STANOVY
UNIHOST
Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s.

§ 1 Základní ustanovení
1. UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, z.s.
(dále jen UNIHOST) je dobrovolná, profesní, nepolitická a nezávislá zájmová organizace
s působností na celém území ČR a se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.
2. UNIHOST byl založen na základě platného znění ustanovení zákonů č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů a č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, reg. MV, č.j. VSC/1-10 459/92, dne
6.3.1992. V souladu s ustanovením § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se toto
sdružení považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
3. Sdružuje současné i minulé provozovatele stravovacích a ubytovacích služeb.
4. UNIHOST může být členem širších podnikatelských sdružení i mezinárodních organizací se
zaměřením na gastronomickou a ubytovací činnost.
5. Členy UNIHOSTu se mohou stát subjekty dodávající zařízení, výrobky a služby pro gastronomii.
6. Členy UNIHOSTu se mohou stát subjekty, zabývající se rozvojem cestovního ruchu: cestovní
kanceláře, cestovní agentury a jiné agentury pracující v cestovním ruchu, průvodci v cestovním
ruchu, dopravci v cestovním ruchu apod.
7. Členy UNIHOSTu mohou být odborné školy vzdělávající v oblasti gastronomie a cestovního
ruchu.
8. UNIHOST je ode dne 24.4.2002 řádným členem Hospodářské komory České republiky a od
13.10.2010 čestným členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.
9. UNIHOST uzavřel v roce 2005 s Moravskoslezským krajem Dohodu o spolupráci mezi
odbornými školami v oblasti gastronomie a podnikateli sdruženými v UNIHOSTu.

§ 2 Účel a hlavní činnost
1. UNIHOST hájí a podporuje oprávněné společné zájmy podnikatelů, kteří jsou jeho členy a
přispívá k řádnému provozování živností.
2. Na požádání členů zastupuje a hájí jejich oprávněné zájmy na všech stupních úřadů s cílem
zabránění neoprávněných rozhodnutí a postihů.
3. Poskytuje svým členům odborné poradenské a informační služby.
4. Napomáhá svým členům (a jejich zaměstnancům) při zvyšování odborné kvalifikace a kvalifikace
v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.
5. Zasazuje se svou činností o neustálé zvyšování autority a prestiže pohostinských živností. Provádí
proto v pravidelných intervalech (nejméně jednou ročně) analýzy své činnosti a působení svých
členů, které předkládá členské schůzi.
6. Na vyžádání nebo z vlastní iniciativy podává orgánům státní správy návrhy, informace a
stanoviska o živnostech ve své působnosti.
7. Uzavírá partnerské smlouvy se všemi subjekty, které působí v oblasti gastronomie a souvisejících
službách (např. servisní organizace, agentury apod.).
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§ 3 Hospodářská činnost
1. Za účelem podpory hlavních činností UNIHOSTu uvedených v §2 těchto stanov je spolek
oprávněn vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost schválenou představenstvem.
2. Předmětem podnikání spolku je pořádání odborných kurzů, školení, soutěží, výstav a dalších akcí
spojených s podporou hlavního předmětu činnosti.

§ 4 Členové, jejich práva a povinnosti
1. Členství v UNIHOSTu je dobrovolné.
2. Členy se stávají podnikatelé a osoby profesně zdatní s rozsáhlou odbornou erudicí a dlouholetou
praxí.
3. Přijetí za člena je možné na základě písemné přihlášky a doporučení představenstva.
4. Každý člen má rovné hlasovací právo.
5. Člen UNIHOSTu je oprávněn zejména:
a) volit a být volen do orgánů UNIHOSTu
b) využívat služeb poskytovaných UNIHOSTem
c) podílet se na činnosti UNIHOSTu, zejména předkládat své podněty, připomínky a návrhy
d) požadovat ochranu svých zájmů podle zákona a práv vyplývajících z členství v UNIHOSTu
e) požívat všech výhod, které UNIHOST svým členům poskytuje
f) být informován o vyřízení podnětů, návrhů, stížností a připomínek.
6. Člen UNIHOSTu je povinen zejména:
a) vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
b) dodržovat stanovy a plnit platná usnesení orgánů UNIHOSTu
c) pracovat ve zvolených funkcích
d) platit řádně stanovené členské příspěvky.
7. Členství v UNIHOSTu zaniká:
a) písemným oznámením o ukončení členství
b) vyloučením člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a ani po výzvě
nápravu v přiměřené lhůtě nezjednal
c) vyloučením člena pro jednání, které je v rozporu se zájmy spolku
d) při závažném porušení morálních a zákonných normativů
e) nezaplatí-li člen členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené dodatečně ve výzvě
k zaplacení
f) úmrtím člena.
8. O vyloučení člena rozhoduje většinovým rozhodnutím shromáždění delegátů na základě návrhu,
ve kterém je uveden důvod pro vyloučení.
9. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku ani jeho podílu.
10. Člen souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby spolku dle
Obecného nařízení Evropské unie neboli GDPR. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu členství,
po ukončení členství jsou z databáze členů vymazány ve lhůtě tří měsíců.
Zásady GDPR jsou k dispozici na www.unihostostrava.cz.
11. Spolek vede seznam členů. Seznam je veden v elektronické podobě. Zápis, změnu nebo výmaz
v seznamu provádí statutární orgán nebo pověřená osoba. Seznam nebude pro veřejnost
zpřístupněn. Osobní údaje členů nebudou předány žádnému dalšímu subjektu.

§ 5 Orgány UNIHOSTu
1. Orgány UNIHOSTu jsou:
A. Členská schůze
B. Představenstvo
C. Kontrolní komise
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A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem UNIHOSTu je členská schůze.
2. Členskou schůzi svolává předseda po schválení představenstvem nejméně jednou ročně. Pozvánka
na zasedání členské schůze musí být doručena členům vhodným způsobem nejméně deset dnů
před dnem zasedání.
3. Členská schůze může být svolána rovněž na základě žádosti jedné třetiny členů, doručenou
písemně předsedovi představenstva.
4. Působnost členské schůze plní shromáždění delegátů.
5. Delegáty pro shromáždění delegátů volí členové spolku na členské schůzi.
6. Všichni členové, kteří se dostaví na členskou schůzi, se podepíší na hromadnou kandidátní listinu
delegátů a tímto podpisem vyjádří svůj souhlas s kandidaturou.
7. Přítomní členové pak jsou voleni veřejně a hromadně („an bloc“) za delegáty shromáždění.
8. Shromáždění delegátů se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů.
9. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
10. Shromáždění delegátů:
a) volí představenstvo a kontrolní komisi
b) schvaluje změny a doplňky stanov UNIHOSTu
c) stanovuje výši členského příspěvku
d) rozhoduje o vyloučení členů
e) po projednání v představenstvu předkládá kontrolní komise ke schválení bilanční výkazy a
roční rozpočet
f) na návrh představenstva schvaluje plány činnosti
g) rozhoduje o přeměně spolku
h) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací (spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku)
i) rozhoduje o jmění a rozdělení případného likvidačního zůstatku.

B. Představenstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Představenstvo je nejvyšším orgánem UNIHOSTU v období mezi členskými schůzemi.
Členové představenstva musí být profesně zdatní anebo s dlouholetou profesní znalostí.
Představenstvo má nejméně 3, nejvýše 7 členů.
Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni shromážděním delegátů aklamací. Po zvolení
představenstva jako celku je zvlášť volen předseda a místopředseda z řad členů představenstva.
Představenstvo v případě naléhavé potřeby může z řad členů kooptovat další členy představenstva.
Kooptovaní členové musí být zvoleni na nejbližší členské schůzi.
Funkční období představenstva je čtyřleté. Členové vykonávají své funkce až do doby zvolení
nových členů představenstva.
Představenstvo se schází 4x ročně dle stanoveného plánu.
Představenstvo zastupuje UNIHOST právně a navenek v plném rozsahu činnosti v souladu se
stanovami.
Předseda je statutární orgán a je oprávněn jednat ve všech věcech za představenstvo UNIHOSTu.
V případě rovnosti hlasů při hlasování má předseda právo dvou hlasů. Místopředseda je oprávněn
jednat ve všech věcech jménem představenstva UNIHOSTu jako statutární orgán pouze
v nepřítomnosti předsedy. Předseda může dle potřeby delegovat své pravomoci na místopředsedu.
Předseda a místopředseda jsou delegováni na sněmy HK ČR.

C. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise UNIHOSTu je jeho kontrolním orgánem. Za svou činnost odpovídá
shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti.
2. Kontrolní komise má 3 členy a schází se 2x ročně.
3. Kontrolní komisi navrhuje představenstvo z členů spolku.
4. Kontrolní komisi volí shromáždění delegátů na období čtyř let. Předseda kontrolní komise musí
mít SŠ nebo VŠ vzdělání s ekonomickým zaměřením a je volen shromážděním delegátů.
5. Kontrolní komise :
a) kontroluje hospodaření a činnost UNIHOSTu
b) pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedy, jsou-li v rozporu s obecně závaznými
předpisy, resp. stanovami UNIHOSTu. Pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu
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c) členem kontrolní komise nesmí být člen představenstva či zaměstnanec UNIHOSTu
d) jménem kontrolní komise jedná její předseda. Kontrolní nálezy či jiné písemnosti kontrolní
komise podepisuje vždy její předseda a další členové kontrolní komise, kteří se kontrolní činnosti
zúčastnili
e) předseda kontrolní komise předkládá představenstvu doplňující návrhy činnosti spolku
f) má právo svolat členskou schůzi při zjištění mimořádně závažného porušení stanov UNIHOSTu
jeho členy.

§ 6 Sekretariát UNIHOSTu
1. Sekretariát je zřízen k zajištění pravidelné a stálé činnosti UNIHOSTu.
2. Agendu sekretariátu zajišťuje tajemník, jmenovaný představenstvem, s nímž může být sjednán
rozhodnutím představenstva trvalý pracovní poměr.
3. K zajištění činnosti sekretariátu mohou být na základě rozhodnutí představenstva přijati na
pracovní smlouvu nebo dohodu další zaměstnanci.
4. Odměňování pracovníků sekretariátu se řídí platnými mzdovými předpisy.

§ 7 Majetek a hospodaření UNIHOSTu
1. Majetek tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
2. Zdroje majetku tvoří zejména:
a) příjem z členských příspěvků
b) příspěvky a jiné platby a dary členů
c) příjmy z hospodářské činnosti
d) sponzorské dary
e) jiné příjmy.
3. O výši a způsobu placení členských příspěvků rozhoduje shromáždění delegátů. S příspěvky
hospodaří představenstvo v rámci rozpočtu, který schvaluje shromáždění delegátů.
4. Shromáždění delegátů může rozhodnout o zavedení, výši a způsobu placení dalších poplatků
členů.
5. Hospodaření se řídí finančním plánem, který navrhuje představenstvo a schvaluje shromáždění
delegátů.
6. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují předseda a místopředseda, kteří
rovněž rozhodují o výši odměn.
7. O nabývání, pozbývání a převodech movitého a nemovitého majetku nad rámec schváleného
finančního plánu rozhoduje shromáždění delegátů.

§ 8 Závěrečná ustanovení
1. O změnách stanov rozhoduje shromáždění delegátů. Návrh změn nebo doplnění stanov předkládá
představenstvo.
2. Tyto stanovy byly schváleny Shromážděním delegátů UNIHOSTu dne 20. září 2018 a nabývají
účinnosti tímto dnem.

V Ostravě dne 20.9.2018

Ing. Zdeněk Blinka – předseda představenstva
Ing. Miroslav Paloncy – místopředseda
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Přehled změn:
§4) Doplnění bodu 10 a 11: Souhlas členů se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
Bod B) Snížení počtu členů představenstva: 3 – 7
Zrušení funkce 1. místopředsedy.

