I. část
ČLÁNEK 1
Název, sídlo, územní působnost
1. Spolek nese název Asociace Public Relations Agentur, z.s., (ve zkratce „APRA, z. s.“)
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 APRA, z. s.
1. Účelem APRA, z.s. je reprezentovat zájmy oboru public relations, aktivně přispívat k neustálému
zvyšování profesních standardů mezi členy a ostatními profesionály na trhu, podporovat odbornou
diskusi, vzdělávání a obecně šířit dobré jméno profese ve společnosti
Poslání a cíl APRA, z. s.
APRA, z. s.:
1. Sdružuje právnické a fyzické osoby poskytující profesionálně a eticky služby v oblasti public relations
ve smyslu Definice profesionálního poskytovatele služeb v oblasti public relations, která je přílohou (č.
1) těchto stanov.
2. Vyžaduje od svých členů dodržování profesionálních a etických standardů ve smyslu Stockholmské
charty ICCO (International Communications Consultancy Organization) v platném znění a ve smyslu
Definice profesionálního poskytovatele služeb v oblasti public relations.
3. Svou činností aktivně napomáhá růstu a rozvoji profesionálních standardů na trhu služeb v oblasti public
relations a usiluje o to, aby tyto standardy dosahovaly evropské úrovně. Podporuje a motivuje svoje
členy k uplatňování standardů řízení podle mezinárodní normy ICCO CMS (Consultancy Management
Standard), která definuje efektivní a profesionální postupy při řízení firmy poskytující služby v oblasti
public relations.
4. Vytváří prostor pro diskuzi a řešení společných odborných a jiných problémů souvisejících s rozvojem
podnikání v odvětví služeb v oblasti public relations. Pečuje o rozvoj oboru public relations a o
vzdělávání svých členů a organizuje za tímto účelem semináře, konference a nejrůznější setkání.
5. Reprezentuje zájmy svých členů na trhu a rozvíjí takové aktivity, které směřují k rozvoji podnikání v
odvětví služeb v oblasti public relations.
6. V rámci svého poslání reprezentuje zájmy svých členů vůči třetím stranám.

II. část
ČLÁNEK 3
Získávání majetku, finančních prostředků a zásady hospodaření
1. Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů APRA, z. s., jsou získávány formou:
1. členských příspěvků – podle zásad schválených Generálním shromážděním;

2. výnosů z vlastní činnosti a akcí spolku;
3. darů a odkazů.
2. APRA, z.s. s nimi hospodaří podle Generálním shromážděním schválených pravidel a obecně
závazných právních předpisů.

III. část
ČLÁNEK 4
Členství

1. Členem APRA, z. s., může být kterýkoli právní subjekt nebo fyzická osoba (dále i jen „Agentura“), který
splňuje následující podmínky a jehož přijetí schválí Generální shromáždění:

1. 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,
2. Agentura potvrdí formou čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou dodržování
Stockholmské charty ICCO (International Communications Consultancy Organization) v
platném znění,
3. Agentura má minimálně tři konzultanty, z nichž alespoň dva musí prokázat nejméně dva roky
praxe v oboru public relations.
4. Agentura musí působit minimálně 1,5 roku v oboru public relations a po celou tuto dobu
vystupovat jako samostatný subjekt, jehož jedinou nebo dominantní oblastí podnikání je
poskytování služeb v oblasti public relations. Za dominantní je oblast podnikání považována
tehdy, pokud tvoří alespoň 85 % ročních příjmů daného subjektu.
5. Agentura musí prokázat relevantní reference. Způsob prokazování referencí upravuje
prováděcí směrnice, která je přílohou (č. 2) těchto stanov.
6. Agentura musí fungovat ve shodě s mezinárodní normou ICCO CMS. Tuto skutečnost doloží
platným certifikátem, který jí udělí organizace autorizovaná vydavatelem uvedené normy.
Platný certifikát musí agentura předložit ke kontrole výkonnému řediteli APRA v těchto lhůtách:
a) do 12 měsíců od přijetí agentury za člena APRA (dále jen „první předložení certifikátu“),
b) do tří měsíců po uplynutí dvou let od prvního předložení certifikátu (dále jen „druhé předložení certifikátu“),
c) do čtyř let po druhém a po každém dalším předložení certifikátu.
1. Proces přijímání nových členů upravuje prováděcí směrnice.
2. Členství v APRA, z. s., může být podmínečně pozastaveno na základě rozhodnutí Výkonné rady.
Důvody a způsob podmínečného pozastavení členství upravuje prováděcí směrnice.
3. Agentura může být vyloučena z APRA, z. s., pouze rozhodnutím Generálního shromáždění. Důvodem
pro vyloučení Agentury z APRA, z. s., může být zvlášť hrubé porušení stanov APRA, z. s., či
jednání, které se neslučuje s etickými a profesními pravidly odvětví public relations a které vede k
finanční nebo profesní újmě jiného člena APRA, z. s., či APRA, z. s. Neuhrazení členského příspěvku
ve stanovené lhůtě se chápe jako hrubé porušení stanov. Způsob vyloučení upravuje prováděcí
směrnice.

ČLÁNEK 5
Čestné členství
1. Čestným členem APRA, z. s., se může stát významný odborník působící v současnosti nebo minulosti v
oblasti public relations. Čestné členy jmenuje Generální shromáždění APRA, z. s., na základě
návrhů Výkonné rady.

ČLÁNEK 6
Členské příspěvky
1. Výši členských příspěvků schvaluje Generální shromáždění APRA, z. s., na základě návrhu Výkonné
rady.

ČLÁNEK 7
Členská práva
1. Členové APRA, z. s., mají zejména tato práva:
1. volit a nominovat své zástupce do orgánů APRA, z. s.,
2. podávat návrhy a doporučení všem orgánům APRA, z. s., včetně podnětů Etické a smírčí
komisi APRA, z. s.,
3. podávat podnět na podmínečné pozastavení členství či na vyloučení členské agentury z
APRA, z. s.,
4. užívat podle pravidel určených Výkonnou radou prostředky a zařízení APRA, z. s., a účastnit
se akcí jí pořádaných,
5. používat ve všech formách obchodního styku i styku s veřejností označení, z něhož je patrné
členství v APRA, z. s., a prostřednictvím APRA, z. s., členství v mezinárodní organizaci ICCO,
6. být informováni o činnosti APRA, z. s.,

7.
2. Hlasovací práva všech členů jsou si rovná; při hlasování má každý člen vždy jeden hlas.

ČLÁNEK 8
Členské povinnosti
1. Všichni členové APRA, z. s., mají povinnost dodržovat její stanovy a etické principy, zejména
Stockholmskou chartu ICCO a rozhodnutí orgánů APRA, z. s.,
2. Členové mají povinnost přispívat k naplňování cílů a poslání APRA, z. s., a upustit od všeho, co by
mohlo uškodit zájmům APRA, z. s., a bylo v rozporu s profesionálním poskytováním služeb v oblasti
public relations ve smyslu Definice profesionálního poskytovatele služeb v oblasti public relations.
3. Členové mají povinnost platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě. Nejzazší lhůtou pro úhradu
členského příspěvku na kalendářní rok je pátý pracovní den příslušného kalendářního roku. Pokud člen
nezaplatí příspěvek do Generálního shromáždění APRA, pozbývá na příslušném zasedání Generálního
shromáždění hlasovací právo.

IV. část
ČLÁNEK 9
Orgány APRA, z. s.
1. Orgány APRA, z. s., jsou:
1. Generální shromáždění
2. Výkonná rada
3. Revizní rada
4. Etická a smírčí komise
5. Stálé komise

6. Sekretariá
ČLÁNEK 10
Generální shromáždění
1. Generální shromáždění je tvořeno všemi členy APRA, z. s.,. Je nejvyšším orgánem APRA, z. s., a
rozhoduje o všech zásadních záležitostech její činnosti a o otázkách členství. Řádné Generální
shromáždění se koná minimálně jedenkrát ročně.
2. Generální shromáždění je svoláváno Výkonnou radou. Výkonná rada svolává řádné Generální
shromáždění nejméně jednou ročně. Výkonná rada může kdykoliv svolat mimořádné Generální
shromáždění, pokud to považuje za nutné.
3. Dále je Výkonná rada povinna svolat mimořádné Generální shromáždění na základě písemné žádosti:

1. nejméně dvou členů Revizní rady,
2. člena, který je subjektem řízení o podmínečném pozastavení členství či řízení o vyloučení z
APRA, z. s.,

3. jedné třetiny všech členů
4.
5.
6.

7.

Mimořádné Generální shromáždění se v těchto případech musí konat do 3 měsíců od doručení
žádosti Výkonné radě.
Pozvánku na Generální shromáždění musí Výkonná rada odeslat všem členům elektronickou poštou a
zároveň dopisem nejméně 14 dní před datem konání Generálního shromáždění. Pozvánka musí
obsahovat datum, čas a místo konání a dále program jednání Generálního shromáždění.
Hlasovací právo člena uplatňuje na Generálním shromáždění sám člen (jeli fyzickou osobou) či jeho
statutární orgán (jeli právnickou osobou), popřípadě osoba členem zplnomocněná. Splnění podmínek
pro uplatnění hlasovacího práva kontroluje předsedající.
Generální shromáždění je usnášeníschopné, pokud je přítomna minimálně jedna třetina všech členů
APRA, z. s. 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.
Generální shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O změně stanov,
rozpuštění APRA, z. s., nebo vyloučení člena rozhoduje Generální shromáždění dvoutřetinovou
většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předsedající. Na Generálním
shromáždění mají hlasovací právo jen členové, kteří zaplatili členské příspěvky splatné k datu konání
Generálního shromáždění

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

9. O každém jednání Generálního shromáždění je pořízen protokol, který je následně rozeslán všem
členům APRA, z. s.

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

11. Umožňuje se elektronické hlasování členů APRA, z.s mimo generální shromáždění na výzvu výkonné
rady APRA, z.s. V případě elektronického hlasování je hlasující člen APRA, z.s. povinen odeslat email
na určenou emailovou adresu s jednoznačným vyjádřením své vůle ohledně záležitosti, o které je
hlasováno. Elektronické hlasování je platné, pokud se ho zúčastní nejméně jedna polovina všech členů
APRA, z.s. V případě rozhodování mezi dvěma variantami má v případě rovnosti hlasů předseda
výkonné rady APRA, z.s. rozhodující hlas. V případě rozhodování o změně stavu je nutné, aby
rozhodnutí bylo schváleno nadpoloviční většinou všech hlasujících členů APRA, z.s.

ČLÁNEK 11
Působnost Generálního shromáždění
1. Schvalování stanov APRA, z. s., a jejich změny.

2. Volba a odvolávání členů Výkonné rady, předsedy Výkonné rady, členů Revizní rady, členů Etické a
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

smírčí komise.
Projednávání návrhů předložených Výkonnou radou.
Schvalování plánů a programu činnosti APRA, z. s., schválení rozpočtu a výsledků hospodaření.
Rozhodování o zániku APRA, z. s., a nakládání s jejím majetkem.
Jmenování čestných členů.
Schvalování výše členských příspěvků.
Rozhodování o vyloučení člena.
Vymezení dalších okruhů otázek, o nichž bude Generální shromáždění rozhodovat.

ČLÁNEK 12
Výkonná rada
1. Výkonná rada je statutárním orgánem APRA, z. s., má sedm členů, v jejím čele je předseda, který je
volen přímou volbou na Generálním shromážděním. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu
Výkonné rady místopředseda, kterého volí členové Výkonné rady. Všech sedm členů Výkonné rady má
stejná práva a povinnosti.
2. Jednání Výkonné rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný jím 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
4. Výkonná rada je volena Generálním shromážděním a je mu rovněž odpovědná. Má právo při rezignaci
svých členů kooptovat náhradníky, avšak počet 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 desetkrát do roka.
8. O usneseních Výkonné rady je veden protokol, který musí podepsat předsedající a minimálně jeden
9.

další člen Výkonné rady.
Výkonná rada jmenuje oficiálního zástupce APRA, z. s., v mezinárodní organizaci ICCO. Tímto
zástupcem může být pouze statutární zástupce či zaměstnanec členské Agentury. Zástupce APRA, z.
s., v ICCO je jmenován na 4 roky. Po uplynutí tohoto období jmenuje Výkonná rada nového zástupce či
prodlouží jmenování stávajícího zástupce vždy o další 4 roky. Zástupce v ICCO může Výkonná rada s
okamžitou platností odvolat v případě, kdy tento přestane splňovat podmínky pro výkon své funkce či
svoji funkci nevykonává řádně.

ČLÁNEK 13

Okruh působnosti Výkonné rady
Výkonné radě přísluší zejména:
1. Svolávat Generální shromáždění.
2. Organizovat přijímání nových členů.

3.
4.
5.
6.

Pozastavit členství či navrhnout vyloučení člena Generálnímu shromáždění.
Předkládat zprávy a návrhy Generálnímu shromáždění, připravovat jeho jednání.
Vykonávat rozhodnutí Generálního shromáždění.
Určovat prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje APRA, z. s., vytvářet její program a
schvalovat rozpočet jednotlivých akcí APRA, z. s.
Řídit hospodaření APRA, z. s.
Jmenovat a odvolávat Výkonného ředitele, který řídí provoz sekretariátu APRA, z. s.

7.
8.
9. Přijímání nových členů.
ČLÁNEK 14

Povinnosti členů Výkonné rady
1. Předseda je oprávněn zastupuje APRA, z. s. a je oprávněn za APRA, z. s. 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.
2. Předseda jedná jménem APRA, z. s., samostatně; pouze v případězavazování APRA, z. s., nad 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 informuje Výkonnou radu, popř. Generální shromáždění,
které se k takovému jednání musí vyjádřit.

ČLÁNEK 15
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, jakožto i dalších oblastí života

4.
5.
6.

APRA, z. s, na 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.
Členové Revizní rady mají právo účastnit se jednání Generálního shromáždění a dostat uděleno slovo,
kdykoliv o to požádají.
V případě, že Agentura, z níž je zvolen člen Revizní rady, vystoupí z APRA, z. s., je kooptován
Výkonnou radou náhradník. Během jednoho funkčního období může být kooptován maximálně 1 člen
Revizní rady.
Při rezignaci člena Revizní rady má Revizní rada právo kooptovat v průběhu funkčního období jednoho
náhradníka.

ČLÁNEK 16
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, z. s.
2. Složení komisí schvaluje Výkonná rada.

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

ČLÁNEK 17
Etická a smírčí komise

1. Etická a smírčí komise je orgánem APRA, z. s., jehož hlavním úkolem je působit ve sporech mezi členy
2.

APRA, z. s., a posuzovat dodržování stanov APRA, z. s., a rozhodnutí Generálního shromáždění a
Výkonné rady.
Etická a smírčí komise může dále přijímat podněty a vydávat stanoviska u záležitostí, které se týkají
oboru public relations a to i v případě, že se netýkají přímo APRA, z. s., nebo jejích členů.
Stanoviska Etické a smírčí komise mají doporučující charakter.

3.
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
APRA, z. s.
Etická a smírčí komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.
Členové Etické a smírčí komise volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.

5.
6.
7. Bližší podmínky činnosti Etické a smírčí komise stanoví její jednací řád, který Etická a smírčí komise
8.

vypracuje a předloží Generálnímu shromáždění ke schválení.
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.

ČLÁNEK 18
Sekretariát
1. Sekretariát je výkonným orgánem APRA, z. s., jehož hlavním úkolem je zajišťovat kompletní servis k
zajištění práce Výkonné rady a ostatních orgánů APRA, z. s., dále zabezpečovat úkoly uložené
Výkonnou radou.
2. V čele sekretariátu stojí Výkonný ředitel, který je za jeho řádný chod odpovědný Výkonné radě. Výkonná
rada vykonává působnost zaměstnavatele. Výkonný ředitel má povinnost účastnit se jednání Výkonné
rady.
3. Výkonný ředitel APRA, z. s. má právo podepisovat smlouvy a hradit faktury do výše rozpočtu pro danou
oblast  projekt, kterou schválilo Generální shromáždění. V případě faktur nad 100.000 Kč (slovy jedno
sto tisíc korun českých) a v případě úhrady faktur přesahujících výši schváleného rozpočtu pro danou
oblast – projekt, je výkonný ředitel povinen získat písemný souhlas předsedy Výkonné rady APRA.

V. část
ČLÁNEK 19
Zrušení a zánik APRA, z. s.
1. O zrušení APRA, z. s., může být rozhodnuto jen na řádném nebo mimořádném Generálním
shromáždění a pouze dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem.
2. V případě zrušení APRA, z. s. rozhodnutím Generálního shromáždění rozhodne Generální shromáždění
také o likvidačním zůstatku majetku APRA, z. s., který by měl připadnout organizaci se stejným či
podobným zaměřením nebo věnován humanitární organizaci.
3. Jinak platí pro likvidaci APRA, z. s., i její majetek obecně závazné právní předpisy.

VI. část
ČLÁNEK 20
Závěrečná ustanovení
1. Změny těchto stanov provádí Generální shromáždění APRA, z. s.

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Generálním shromážděním APRA, z.s.
3. Tyto stanovy byly schváleny Generálním shromážděním APRA, z. s., dne 27. ledna 2015.

