PODMÍNKY PARTNERSTVÍ
České eventové asociace z.s. (ČEA)
Česká eventová asociace (ČEA) (dále jen „Asociace“) je spolek, který zastupuje zájmy eventových
agentur, dodavatelů služeb, zadavatelů a dalších společností zabývající se činnostmi v oblasti event
marketingu a sales promotion působících v České republice.
Základním účelem Asociace je prosazování společných profesních zájmů eventových agentur, jejich
dodavatelů a dalších osob poskytujících služby v oblasti event marketingu, vzájemná podpora a
spolupráce členů a partnerů při přípravě eventů, výstav, veletrhů, přehlídek a dalších akcí, a napomáhání
růstu a rozvoji profesionálních a etických standardů v tomto oboru.
Partneři asociace ČEA (dále jen „partneři/partner“) jsou si vědomi toho, že závazek dodržovat podmínky
partnerství je nezbytný k dosažení cílů Asociace ČEA a pilířem reputace a úspěšnosti oblasti event
marketingu.
1.

VŠEOBECNÉ INFORMACE A PODMÍNKY

1.1

Partnerství Asociace je dobrovolné. Asociace má neomezený počet členů a partnerů a je
otevřená.

1.2

Partnerem Asociace se může stát každá právnická osoba založená a existující podle českého
práva nebo fyzická osoba (OSVČ) podnikající na území České republiky v oblasti event
marketingu, která souhlasí s účelem a cíli Asociace a jejími podmínkami partnerství.

1.3

Partnerství Asociace je vázáno na povinnost zaplatit ve prospěch Asociace partnerský poplatek,
který je splatný ke dni vzniku partnerství Asociace bezhotovostním převodem na účet Asociace.

1.4

Asociace vede seznam svých členů a partnerů, který je veřejně přístupný za splnění zákonných
podmínek. Seznam obsahuje zejména obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, adresu
sídla a IČO. Zápisy do seznamu členů a partnerů a jeho aktualizaci zabezpečuje Výkonný výbor.
Zápis, případně výmaz každého nového člena či partnera do seznamu členů a partnerů provede
Výkonný výbor do 14 dnů ode dne splnění všech podmínek pro vznik, případně zánik partnerství.

1.5

Výkonný výbor může rozhodnout o ukončení partnerství vyloučení partnera z Asociace, zejména
pokud partner jedná v rozporu s podmínkami partnerství České eventové asociace, je v prodlení
s úhradou svého partnerského poplatku atp. Rozhodnutím Výkonného výboru o ukončení
partnerství Asociace se partnerství ukončuje ke dni, který byl v rozhodnutí stanoven, a není-li
stanoven, pak dnem, ve kterém bylo toto rozhodnutí přijato. V takovém případě nemá partner,
jehož partnerství bylo ukončeno právo na vrácení již zaplaceného partnerského poplatku, dojdeli k ukončení partnerství dříve, než uběhne roční lhůta partnerství. Na žádost partnera Asociace
vydá Výkonný výbor písemné potvrzení o ukončení jeho partnerství. Proti rozhodnutí Výkonného
výboru má partner právo se odvolat, a to do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení.

2.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A ZÁSADY

2.1

Partneři dodržují nejvyšší zásady čestnosti a profesní bezúhonnosti jak při jednání s klienty,
konečnými příjemci plnění a dodavateli služeb a zboží, tak při jednání s konkurenty a mezi sebou.

2.2

Partneři vystupují vždy čestně a poctivě při jednání s klienty, konkurenty a se státními úřady a
dodržují při tom stanovené procesní postupy a příslušné právní předpisy.

2.3

Partneři vždy hájí zájmy a práva svých klientů a konečných příjemců plnění v rámci eventů a
svým jednáním dávají najevo, že plně respektují jejich práva a jednají vůči nim poctivě.

2.4

Partneři vedou dialog s konkurenty a mezi sebou vždy čestně, důstojně a poctivě.

2.5

Partneři podniknou všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo ke střetu zájmů.

2.6

Partneři přijmou odpovědnost za jednání veškerých svých zaměstnanců, spolupracovníků a
zástupců.

3.

PLATNOST PARTNERSTVÍ

3.1

Partnerství nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny dvě základní podmínky pro partnerství –
řádné vyplnění, podepsání a doručení přihlášky partnera Asociaci a úhradu partnerského
poplatku na účet Asociace.

3. 2.

Partnerství může být ukončeno Výkonným výborem, pakliže dojde ze strany partnera k porušení
podmínek partnerství.

3. 3.

Délka trvání partnerství je vždy 1 rok od doručení přihlášky a zaplacení partnerského poplatku,
a vždy prodloužena o další rok v případě, že není Asociaci doručeno s časovým předstihem
písemné oznámení o ukončení partnerství v Asociaci. Po uplynutí roční lhůty je partner povinen
uhradit partnerský poplatek pro další roční lhůtu.

4.

PARTNERSTVÍ ASOCIACE ZANIKÁ

a)

písemným oznámením partnera o ukončení partnerství Asociace, a to dříve, než uběhne roční
lhůta partnerství, kdy byla podepsána a doručena přihláška Asociaci a uhrazen partnerský
poplatek. Písemné oznámení partnera o ukončení partnerství Asociace je třeba doručit
Výkonnému výboru. Oznámení o ukončení partnerství Asociace musí být buď zasláno Asociaci
písemně doporučenou poštou na adresu sídla Asociace, nebo předáno osobně předsedovi nebo
místopředsedovi Asociace.
ukončením partnerství dle článku 1.5. Podmínek partnerství
rozhodnutím soudu
zánikem nebo úmrtím partnera
zrušením Asociace

b)
c)
d)
e)

PROHLÁŠENÍ PARTNERA
Tímto jako partner ČEA prohlašuji, že:
1. jsem si přečetl/a a pochopil/a jsem podmínky partnera Asociace ČEA;
2. se budu podmínkami partnera řídit při veškeré své obchodní činnosti a při jakémkoliv jednání
v rámci Asociace ČEA;
3. beru na vědomí zodpovědnost mé společnosti za jednání svých zaměstnanců, spolupracovníků
a zástupců;
4. moje společnost disponuje dostatečnými postupy a kontrolními mechanismy k tomu, aby
zajistila dodržování podmínek partnerství;
5. není proti mně, zástupcům mé společnosti ani mé společnosti vedeno žádné řízení (soudní ani
správní) týkající se neetického jednání, které by mohlo být v rozporu s pravidly podmínkami
partnerství;
6. neprovozuji žádnou činnost v rozporu s místními zákony nebo pravidly podmínkami partnerství
7. jsem srozuměn/a s tím, že partnerství Asociace mé společnosti může být ukončeno, pokud se
zjistí, že tyto podmínky partnerství má společnost závažným způsobem porušila.

Podpis odpovědné osoby

