Stanovy Unie profesionálních designérů ČR

Čl. 1
Název a sídlo

Unie profesionálních designérů ČR, ve zkratce UPD.
Anglický název je Union of Professional Designers of the Czech Republic

Sídlem Unie je Praha

Unie je dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací

Čl. 2
Cíl a činnosti UPD

2.1. UPD pečuje o profesní zájmy průmyslových designérů. V rámci služby české ekonomice, průmyslu a hmotné kultuře chrání materiální a morální práva svých členů a podporuje rozvoj jejich kolegiálních vztahů.

2.2. Jako oficiální představitel profese designu v České republice UPD rozvíjí následující činnosti: 
a) je oficiálním mluvčím pro otázky designu ve vztahu k vládním orgánům a organizacím České republiky jako jsou ministerstva, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, k médiím a  ostatním tvůrčím svazům jako je Obec architektů a Unie výtvarných umělců,

b) spolupracuje s příslušnými orgány státní správy - Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem kultury a Ministerstvem životního prostředí a jejich organizacemi  při tvorbě národní politiky designu a přípravě předpisů týkajících se uplatňování designu v české průmyslové produkci. Odborně se podílí na medializaci poslání a významu designu pro ekonomiku, průmysl a hmotnou kulturu české společnosti,

c) je partnerem profesionálních designérských organizací v zahraničí, zejména v členských zemích Evropské unie,

d) může zastřešovat další organizace sdružující designéry České republiky,

e) aktivně působí při rozhodování o udělování oficiálních ocenění za design,

f) vede databázi profesionálních designérů – členů Unie pro potřeby průmyslových podniků, státních orgánů a dalších organizací v ČR,

g) poskytuje svým členům pomoc při ochraně autorských a průmyslových práv,

h)  pro své členy připravuje informace o pořádání soutěží, výstav, konferencí a jiných aktivitách, souvisejících s rozvíjením designérské profese,

i) dbá na dodržování Kodexu profesionální etiky UPD svými členy,

j) úzce spolupracuje s vedením designérských škol při definování podmínek pro zadávání designérských úkolů studentům těchto škol průmyslovými podniky a jinými externími subjekty,

k) podílí se na pořádání výstav, odborných akcí a prezentací svých členů Unie v tuzemsku i  zahraničí,

l) usiluje o možnost pojistit práci designérů – členů Unie proti důsledkům možných rizik.

Čl.3
Členové Unie, práva a povinnosti členů

3.1. Kategorie členství:
       Členskou základnu Unie tvoří 3 kategorie členů: 
2	řádný člen
3	čestný člen
4	přispívající člen


3.2. Řádným členem se může stát fyzická osoba s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním, která vykonává designérskou činností pro svoji obživu.
2	Řádné členství vzniká podáním písemné přihlášky, která byla schválena prostou většinou hlasů Rady Unie,
3	Člen Unie má právo účastnit se všech akcí pořádaných Unií, má právo volit a být volen do Rady Unie nebo jiných orgánů Unie, má právo podávat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Unie a Rady Unie,
4	Člen má právo být informován o činnosti Unie, její Rady a o výsledcích jednání Rady Unie s vládními a dalšími oficiálními orgány ČR,
5	Řádný člen má povinnost dodržovat Stanovy Unie, její Kodex profesionální etiky, usnesení Valné hromady Unie i její Rady,
6	Řádný člen má povinnost platit roční příspěvek na činnost Unie, jenž byl stanoven a schválen Valnou hromadou,
7	Řádné členství zaniká na základě žádosti člena, zánikem Unie, úmrtím nebo vyloučením z Unie v případě soustavného a vážného porušování Stanov Unie a Kodexu profesionální etiky. O vyloučení z Unie rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou hlasů. Člen má právo se proti tomuto rozhodnutí Rady odvolat k Valnému shromáždění Unie.

3.3. Přispívajícím členem se může stát fyzická i právnická osoba podáním přihlášky, která byla schválena Radou Unie. Těmito členy se mohou stát jednak průmyslové podniky, obchodní podniky, dále organizace, které propagují design, instituce vychovávající designéry, ale také jednotlivci, kteří se věnují podpoře nebo propagaci design a jeho poslání.

3.4. Připívající člen má právo předkládat Unii a jejím orgánům podněty, návrhy a připomínky k činnosti Unie, účastnit se akcí Unie, být informován o práci Unie. Má právo účastnit se zasedání Valné hromady Unie bez práva hlasovat. 

3.5. Povinností přispívajícího člena Unie je platit roční příspěvky ve výši, kterou stanoví Rada Unie a odsouhlasí Valné shromáždění. Přispívající člen má povinnost dodržovat rozhodnutí orgánů Unie a Kodex profesionální etiky UPD.

3.6. Členství v Unii zaniká dobrovolným vzdáním se členství, které musí být písemně oznámeno Radě Unie. Členství zaniká též úmrtím člena – fyzické osoby, nebo zánikem právnické osoby. 

3.7. Čestným členem se může stát fyzická i právnická osoba, která významně přispívá k rozvoji a uplatňování designu v různých oblastech ekonomiky, kultury a životního prostředí České republiky. Čestným členem se automaticky stávají řádní členové Unie po ukončení své aktivní činnosti.

3.8. Čestný člen má právo účastnit se akcí Unie, Valné hromady Unie bez hlasovacího práva, být informován o činnosti Unie, podávat podněty a připomínky k činnosti Unie.

3.9. Čestný člen má povinnost dodržovat Stanovy a Kodex profesionální etiky a platit příspěvky na činnost Unie podle vlastních možností.

3.10. Členství zaniká dobrovolným zřeknutím se čestného členství, písemným oznámením Radě Unie, u fyzických osob též úmrtím a u právnických osob jejich zánikem.



Čl. 4
Orgány Unie a jejich pravomoce

4.1. Nejvyšším orgánem Unie je Valné shromáždění, které se schází ve dvouletých intervalech. Mimořádné Valné shromáždění se může konat buď po rozhodnutí Rady Unie nebo na žádost nadpoloviční většiny řádných členů Unie.

4.2. Program Valného shromáždění je připravován Radou Unie a spolu s datem konání musí být oznámen všem členům Unie nejpozději 2 týdny před termínem zasedání. Usnesení přijatá Valným shromážděním jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

4.3. Valné shromáždění: 
a)	schvaluje Stanovy Unie a jejich změny,
b)	schvaluje zprávu Rady Unie a Revizní komise,
c)	schvaluje hospodaření Unie za období od posledního Valného shromáždění,
d)	přijímá program činnosti Unie na další 2 roky,
e)	schvaluje rozpočet Unie na další 2 roky,
f)	řeší odvolání členů Unie proti rozhodnutím Rady Unie,
g)	volí v přímé tajné volbě členy Rady Unie a Revizní komise.

4.4. Rada Unie:
	řídí činnost Unie v období mezi valnými shromážděními,

b)	volí přímou tajnou volbou ze svého středu prezidenta a 3 viceprezidenty, kteří tvoří užší vedení Unie a řídí činnost Unie v období mezi zasedáním Rady Unie,
c)	Rada se schází nejméně jednou ročně nebo častěji na základě potřeb a požadavků užšího vedení Unie nebo na žádost nadpoloviční většiny členů Rady,
d)	navrhuje Valnému shromáždění výši členských příspěvků a jejich případné úpravy,
e)	přijímá a odvolává pracovníky Unie a stanovuje jejich odměny,
f)	přijímá členy Unie a rozhoduje o zrušení jejich členství,
g)	připravuje program a zprávu o činnosti Unie pro Valné shromáždění.

4.6. Revizní komise: 
Revizní komise Unie je volena Valným shromážděním na dvouleté období. Je tříčlenná a ze svého středu volí předsedu komise.

4.7. Předseda Revizní komise má právo účastnit se zasedání Rady Unie bez hlasovacího práva.

4.8. Revizní komise kontroluje správné hospodaření a regulérní chod Unie, informuje o zjištěných problémech Radu Unie a předkládá zprávu o činnosti Valnému shromáždění Unie.



Čl. 5
Oprávnění jednat za Unii

5.1. Za Unii jedná v každodenní činnosti prezident Unie. O zásadních otázkách rozhoduje se souhlasem užšího vedení Unie.

5.2. Prezident Unie má právo zmocnit jednoho viceprezidenta jednat za Unii v určeném okruhu problémů s danými orgány ČR.

5.3. Prezident podepisuje za Unii všechny dokumenty. Tuto pravomoc může v jednotlivých konkrétních případech přenést na některého z viceprezidentů.



Čl. 6
Hospodaření Unie

6.1. Hospodaření Unie se řídí obecně právními předpisy platnými v ČR.

6.2. Výroční zprávu o hospodaření Unie vypracovává Revizní komise a předkládá ji Radě Unie nejpozději do konce února následujícího roku a pravidelnému zasedání Valného shromáždění.

6.3. Za disponování finančními prostředky odpovídá Rada Unie Valnému shromáždění. Řádní členové Unie mají právo průběžně nahlížet do vyúčtování jednotlivých akcí pořádaných Unií.



6.4. Finančními zdroji Unie jsou: 
a)   pravidelné členské roční příspěvky,
	výnosy z aktivit Unie,

příspěvky sponzorů a dárců,
příspěvky z veřejných zdrojů – z fondů a nadací,
granty z vládních a evropských zdrojů na přesně určené programy, projekty a činnosti.



Čl. 7
Zánik Unie

7.1. O zániku Unie rozhoduje Valné shromáždění Unie kvalifikovanou, tzn. 2/3 většinou hlasů přítomných na zasedání Valného shromáždění.

7.2. Valné shromáždění, které rozhodlo o zániku Unie pověří stávající Radu Unie, aby přesně podle platných právních předpisů ČR provedla likvidaci Unie.

