sekretariát
1.

Sekretariát je výkonným orgánem APRA, jehož hlavním úkolem je zajišťovat servis k plnění
úkolů Výkonné rady a ostatních orgánů APRA, dále zabezpečovat úkoly uložené Výkonnou
radou.

2.

V čele Sekretariátu stojí Výkonný ředitel, který je za jeho řádný chod odpovědný Výkonné radě.
Výkonná rada ve vztahu k členům Sekretariátu a Výkonnému řediteli vykonává působnost
zaměstnavatele. Výkonný ředitel má povinnost účastnit se jednání orgánů APRA.

3.

Výkonný ředitel APRA má právo zavazovat APRA a hradit výdaje v rozsahu a do výše rozpočtu
pro danou oblast (projekt), který schválilo Generální shromáždění. V případě výdajů nad
100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a v případě úhrad přesahujících výši schváleného
rozpočtu pro danou oblast (projekt) je Výkonný ředitel povinen získat předchozí písemný
souhlas předsedy Výkonné rady.

ČLÁNEK 18
Stálé odborné komise
1.

Stálé odborné komise jsou odbornými, expertními a iniciativními orgány, které zřizuje Výkonná
rada k řešení a posuzování nejrůznějších otázek souvisejících s činností APRA.

2.

Složení komisí schvaluje Výkonná rada.

3.

Cíle a základní okruhy působnosti určuje komisi Výkonná rada, náplň činnosti a postup si určuje
komise sama.

V. část

ČLÁNEK 19
Zánik APRA
1.

O zániku APRA může být rozhodnuto pouze na řádném nebo mimořádném Generálním
shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem.

2.

V případě zániku APRA rozhodnutím Generálního shromáždění rozhodne Generální
shromáždění také o likvidačním zůstatku majetku APRA, který by měl připadnout organizaci se
stejným či podobným zaměřením nebo věnován humanitární organizaci.

3.

V ostatním platí pro likvidaci APRA obecně závazné právní předpisy.
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VI. část

ČLÁNEK 20
Závěrečná ustanovení
1.

Změny těchto stanov přijímá Generální shromáždění APRA.

2.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Generálním shromážděním APRA.

3.

Tyto stanovy byly schváleny Generálním shromážděním APRA dne 5. února 2020.
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