STANOVY SDRUŽENÍ PŘESNÉHO LITÍ
CICA (Czech Investment Casting Association)
zájmového sdružení právnických a fyzických osob
(Návrh změn pro schválení shromážděním delegátů)
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Právní forma, název a sídlo sdružení
1. Sdružení přesného lití (dále jen SPL-CICA) je profesní zájmové sdružení právnických
a fyzických osob zapsané dle § 20 f) občanského zákoníku v obchodním rejstříku
Okresního soudu Brno-venkov v oddíle a složce S. v 4730/1991.
2. SPL-CICA je nezávislá a nepolitická organizace, v níž se sdružují slévárny přesného lití,
výzkumné ústavy, vysoké školy, výrobci surovin, polotovarů a zařízení a další subjekty
orientované na oblast přesného lití v České republice a zemích EU.
3. Sídlem SPL-CICA je Brno, Purkyňova 105.
4. SPL-CICA je samostatným právním subjektem.
§2
Účel SPL-CICA
1. SPL-CICA hájí, podporuje a vzájemně organizuje zájmy všech členů.
2. SPL-CICA usiluje vytvářet optimální podmínky pro rozvoj přesného lití.
3. SPL-CICA organizuje výchovu, vzdělávání a poradenskou činnost.
4. SPL-CICA hájí a podporuje své členy ve vztazích k organizacím a institucím.
5. SPL-CICA usiluje o navázání a prohlubování bližší spolupráce obdobných zájmových
sdružení a organizací v rámci ČR, EU a zbytku světa.
§3
Způsob uskutečňování úkolů
1. SPL-CICA pomáhá při vytváření optimálních podmínek pro vzájemnou spolupráci všech
svých členů.
2. SPL-CICA podporuje práci svých členů prostřednictvím zpráv, studií a široké nabídky
informací o přesném lití a pomáhá svým členům v přednáškové a publikační činnosti.
3. SPL-CICA spolupracuje s vysokými školami s cílem zajistit vysokou úroveň vzdělání
v oboru přesného lití a za účelem získání optimálního počtu erudovaných absolventů.
4. SPL-CICA pořádá a organizuje národní a mezinárodní konference a sympozia a pomáhá
navazovat přímé styky s tuzemskými a zahraničními subjekty.
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5. SPL-CICA může spolupracovat s jinými svazy.
ČÁST DRUHÁ
USTANOVENÍ O ČLENSTVÍ
§4
Členství
1. Členem SPL-CICA se může stát:
a) Každá slévárna přesného lití vyrábějící odlitky metodou vytavitelného modelu.
b) Vysoké školy, projektové a výzkumné organizace, jejichž program souvisí s přesným
litím.
c) Výrobci surovin, polotovarů, zařízení a další subjekty orientované na přesné lití.
d) Fyzické osoby samostatně podnikající v oboru přesného lití.
e) Fyzické osoby (Osoby, které pracovaly v oboru přesného lití, mají odborné a
organizační zkušenosti a mají nadále zájem pracovat pro SPL-CICA – bývalí
pracovníci, důchodci, VŠ pracovníci atd.)
Člen má právo zúčastnit se shromáždění delegátů s právem hlasovat.

§5
Vznik členství
1. Členství v SPL-CICA vzniká na základě dobrovolně podané přihlášky, zaplacením
zápisného, zaplacením členského příspěvku a schválením přijetí shromážděním delegátů,
nejméně 2/3 platných hlasů přítomných delegátů z minimálně zúčastněných členů SPLCICA definovaných v §12 odst. 3 a 4.
2. Přihláška se podává Radě SPL-CICA.
3. Nový člen obdrží stanovy a potvrzení o členství.
§6
Zánik členství
Členství zaniká:
1. Písemným prohlášením člena o vystoupení z SPL-CICA.
2. Pro důvodné neplnění členských povinností vyplývajících z § 8 hlasováním
na shromáždění delegátů. Pro zánik členství musí být nejméně 2/3 platných hlasů
přítomných delegátů z minimálně zúčastněných členů SPL-CICA definovaných v §12
odst. 3 a 4.. Návrh na zánik podává Rada SPL-CICA.
3. Zrušením SPL-CICA v souladu s § 18.
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4. Zánikem subjektu.
§7
Členská práva
1. Členové SPL-CICA mají tato práva:
a) Delegovat své zástupce do orgánů SPL-CICA podle klíče uvedeného ve stanovách (§
10).
b) Používat všech výhod poskytovaných SPL-CICA.
c) Účastnit se akcí SPL-CICA.
d) Vyjadřovat názory, náměty a připomínky ve věcech týkajících se SPL-CICA.
e) Být informován o činnosti a hospodaření SPL-CICA.
2. Funkce delegovaných zástupců členů SPL-CICA jsou ve všech orgánech čestné. Výjimky
schvaluje rada SPL-CICA a musí být projednány na nejbližším následujícím shromáždění
delegátů.
3. Členové SPL-CICA mohou na shromáždění delegátů vysílat místo stálých delegátů
delegáty s písemným pověřením organizace.
§8
Členské povinnosti
1. Dodržovat stanovy SPL-CICA a řídit se pokyny vyplývajícími z usnesení orgánů SPLCICA.
2. Vykonávat řádně prostřednictvím svého delegáta převzaté funkce a svěřené úkoly.
3. Platit stanovené členské příspěvky každoročně v dohodnutých lhůtách:
4. Hradit náklady svých delegátů spojené s činností v orgánech SPL-CICA.
§9
Delegát SPL-CICA
1. Členové SPL-CICA naplňují své zájmy a povinnosti vyplývající z členství v SPL-CICA
prostřednictvím delegátů. Delegátem se může stát statutární zástupce člena, nebo
pracovník s příslušným pověřením. V případě fyzické osoby, je tato automaticky
delegátem.
2. Počet delegátů (hlasů), jejich práva a povinnosti jsou specifikována v organizačně
jednacím řádu SPL-CICA
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ČÁST TŘETÍ
ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
§ 10
Organizační struktura a delegáti
1. Orgány SPL-CICA mají za úkol především koncepční a koordinační činnost.
2. Orgány SPL-CICA definované v §11 bod 2,3 a 4 jsou voleny způsobem navrženým a
schváleným na shromáždění delegátů. Pro platnost způsobu voleb je nutný souhlas
alespoň 2/3 platných hlasů přítomných delegátů z minimálně zúčastněných členů SPLCICA definovaných v §12 odst. 3 a 4.
3. Počet delegátů členů se řídí organizačně jednacím řádem SPL-CICA.
§ 11
Orgány SPL-CICA
1. Shromáždění delegátů SPL-CICA.
2. Rada SPL-CICA.
3. Revizní komise SPL-CICA.
4. Odborné a pracovní komise SPL-CICA.
§ 12
Shromáždění delegátů SPL-CICA
1. Je nejvyšším orgánem a koná se zpravidla 2× ročně.
2. Shromáždění delegátů svolává prezident SPL-CICA nebo rada SPL-CICA písemnou nebo
elektronickou formou nejméně 20 dní před konáním shromáždění delegátů. Pozvánka
obsahuje program shromáždění
3. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, jsou-li přítomni delegáti reprezentující
minimálně 50% platných hlasů
4. Není-li shromáždění delegátů usnášeníschopné, svolá rada SPL-CICA náhradní
shromáždění. Náhradní shromáždění delegátů svolává rada novou pozvánkou či novým
oznámením způsobem uvedeným v § 12 odst. 2 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na
15 dnů. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání shromáždění delegátů musí být
uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který bylo svoláno původní shromáždění
delegátů. Náhradní shromáždění delegátů se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který
bylo svoláno původní shromáždění delegátů. Náhradní shromáždění delegátů musí mít
nezměněný pořad jednání a je schopno usnášení bez ohledu na ustanovení §12 odst. 3.
5. Schvaluje znění a změny stanov a organizačně jednacích řádů.
6. Volí orgány SPL-CICA.
7. Hodnotí práci SPL-CICA a jeho orgánů.
8. Schvaluje výsledky hospodaření a určuje hlavní směry hospodářské činnosti SPL-CICA.
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9. Usnáší se na programu SPL-CICA.
10. Schvaluje přijímání nových členů nebo zrušení členství v SPL-CICA.
11. Rozhoduje nejméně 2/3 přítomných delegátů z minimálně zúčastněných členů SPL-CICA
definovaných v §12 odst. 3 a 4.
12. Je konečnou instancí při sporech (viz § 17 odst. 3).
§ 13
Rada SPL-CICA
1. Rada SPL-CICA je tvořena:
- prezidentem, viceprezidentem, sekretářem a členy.

§ 14
Revizní komise SPL-CICA
1. Revizní komise pracuje v počtu 3 členů.

ČÁST ČTVRTÁ
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPL-CICA
§ 15
Majetek SPL-CICA
1. Základní zdrojem prostředků SPL-CICA jsou registrační a členské příspěvky.
2. Výnosy z akcí a hospodářské činnosti SPL-CICA.
3. Příspěvky, dary a jiné příjmy.
§ 16
Hospodaření SPL-CICA
1. Majetek SPL-CICA je určen k plnění úkolů vyplývajících ze stanov SPL-CICA a
hospodaření je vedeno v tomto smyslu.
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ČÁST PÁTÁ
ŘEŠENÍ SPORŮ
§ 17
1. Spory mezi členy SPL-CICA řeší Rada SPL-CICA. Proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat
do 15 dnů k revizní komisi SPL-CICA.
2. Rada je povinna rozhodnout do 30 dnů.
3. Vrcholným orgánem je Shromáždění delegátů SPL-CICA.
ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18
Zánik SPL-CICA
1. SPL-CICA zaniká, rozhodne-li o tom hlasování na Shromáždění delegátů SPL-CICA 2/3
většina hlasů ze všech delegátů zastupujících členy SPL-CICA, které rovněž rozhoduje o
vypořádání majetku SPL-CICA. Na vypořádání majetku SPL-CICA se podílí členové
SPL-CICA.
2. Likvidačním orgánem je Rada SPL-CICA.
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