PŘIHLÁŠKA ČLENA
Údaje o uchazeči
Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
Rok založení:
IČ, DIČ, údaj o zápisu
do obchodního či jiného rejstříku:
Adresa sídla
Ulice:

Město:

PSČ:

Stát:

Webová adresa:
Statutární orgán (příp. zmocněnec)
Jméno:

Příjmení:

E-mail:

Telefon:

Vztah k uchazeči (např. jednatel/zmocněnec):
Obrat celkem za poslední 3 roky
Rok:

Obrat (v tis. Kč):

Rok:

Obrat (v tis. Kč):

Rok:

Obrat (v tis. Kč):

		
Podíl eventů na celkovém obratu za poslední 3 roky v %:
Velikost stálého týmu:
3 největší aktuální klienti / projekty za poslední 2 roky:

Popis firmy:

Co očekáváte od členství v asociaci:
Seznámil/a jsem se a souhlasím se stanovami asociace a s jejím etickým kodexem.

Datum:
Jméno:

Podpis:

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO ČLENSTVÍ VE
SPOLKU Česká eventová asociace z.s.:

VÝŇATEK ZE STANOV SPOLKU
Česká eventová asociace z.s.:

1. Č
 len asociace, který je zapsán ve veřejném rejstříku,
je povinen mít ve sbírce listin tohoto veřejného
rejstříku zveřejněny své účetní závěrky nebo přehledy
o majetku a závazcích a výroční zprávy, vyžaduje-li
jejich vyhotovení zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a to za poslední tři
účetní období, pokud v nich tuto povinnost měl.

Členství v asociaci je dobrovolné a má formu členství
řádného. Asociace má neomezený počet členů a je
otevřená. Členem 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 a sales promotion,
která souhlasí s účelem a cíli asociace a jejími
stanovami. Členství v asociaci je vázáno na povinnost
zaplatit ve prospěch asociace jednorázový členský
vklad. Jednorázový členský vklad je splatný ke dni vzniku
členství v asociaci bezhotovostním převodem na účet
asociace. O vzniku členství v asociaci rozhoduje členská
schůze jako nejvyšší orgán asociace, a to na základě
žádosti zájemce o členství v asociaci. Členství každé
takové osoby v asociaci vzniká dnem, kdy členská schůze
rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné
přihlášky.

2. Č
 len asociace, který není zapsán ve veřejném
rejstříku, je povinen výkonnému výboru asociace
na vyžádání předložit svá daňová přiznání k dani
z příjmu, a to za poslední tři zdaňovací období,
pokud v nich tuto povinnost měl.
Tyto kvalifikační předpoklady jsou účinné ode dne
10. 10. 2017, kdy byly přijaty výkonným výborem
asociace.

