
STANOVY SPOLKU  

 

ZLATÉ KLÍČE ČR, z.s. 

 

Článek 1 – Základní ustanovení 

1.1. Spolek je ustanoven pod názvem ZLATÉ KLÍČE ČR, z.s. (dále jen „Spolek“). 

1.2. Spolek je českým zástupcem v mezinárodní asociaci Les Clefs d´Or, která sdružuje členy 

hotelové concierge. Spolek v rámci asociace vystupuje pod názvem Les Clefs d´Or Czech Republic. 

1.3. Sídlem Spolku je Four Seasons Hotel Prague, Veleslavínova 1098/2A, Praha 1, Staré Město, PSČ 

110 00. 

1.4.  Spolek je založen na dobu neurčitou. 

 

Článek 2 – Účel a poslání Spolku 

2.1. Účelem Spolku je: 

- sdružovat členy hotelové concierge v České republice; 

- vytvářet přátelské vztahy mezi pracovníky hotelů a umožňovat výměnu informací mezi nimi; 

- účast na výchově mladé generace hotelové concierge a organizování rozšířeného školení za účelem 

zvýšení jejich profesních zdatností a úrovně poskytovaných služeb. 

2.2. Posláním Spolku je: 

- vystupovat jako poradce a pomocník při řešení jednotlivých profesních problémů členů hotelové 

concierge; 

- vyjadřovat názory na otázky týkající se výkonu profese concierge a ovlivňování jejího vývoje; 

- podílet se na celkové spokojenosti hostů v domovských hotelech členů Spolku na území České 

republiky;  

- podílet se na zvyšování povědomí o hotelové službě concierge v rámci hotelnictví a také mezi širokou 

veřejností. 

2.3. Spolek není v žádném případě zaměřen na otázky sociální, rasové, politické, odborové, 

náboženské nebo obchodní. 

 

Článek 3 – Symbolika 

3.1. Členové Spolku jsou oprávněni nosit na uniformách svých domovských hotelů, v místě výkonu 

práce, špendlík – se znakem mezinárodní asociace Les Clefs d´Or, kterým jsou dva překřížené zlaté klíče 

(dále jen „Zlaté Klíče“).  

 

Článek 4 – Členství ve Spolku 

4.1. Vznik členství 

4.1.1. Uchazeč o členství ve Spolku musí pracovat minimálně 5 let v ubytovacím úseku hotelového 

provozu a z toho 2 roky na pozici concierge. 

4.1.2.  Členem Spolku se uchazeč o členství ve Spolku může stát minimálně po uplynutí 1 roku od své 

první účasti na schůzi či setkání Spolku a pokud je jeho účast na všech akcích Spolku vyšší než 80 %. 

4.1.3. Prezident je povinen předložit ostatním členům Výkonného výboru Spolku profil uchazeče o 

členství ve Spolku. 

4.1.4. O přijetí nového člena Spolku rozhoduje Výkonný výbor Spolku na základě vyhodnoceného 

testu dle geografického působení daného uchazeče. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

Prezidenta. 

4.1.5.  Uchazeč o členství musí před přijetím do Spolku vyplnit a odeslat Prezidentovi Spolku vyplněný 

formulář žádosti o členství ( Memebership Form ), který obsahuje standard minimálních informací 

požadovaných od nově přijímaného člena podle mezinárodních stanov asociace Les Clefs d´Or, jakož i 

prohlášení týkající se RGPD / GDPR; 



4.1.6. Výkonný výbor má právo udělit výjimku a rozhodnout o přijetí člena/členů Spolku ve 

zrychleném řízení v případě souhlasu Výkonného výboru 100 % hlasů. 

4.1.7. Profil nového člena Spolku je Prezident povinen představit ostatním členům Spolku při přijetí 

do Spolku a předání Zlatých Klíčů. 

4.1.8. Nový člen je povinen seznámit se Stanovami a historií Spolku a se stanovami a historií 

mezinárodní asociace Les Clefs d'Or. 

4.1.9. Každý člen Spolku je povinen platit členské příspěvky, které hradí za člena Spolku jeho 

domovský hotel nebo člen sám. 

 

4.2. Zánik členství 

4.2.1. Členství ve Spolku zaniká vystoupením člena, vyloučením člena, úmrtím člena či zánikem 

Spolku. Zánikem členství ve Spolku automaticky zaniká i členství v mezinárodní asociaci Les Clefs d' Or. 

4.2.2. Člen může být vyloučen z důvodu hrubého porušení členských povinností nebo z důvodu 

hrubého porušení pracovních povinností v rámci svého domovského hotelu.  

4.2.3. Člen může být vyloučen, pokud se více jak 1 rok aktivně neúčastní schůzí a setkání Spolku a ani 

žádným jiným způsobem nekomunikuje s vedením Spolku. 

4.2.4. Člen může být vyloučen v případě neuhrazení členského příspěvku do 3 měsíců od vystavení 

faktury.  

4.2.5. O vyloučení člena Spolku rozhoduje Výkonný výbor Spolku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas Prezidenta.  

4.2.6.  V případě ukončení pracovního poměru člena Spolku na pozici concierge, se jeho členství ve 

Spolku pozastavuje, s možností obnovení členství na základě rozhodnutí Výkonného výboru. Po dobu 

pozastavení členství ve Spolku není člen Spolku oprávněn nosit Zlaté Klíče.   

4.2.7. V případě dlouhodobého přerušení pracovního poměru člena Spolku s domovským hotelem 

(rodičovská dovolená, pracovní neschopnost, zahraniční stáž) se členství upravuje následovně: 

- člen Spolku je omluven z účasti na schůzích a setkáních Spolku, 

- v případě, že domovský hotel nezaplatí za člena Spolku členský příspěvek, musí člen Spolku zaplatit 

pouze část členského příspěvku, a to ve výši mezinárodního poplatku za člena asociace. Po dobu 

přerušení pracovního poměru člena Spolku s domovským hotelem není člen Spolku oprávněn nosit 

Zlaté Klíče. Po návratu člena Spolku z dlouhodobé nepřítomnosti se členství bez dalšího obnoví za 

podmínky, že člen Spolku bude nadále pracovně zařazen na pozici concierge. 

 

4.3. Práva a povinnosti členů Spolku 

4.3.1. Právem člena Spolku je: 

- podílet se na činnosti Spolku a být o činnosti Spolku informován, 

- obracet se na orgány Spolku s podněty, návrhy a stížnostmi a žádat o vyjádření, 

- být volen do orgánů Spolku, 

- kdykoliv ze Spolku vystoupit, 

- používat titul „člen Les Clefs d´Or“ na svých vizitkách a v písemné korespondenci také oficiální loga 

asociace Les Clefs d´Or, 

- účastnit se všech relevantních setkání a akcí, za podmínky uhrazení členského příspěvku a příslušných 

poplatků a za podmínky, že pozvání přijme a potvrdí. 

4.3.2. Povinností člena Spolku je: 

- dodržovat Stanovy Spolku, 

- hájit dobré jméno Spolku a asociace Les Clefs d´Or, 

- sledovat dění ve Spolku, 

- respektovat rozhodnutí orgánů Spolku, 



- bezodkladně písemnou formou oznámit Výkonnému výboru ukončení svého pracovního poměru 

s domovským hotelem, ukončení svého pracovního poměru na pozici concierge, dlouhodobé přerušení 

svého pracovního poměru s domovským hotelem,  

- písemnou formou potvrdit Výkonnému výboru svou účast či neúčast na setkání Spolku,  

- platit členské příspěvky. 

 

Článek 5 – Spolupracující osoby 

 

5.1. Spolek v rámci své činnosti spolupracuje s osobami vymezenými v souladu s pokyny 

mezinárodní asociace Les Clefs d´Or v tomto článku Stanov, a to se svými přidruženými, obchodními a 

profesionálními partnery, ale i se svými bývalými členy a osobnostmi z oboru hotelnictví i mimo něj, 

kterým je vymezen zvláštní členský status v asociaci.  

  

Les Clefs d´Or Retired Members 

Bývalí členové Spolku, kterým zaniklo členství ve Spolku a asociaci Les Clefs d´Or na základě ukončení 

jejich pracovního poměru v domovském hotelu dosažením důchodového věku. 

Oprávnění: 

- mohou se účastnit setkání Spolku nebo společenských akcí pouze na pozvání,  

- nemají žádná hlasovací práva a nemohou vykonávat funkci v mezinárodním výboru asociace, 

- mohou nosit společenský špendlík Spolku (dále jen „Social Pin“),  

- nemohou nosit Zlaté klíče. 

 

Les Clefs d´Or Honorary Members 

Fyzické osoby navržené Výkonným výborem Spolku a schválené mezinárodní asociací Les Clefs d´Or, 

které se aktivně podílejí na rozvoji Spolku, zvyšování povědomí o profesi concierge, šíření dobrého 

jména Spolku či jiné pro Spolek záslužné činnosti.  

Oprávnění: 

- mohou se účastnit setkání Spolku nebo společenských akcí pouze na pozvání,  

- mohou nosit Social Pin Spolku, nikoliv však Zlaté klíče, 

- jsou jim uděleny certifikáty a obdrží černou kartu, kterou se mohou prokazovat v hotelech členů 

asociace Les Clefs d´Or (černá karta nemá peněžní hodnotu a nejsou s ní spojeny zvláštní výsady). 

 

Social Affiliates 

Bývalí členové Spolku, kterým zaniklo členství ve Spolku a v asociaci Les Clefs d´Or na základě ukončení 

pracovního poměru na pozici concierge, avšak přejí si i nadále zůstat v kontaktu se Spolkem. Tito 

jednotlivci mohou být přidruženi rozhodnutím Výkonného výboru ke Spolku, bez vztahu k mezinárodní 

asociaci Les Clefs d´Or.  

Oprávnění: 

- mohou se účastnit setkání Spolku nebo společenských akcí pouze na pozvání,  

- nemají žádná hlasovací práva a nemohou se účastnit ve výborech, ať již národních či mezinárodních,  

- nemohou nosit Zlaté Klíče, či jakkoliv podobné či zaměnitelné označení,  

- nemohou používat oficiální loga asociace Les Clefs d´Or, 

- mohou nosit Social Pin/insignie Spolku, 

- nemohou používat označení „člen“ v rámci svého přidružení ke Spolku. 

 

 

 

 

 



Business Affiliates 

Právnické osoby, jejichž výrobky, služby nebo podniky, concierge – členové Spolku doporučují nebo 

využívají, přičemž je na uvážení Spolku, zda tento obchodní vztah bude zpoplatněn. Tyto právnické 

osoby mohou být sponzory Spolku. Jsou přidruženi pouze ke Spolku, nemají smluvní vztah 

s mezinárodní asociací Les Clefs d´Or. 

Oprávnění: 

- zástupci těchto právnických osob se mohou účastnit setkání a společenských akcí pouze na pozvání, 

nemohou se účastnit setkání určených jen členům Spolku, 

- nemají žádná hlasovací práva a zástupci těchto právnických osob se nemohou účastnit ve výborech, 

ať již národních či mezinárodních,  

- zástupci těchto právnických osob nemohou nosit Zlaté Klíče, či jakkoliv podobné či zaměnitelné 

označení, 

- statutární zástupci těchto právnických osob mohou nosit Social Pin či insignie Spolku, 

- nemohou používat oficiální loga asociace Les Clefs d´Or, 

- nemohou používat označení „člen“ v rámci svého přidružení ke Spolku. 

 

Professional Affiliates  

Fyzické osoby, jejichž výrobky nebo služby concierge – členové Spolku doporučují nebo využívají, dále 

fyzické osoby vykonávající profesi concierge, kteří necítí potřebu začlenit se do asociace Les Clefs d´Or, 

ale přejí si být v kontaktu se Spolkem, například v rámci služeb Cruise Ship Concierge, Executive 

Lounge, Lifestyle Concierge, Apartment Concierge aj. (vše podléhá schválení mezinárodním vedení 

asociace Les Clefs d´Or). Je na uvážení Spolku, zda tato přidružení budou zpoplatněna. Tito jednotlivci 

mohou být přidruženi rozhodnutím Výkonného výboru ke Spolku, bez vztahu k mezinárodní asociaci 

Les Clefs d´Or.  

Oprávnění: 

- mohou se účastnit setkání a společenských akcí pouze na pozvání, nemohou se účastnit setkání 

určených jen členům Spolku, 

- nemají žádná hlasovací práva a nemohou se účastnit ve výborech, ať již národních či mezinárodních, 

- nemohou nosit Zlaté Klíče, či jakkoliv podobné či zaměnitelné označení, 

- mohou nosit Social Pin či insignie Spolku, 

- nemohou používat oficiální loga asociace Les Clefs d´Or. 

- nemohou používat označení „člen“ v rámci svého přidružení ke Spolku. 

 

Článek 6 - Orgány Spolku 

 

6.1. Orgány Spolku jsou: 

a) Shromáždění členů  

b) Výkonný výbor 

c) Prezident 

d) Exprezident 

 

Shromáždění členů  

- je nejvyšším orgánem Spolku, 

- schvaluje Stanovy, jejich změny,  

- schvaluje roční finanční zprávu, 

- schvaluje výši členských příspěvků na příští rok, způsob a termíny jejich placení,  

- volí členy Výkonného výboru. 

 

 



 

Výkonný výbor 

- je složen ze 4 členů (Prezident, Viceprezident, Pokladník, Exprezident) 

- svolává Shromáždění členů, 

- dohlíží na dodržování Stanov a poslání Spolku a stanov a zásad asociace Les Clefs d'Or 

- koordinuje činnost Spolku po stránce pracovní i společenské, 

- navrhuje vnitřní předpisy Spolku a předkládá je Shromáždění členů ke schválení, 

- rozhoduje o přijímání nových členů Spolku, 

- rozhoduje o obnovení členství,  

- rozhoduje o vyloučení členů Spolku. 

 

Prezident  

- je statutárním orgánem Spolku,  

- jedná jménem Spolku samostatně a zastupuje Spolek navenek, 

- koordinuje a řídí Výkonný výbor, 

- reprezentuje Spolek, propaguje Spolek, udržuje kontakty se sponzory a jedná o možných formách 

spolupráce s partnery Spolku, 

- spolupracuje s mezinárodním vedením asociace Les Clefs d 'Or 

 

Viceprezident  

- zastupuje Prezidenta v jeho nepřítomnosti, 

- zajišťuje běžnou administrativní činnost Spolku, 

- eviduje seznam členů Spolku,  

- zabezpečuje a zajišťuje aktualizaci webových stránek Spolku. 

 

Pokladník 

- spravuje finanční fond Spolku, 

 - 2x ročně předkládá Výkonnému výboru zprávu o hospodaření, 

 - předkládá Shromáždění členů roční finanční zprávu, kterou je povinen předložit všem členům Spolku 

minimálně 14 dnů před zasedáním Shromáždění členů, 

- zajišťuje výběr členských příspěvků a platby mezinárodních poplatků. 

 

Exprezident 

- koordinuje a řídí volby do Výkonného výboru. 

 

Článek 7 - Volby 

 

7.1.  Členové Výkonného výboru (Prezident, Viceprezident a Pokladník) jsou voleni Shromážděním 

členů na 2 roky a mohou kandidovat na neomezený počet volebních období. 

7.2. Termín voleb vypisuje Výkonný výbor, volby koordinuje a řídí Exprezident. 

7.3. Svoji kandidaturu na funkci Prezidenta, Viceprezidenta a Pokladníka zasílají kandidáti 

Exprezidentovi písemně nejpozději 1 měsíc před konáním voleb. Kandidát se může ucházet pouze o 

jednu funkci. 

7.4. Každý kandidát je povinen představit během voleb svoji kandidaturu před Shromážděním 

členů. 

7.5. Právo volit mají pouze členové Spolku, kteří jsou buď přítomni na zasedání Shromáždění členů 

anebo, pokud se z vážných důvodů nemohou volby účastnit, mohou volit písemně. Písemná volba 

spočívá v tom, že člen Spolku doručí do rukou Exprezidenta (doporučenou poštou, Messengerem 

apod.) zapečetěné obálky (pečeť nebo razítko s podpisem) se svými návrhy kandidátů na jednotlivé 



pozice na volebních lístcích, které Exprezident pošle předem elektronicky všem členům Spolku. Člen 

Spolku doručí své hlasy nejpozději 1 hodinu před konáním voleb a exprezident je vhodí do hlasovací 

urny během volby. Účast ve volbách je povinná. 

7.6. Sčítání hlasů provádí Exprezident spolu s 2 dobrovolníky z řad členů Spolku. 

7.7. Prezidentem a Viceprezidentem se stává ten uchazeč, který získá největší počet hlasů. V 

případě rovnosti hlasů probíhá druhé kolo, ale tato volba probíhá již pouze mezi aktivně přítomnými 

členy.  

7.8. Volba probíhá do té doby, dokud vítězný kandidát nezíská nejvyšší počet hlasů. 

7.9. Odstupující Prezident automaticky přechází na pozici Exprezidenta. 

V případě, že odstupující Prezident nemá nadále zájem o pozici Exprezidenta, je tato funkce 

Exprezidenta nabídnuta stávajícímu Exprezidentovi. V případě, že ani ten ji dále nechce aktivně 

pracovat v orgánech Spolku, je tato pozice nabídnuta odstupujícímu Viceprezidentovi. 

 

Článek 8 - Hospodaření Spolku 

 

8.1.  Příjmy Spolku tvoří zejména: 

- členské příspěvky, 

- dary a sponzorské příspěvky. 

8.2. Vklady jsou soustředěny do finančního fondu Spolku, který spravuje Pokladník. Výši a splatnost 

členských příspěvků schvaluje Shromáždění členů. 

8.3. Výdaje Spolku tvoří zejména: 

- poplatky vyplývající z fungování Spolku, 

- mezinárodní poplatky za každého člena, 

- platby společných aktivit členů Spolku (večeře, kulturní aktivity, teambulding apod.) 

- v příspěvcích na mezinárodní akce Les Clefs d'Or (mezinárodní kongresy, evropské kongresy, setkání 

Prezidentů v rámci centrální Evropy / Zone setkání /. 

8.4. Prezidentovi a Viceprezidentovi jsou veškeré náklady na účast na mezinárodních akcích Les 

Clefs d'Or hrazeny asociací Les Clefs d´Or, ostatním členům je přispěno dle aktuální finanční situace a 

počtu účastníků na konkrétní akci z řad členů Spolku. 

V případě neúčasti Prezidenta nebo Viceprezidenta na mezinárodním kongresu budou náklady hrazeny 

v plné výši delegátovi, který bude nadpoloviční většinou schválen Shromážděním členů před danou 

akcí. 

 

Článek 9 – Likvidace Spolku 

 

9.1. Při zániku Spolku bude provedena majetková likvidace a případná aktiva budou rozdělena 

členům Spolku. 

 

 

V Praze dne ________2019 


