
VÝTAH  ZE  STANOV 

Asociace vizážistů a stylistů České republiky 

I. 

Úvodní ustanovení 

 AVS - ČR je občanské sdružení založené podle § 6 zákona č. 83/1990 sb. 

1) Sdružení nese název: Asociace vizážistů a stylistů České republiky, ve zkratce AVS - ČR  

2) Jazykové mutace názvu: 

  Anglicky     - Association of Makeup Artists and Stylists of the Czech Republic 
  Německy    - Asociation den Maskenbildnern und Stilisten der Tschechischen Republik 
  Francouzky - Association des Maquilleures et Stylistes de la Republique Tchéque  
3) Sdružení se též prezentuje logem, kde stylizovaná písmena AVS jsou umístěna ve středu  

    kruhu s meandrovým vzorem viz titulní strana. 

4) Sídlo sdružení:  Unčínská 1551 , 415 02 Teplice 

5) Centrálni pobočka: V předpolí 13 , 100 00 Praha 10 
II. 

Cíle a činnosti

1)  Sdružovat vizážisty, stylisty a osoby blízkých profesí z Čech, Moravy, Slezska i zahraničí. 

2)  Sdružovat firmy, které poskytují vzdělávání v oborech, jakož i sdružování firem  

     vyrábějících zboží či poskytující služby bezprostředně se týkající činnosti vizážistů a  

     stylistů. 

3)  Rozvíjet vzájemnou spolupráci členů. 

4)  Poskytovat informační a poradenský servis pro členy sdružení. 

5)  Publikovat odborné informace. 

6)  Vydávat odborný časopis. 

7)  Podporovat a kontrolovat úroveň vzdělání v oboru. 

8)  Vyhledávat a spojovat informace týkající se líčení a stylistiky z jiných oborů, jako je např.  

     psychologie. 

9)  Udržovat a rozvíjet profesní úroveň členů a prosazovat optimální podmínky pro práci v 

     uvedených oborech v součinnosti s mezinárodními standarty i v součinnosti se státními     

     orgány a soukromými či jinými organizacemi. 

10) Zajišťovat odborná setkání, semináře, kolokvia, přednášky, výstavy a exhibice. 

11) Poskytovat vzdělání a doporučovat poskytovatele vzdělávání v oboru. 

12) Testovat výrobky a služby poskytované vizážistům a stylistům k jejich práci a vyjadřovat se  

      ke kvalitě nabízených produktů a služeb a případně tyto výrobky a služby označit za  

      vyhovující, což by v případě zájmu výrobce či poskytovatele mohlo být vyznačeno na  

      výrobku, službě nebo použito v jeho prezentaci. 

13) Pořádat soutěže v oboru vizážistiky a stylistiky, nebo zaměřením blízké sdružení. 

14) Sledovat a podávat informace o trendech a novinkách v oboru. 

15) Vyvíjet, poznávat a pomáhat aplikovat do praxe nové poznatky týkající se oboru. 

16) Zajišťovat pro členy slevy na zboží a služby. 

17) Navazovat kontakty s obdobnými organizacemi doma i ve světě. 



18) Organizovat módní přehlídky a jiné akce pro širokou veřejnost, za účelem zvýšení informovanosti, popularity a 
prosazováni dobrého jména oboru v očích odborné i laické veřejnosti. 

19) Zajišťovat pro členy i ostatní odborníky výrobu, dovoz, nebo prodej pomůcek, vybavení i jiného zboží 
využitelného při jejich práci. 

20) Prosazovat změnu legislativy týkající se oboru, zejména vizážistiky, a postoje zejména  

      státních orgánů tak, aby odpovídala standartům běžným v zemích Evropské unie či USA,  

      s přihlédnutím k potřebám i možnostem České republiky.  
21) Shromažďovat informace o volných místech i poptávkách zaměstnání v oboru a  poskytovat je členům i 
ostatním zájemcům. 
22) V souladu s vyjádřenými cíli a v souladu se stanovami může sdružení vyvíjet i další aktivity  

      vedoucí k realizaci jeho cílů. 
VII. 

Členství

Členství v AVS - ČR je:    1) řádné  

      2) čestné 

      3) kolektivní 

      4) sponzorské 

1) Řádným členem AVS - ČR se může stát fyzická i právnická osoba, která se písemně,  

    vyplněním členské přihlášky zaváže k plnění členských povinností zaplatí vstupní a členský  

    poplatek a bude schválen radou AVS - ČR. 

2) Čestné členství je propůjčováno radou AVS - ČR za zásluhy, odbornou pomoc či jinou  

    činnost přispívající k rozvoji AVS - ČR. 

    Čestné členství je podmíněno dodržováním povinností člena AVS - ČR ,a je zproštěno vstupních i členských  

    poplatků. 

3) Kolektivní členství je určeno pro podnikatelské subjekty, právnické osoby, zájmová a  

    profesní sdružení, která mají více než jednoho člena či zaměstnance a ztotožňují se s cíli a  

    zásadami AVS - ČR. 

    Přijetí je podmíněno schválením rady AVS - ČR. 

4) Sponzorským členem se může stát fyzická i právnická osoba zaplacením sponzorského daru. 

    O přijetí rozhoduje rada AVS - ČR. Členství se přiděluje na dobu určitou s přihlédnutím k výši           

    sponzorského daru 
IX. 

Vstupní a členské poplatky

1) Vstupním poplatkem se rozumí jednorázový poplatek za vstup do sdružení. 

Stanovuje se:   a) u fyzických osob na :             500.- Kč 

           b) u právnických osob na :        2000.- Kč 

2) Členským poplatkem se rozumí periodická částka placena 1x ročně. 

Stanovuje se: a) řádný člen   - fyzická osoba :     2500.- Kč 

          - právnická osoba : 7000.- Kč 

         b) kolektivní členství :                    7000.- Kč 

Poplatky sponzorských členů jsou stanovovány individuálně radou AVS - ČR. 

Členské poplatky je možno hradit ve splátkách pololetně výjimečně čtvrtletně. Na písemnou žádost může rada  

AVS - ČR stanovit individuální splátkový kalendář členských poplatků. 



X. 

Užívání názvu, zkratky a loga

Řádný člen smí užívat název, zkratku a logo jako doplněk svého názvu ve znění: 

Člen asociace vizážistů a stylistů - České republiky. Popřípadě název: Řádný člen asociace vizážistů a stylistů 
České republiky.  

A zkratku: Řádný člen AVS - ČR 

Řádný člen , má-li provozovnu , je povinen tuto označit svou příslušností k AVS - ČR na viditelném místě pro svou 
klientelu.  

Čestný člen smí užívat název, popřípadě zkratku Čestný člen asociace vizážistů a stylistů České republiky. 
Zkratku: Čestný člen AVS - ČR 

Sponzor smí užívat názvu: Sponzor asociace vizážistů a stylistů České republiky. 

Zkratku: Sponzor AVS - ČR 

Popřípadě: Generální sponzor AVS - ČR 

VÝROBCE ČI VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR ZBOŽÍ SMÍ ZA STANOVENÝCH PODMÍNEK A PO SCHVÁLENÍ RADOU  AVS - ČR 
používat označení : Doporučeno AVS - ČR

Poskytovatel služby smí po schválení a doporučení radou AVS - ČR používat označení :

Garantováno AVS - ČR. 
 


