
                               SMLOUVA O “ČESTNÉM ČLENSTVÍ” V AVP ČR z.s. 

 

 

Představení smluvních stran:   

  

Aliance výživových poradců ČR, z.s.   

IČ: 270 46435 

sídlo: K Netlukám 1472/2, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, 

jednající za spolek: Ing. Ivan Mach, CSc., prezident 

                               MUDr. Ondřej Nývlt, viceprezident  

kontaktní osoba: Bc. Ján Staš, sekretář, aliance@aliance-vyziva.cz 

zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 17145 

(dále jen AVP) 

  

a 

  

Organizace/Firma/Institut  ……………………….. 

IČ:……………………. DIČ:………………………. 

sídlo: ……………………………………………. 

jednající za: 

kontaktní osoba (včetně kontaktů):……………………………… 

zapsaná v ………………………………………………………………. 

(dále jen Čestný člen) 

*plná moc je součástí této smlouvy 

  

  

                                                                   I. 

                                                         PREAMBULE 

AVP ČR, z.s. je spolkem zapsaným u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 17145. 

Účelem jeho činnosti je především, aby se všichni členové řídili ve své praktické poradenské 

činnosti Kodexem výživového poradce, tedy zásadami správného, kvalifikovaného a 

etického poradenství. Dále je účelem dosažení a udržování vysoké úrovně výživového 

poradenství v ČR, spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi, zabývajícími se 

problematikou výživy jako prevence výživou ovlivnitelných onemocnění, a příprava návrhů 

legislativních opatření. 

   

  

                                                                  II. 

                                               PŘEDMĚT SPOLUPRÁCE 

Předmětem Čestného členství je vzájemná podpora v rámci aktivit směřujících ke zvýšení 

kvality odborného poradenství v oblasti výživy, podpora vzdělávání a zvýšení kvality 

vzdělávání odborné i laické veřejnosti v základních otázkách lidského zdraví a prevence, 

podpora povědomí odborné i laické veřejnosti o základních principech vhodného stravování.   

Může zahrnovat například lektorskou spolupráci v rámci školících akcí (kurzy, semináře, 

konference), podporu jejich prezentace a propagace v předem domluveném rámci 

a rozsahu, vzájemná podpora šíření důležitých edukačních materiálů a informací, případné 

oboustranné poskytování zvýhodněného vstupného na pořádané akce, apod.  

 

http://aliancevyziva.cz/o-nas/
http://aliancevyziva.cz/uvod-2/kodex-2/


                                                                        III. 

                                               VYMEZENÍ “ČESTNÉHO ČLENA”  

Osoba, organizace či firma, která působí v oboru výživy, výživového poradenství či dalších 

oborech tomu příbuzných (koučink, výroba a technologie potravin, vzdělávání v oblastech 

týkajících se výživy a lidského zdraví), s primárním cílem zvyšovat kvalitu zdraví obyvatel 

formou veřejné osvěty, vzdělávání, prodeje kvalitních produktů (potraviny, resp. doplňky 

stravy), atd.  

 

Dlouhodobě šíří dobrou pověst ve svém oboru, resp. v oboru výživy a bez výhrady splňuje 

podmínky dodržování Etického kodexu AVP. 

 

V případě prodeje a propagace produktů (potraviny, resp. doplňky stravy), tyto musí splňovat 

zásady nezávadnosti a minimální rizikovosti a v rámci svého doporučování respektovat 

principy tzv. individualizované (personalizované) výživy (tzn. nevyužívat agresivních 

marketingových forem propagace produktu všem subjektům bez rozdílu jejich individuálních 

zvláštností apod.) 

 

 

                                                                       IV. 

                                             CENA ZA ČESTNÉ ČLENSTVÍ  

Čestný člen zaplatí AVP standardní členský příspěvek 500 Kč platný na dalších 12 měsíců 

ode dne uzavření této smlouvy.  

 

Tato Smlouva se uzavírá dobu určitou, tj. na 12 měsíců ode dne podpisu Smlouvy. Po 

skončení tohoto období bude Čestný člen vyzván k znovuobnovení čestného členství za 

stejných, resp. změněných podmínek pokud si tak formálně dohodnou smluvní strany.  

 

AVP ČR vystaví Čestného členovi fakturu pro úhradu tzv. členského příspěvku v uvedené 

výši 500 Kč, se splatností do 14 dnů.   

 

           

                                                                          V.  

                                                  VÝHODY ČESTNÉHO ČLENA  

- Uvedení loga na webových stránkách AVP s aktivním proklikem na webové (či jiné) stránky 

čestného člena 

- Představení Čestného člena formou textu na webových stránkách AVP ve veřejné sekci 

(speciální pro tyto účely určené) i uzavřené členské sekci (určené výhradně pro aktivní členy 

AVP), a osobním mailem (úvodní newslettter) všem aktivním členům  

- Možnost představení partnera formou letáčků či vzorků na 2 akcích pořádaných pod 

hlavičkou AVP ročně (Seminář, Konference …)  

- Přístup do uzavřené FB skupiny určené výhradně pro aktivní členy, lektory a partnery AVP 

- Možnost komunikace se členy AVP formou sdílených příspěvků, komentářů, atd.  

- Možnost sdílení edukačních materiálů a důležitých informací (aktuality, plánované akce, 

atd.) přímo v rámci FB skupiny či prostřednictvím sekretáře AVP formou přímého mailu 

(newsletteru).  

- Odborné poradenství a odborná záštita vzdělávacích akcí, resp. služeb Čestného člena ze 

strany AVP ČR.  

http://aliancevyziva.cz/uvod-2/kodex-2/
http://www.aliancevyziva.cz/
https://www.facebook.com/groups/143133799051282/


 

Další formy spolupráce jsou možné po vzájemné dohodě smluvních stran.  

  

 

                                                                 VI. 

                                                ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Smluvní strany se zavazují ponechat znění této Smlouvy i další významné skutečnosti, které 

se v průběhu jejich spolupráce dozví, v naprosté tajnosti, přistupovat k nim se vší vážností 

jako k obchodnímu tajemství. „Obchodním tajemstvím“ jsou v tomto kontextu myšlené 

informace týkající se formálního znění této smlouvy a jejího obsahu, a další diskrétní 

informace sdělované v rámci osobního jednání s partnerem týkající se know-how AVP, tj. 

informace ohledně členské základny AVP a způsobu získávání členů, interního fungování 

AVP, finančního hospodaření, odměny lektorům a partnerům za jejich činnost a další s tím 

související. 

 

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a vážné 

vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, jejímu obsahu rozumí a s ním 

souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

  

 

V: ……...                                                                                V: Praha                         

 

Dne:   ……..                                                                       Dne: …….. 

  

  

 

  

 

Podpis Partner:                                             .             Podpis AVP ČR:    

  

  

 

 

 

 

  

 


