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Stanovy spolku 

 

Členská schůze spolku „Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.“ schválila v souladu 

s ustanovením § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), dne 20. června 2019 tyto stanovy. 

Generické maskulinum je ve stanovách použito pouze za účelem přehlednosti a nevyjadřuje 

diskriminaci určité skupiny osob. Pod veškerými generickými maskuliny v tomto textu je nutné 

vnímat i gramatický ženský rod. 

Článek I. 

Název a sídlo spolku 

1. Název spolku je: Asociace pro mezinárodní otázky 

2. Anglický překlad názvu spolku je: Association for International Affairs 

3. Sídlo spolku je: Žitná 608/27, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika 

4. Identifikační číslo spolku je: 659 99 533 

 

Článek II. 

Poslání spolku 

1. Spolek poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících 

k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi bez ohledu na barvu pleti, rasu, věk, 

pohlaví, gender, sexuální orientaci, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, 

národnostní, etnický nebo sociální původ. 

2. Spolek je fórem pro diskuzi, studium a hlubší poznání historie a současnosti mezinárodního 

dění, hospodářství, kultury a společenských otázek. 

3. Spolek věnuje pozornost globálním, regionálním, přeshraničním i vnitrostátním problémům 

a výzvám.  

4. Spolek tak svou činností přispívá v souladu s těmito stanovami k dosahování obecného 

blaha ve smyslu ustanovení § 146 NOZ. 
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Článek III. 

Činnost spolku 

1. Spolek organizuje veřejné i neveřejné besedy, semináře, přednášky a setkání s významnými 

českými i zahraničními odborníky a osobnostmi veřejného života. 

2. Spolek je pořadatelem vzdělávacího projektu Pražský studentský summit. 

3. Spolek pořádá osvětové a vzdělávací programy, kulturní a společenské akce. 

4. Spolek spolupracuje s českými i zahraničními subjekty. 

5. Spolek může svým jménem vysílat své členy a spolupracovníky do zahraničí. 

6. Spolek vyvíjí vlastní publikační činnost. 

7. Spolek se věnuje práci s dětmi a mládeží a je považován za „nestátní neziskovou organizaci 

dětí a mládeže“. 

8. Spolek vyvíjí další aktivity, které jsou v souladu s jeho posláním. 

 

Článek IV. 

Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 

a. členská schůze jakožto nejvyšší orgán spolku; 

b. správní rada jakožto kontrolní komise spolku, dozorčí orgán s rozšířenými 

pravomocemi; 

c. ředitel jakožto statutární orgán spolku. 

 

Článek V. 

Členství 

1. Členy spolku mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let. 

2. O členství rozhoduje členská schůze.  

3. Členství ve spolku vzniká dnem následujícím po dni, kdy se konalo řádné zasedání členské 

schůze. 

4. Členství ve spolku zaniká: 

a. písemným prohlášením člena doručeným řediteli nebo správní radě; 

b. rozhodnutím členské schůze, proti kterému není odvolání, o vyloučení pro závažné 

důvody, za něž se výslovně považuje opakované neuhrazení členského příspěvku; 
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c. úmrtím člena. 

5. Správní rada pověří člena spolku, který s tím vyjádří souhlas, vedením seznamu členů spolku 

v elektronické formě, který provádí zápisy a výmazy v seznamu dle rozhodnutí členské schůze. 

Seznam členů spolku není zpřístupněn. 

6. Ustanovení § 238 až 241 NOZ se nepoužijí.  

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti členů 

1. Právem člena spolku je zejména: 

a. podílet se na činnosti spolku; 

b. volit a být volen do orgánů spolku; 

c. účastnit se veřejných i neveřejných akcí pořádaných spolkem; 

d. být informován o činnosti spolku. 

2. Povinností člena spolku je zejména: 

a. konzultovat a informovat orgány spolku o své činnosti související s členstvím ve spolku; 

b. včas hradit členský poplatek; 

c. dodržovat tyto stanovy a interní normativní předpisy spolku. 

 

Článek VII. 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku ve smyslu NOZ. Členská schůze se skládá ze 

všech členů spolku. 

2. Členská schůze se schází na řádných a mimořádných zasedáních. Ustanovení o řádných 

zasedáních se přiměřeně použijí také na zasedání mimořádná. 

3. Správní rada má povinnost svolat řádné zasedání členské schůze nejpozději patnáct (15) 

měsíců od konání předchozího řádného zasedání členské schůze, a to písemně a v dostatečném 

předstihu, nejméně však deset (10) kalendářních dnů před jeho plánovaným konáním. Řádné 

zasedání členské schůze se přitom koná nejméně jedenkrát za kalendářní rok. 

4. Mimořádné zasedání členské schůze musí být svoláno v případě, kdy počet členů správní 

rady klesne pod pět (5) osob, ledaže tento stav nastal později než jedenáct (11) měsíců od konání 

posledního řádného zasedání členské schůze. 
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5. Mimořádné zasedání členské schůze je svoláno rovněž písemnou žádostí nejméně třetiny 

členů spolku. 

6. Pokud se ve stanovený den a hodinu začátku řádného zasedání členské schůze nesejde 

alespoň polovina všech členů spolku, posouvá se začátek řádného zasedání členské schůze 

o třicet (30) minut. Poté je členská schůze usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných 

členů spolku. Ustanovení § 250, 252 a § 257 NOZ se nepoužijí. 

7. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, pokud není v těchto stanovách 

uvedeno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. 

8. Členská schůze svým rozhodnutím: 

a. rozhoduje o náplni činnosti, hlavních úkolech spolku a o všech dalších zásadních 

otázkách spojených s činností spolku; 

b. na základě návrhu rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku; 

c. volí a odvolává správní radu z řad členů spolku; 

d. stanovuje výši a splatnost členského příspěvku; 

e. rozhodnutím dvoutřetinové většiny přítomných členů mění stanovy spolku; 

f. rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech členů rozhoduje o zrušení spolku; 

g. vykonává další činnosti směřující k naplnění poslání spolku v souladu s těmito 

stanovami. 

9. Rozhodnutí členské schůze jsou závazná pro všechny členy spolku a jeho orgány. 

10. Řádného zasedání členské schůze se členové spolku účastní osobně, zastoupení není 

možné. 

11. Z řádného zasedání členské schůze se pořizuje písemný zápis, který podepisují předseda a 

místopředsedové správní rady. 

12. Řádné zasedání členské schůze organizuje a jednání předsedá předseda správní rady, 

nerozhodne-li členská schůze jinak. Ustanovení § 253 NOZ se nepoužije.   

 

Článek VIII. 

Správní rada 

1. Správní rada je kontrolní komisí spolku ve smyslu NOZ, kolektivním dozorčím orgánem 

spolku, ovšem s rozšířenými pravomocemi. 

2. Správní rada je složena ze sedmi (7) členů spolku volených členskou schůzí na dvouleté 

funkční období s možností znovuzvolení. 

3. Členství ve správní radě je neslučitelné s funkcí ředitele. 
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4. Funkční období správní rady začíná dnem následujícím po dni zvolení členů správní rady. 

5. Správní rada vykonává svou funkci až do dne zvolení správní rady nové. 

6. Správní rada na svém prvním zasedání, které se uskuteční do třiceti (30) kalendářních dnů 

ode dne zvolení členů správní rady členskou schůzí, zvolí předsedu správní rady a její dva 

místopředsedy.  

7. Pokud předsedovi či místopředsedovi správní rady členství ve správní radě zaniklo, nový 

předseda či místopředseda správní rady je zvolen na nejbližším zasedání správní rady. 

8. Členství ve správní radě zaniká: 

a. uplynutím funkčního období; 

b. písemným prohlášením člena doručeným předsedovi správní rady; 

c. vznikem neslučitelnosti funkcí, 

d. zánikem členství ve spolku. 

9. Jménem správní rady jedná předseda správní rady, popřípadě jím zmocněný člen správní 

rady.  

10. Předseda správní rady písemně svolává jednotlivá zasedání správní rady. Nemůže-li 

předseda správní rady zasedání správní rady svolat, svolává jej místopředseda. Nemůže-li 

místopředseda správní rady zasedání správní rady svolat, svolává jej písemně třetina členů 

správní rady. 

11. Správní rada je usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání účastní alespoň čtyři (4) její 

členové. Z jednání správní rady je pořizován písemný zápis, který se zasílá řediteli a členům 

spolku. 

12. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

13. Správní rada: 

a. navrhuje přijetí nových a vyloučení stávajících členů spolku; 

b. kontroluje hospodaření a činnost spolku; 

c. schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku;  

d. navrhuje změny stanov a vyjadřuje se k dalším dokumentům spolku; 

e. jmenuje a odvolává ředitele nadpoloviční většinou hlasů všech členů správní rady, 

přičemž smlouvu o výkonu funkce ředitele uzavírá ředitel s předsedou správní rady; 

f. může požadovat od ředitele podání informací vztahujících se k jednotlivým záležitostem 

spolku, přičemž ředitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět; 

g. musí být ředitelem předběžně informována o vydání písemných interních normativních 

předpisů spolku; 
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h. musí být ředitelem předběžně informována o uzavírání závazků zavazujících spolek 

k plněním přesahujícím peněžitou částku vymezenou usnesením schváleným členskou 

schůzí; 

i. navrhuje znění usnesení členské schůze dle předcházejícího písmene; 

j. informuje vhodnou formou o svých zjištěních členy spolku; 

k. dohlíží na řádné dodržování těchto stanov členy spolku. 

14. Předsedovi správní rady je přiznáno dispoziční právo k bankovním účtům spolku. Předseda 

správní rady je oprávněn, po předchozím schválení správní radou, dispoziční právo 

k bankovnímu účtu spolku řediteli odejmout. Předseda správní rady může své dispoziční právo 

k bankovnímu účtu spolku převést na místopředsedu správní rady. 

15. Členové správní rady se mohou účastnit jednání všech organizačních struktur spolku. 

16. Klesne-li počet členů správní rády pod pět (5), členská schůze zvolí tolik členů správní 

rady, aby jejich počet dosáhl nejméně pěti (5) osob. Funkční období těchto zvolených členů 

správní rady končí s funkčním obdobím původních členů správní rady.  

17. Ustanovení § 246 NOZ se nepoužije. 

 

Článek IX. 

Ředitel 

1. Ředitel je individuálním statutárním a výkonným orgánem spolku dle NOZ, který řídí a 

zajišťuje činnost spolku. Ředitel odpovídá za činnost a hospodaření spolku a reprezentuje 

spolek navenek. 

2. Ředitel je jmenován správní radou na dobu neurčitou a s předsedou správní rady uzavírá 

smlouvu o výkonu funkce ředitele. Členství ve spolku není podmínkou výkonu této funkce.  

3. Ředitel plní úkoly mu stanovené členskou schůzí.  

4. Ředitel před uzavřením závazku zavazujícího spolek k plnění přesahujícímu peněžitou 

částku vymezenou usnesením schváleným členskou schůzí o věci informuje správní radu. 

5. Ředitel může vytvářet a obsazovat organizační strukturu pro činnost spolku. Ředitel zároveň 

definuje funkce a pravomoci vytvořené organizační struktury a vždy o ní informuje správní 

radu. 

6. Ředitel může vydat písemné interní normativní předpisy spolku či další potřebné 

dokumenty, o nichž vždy informuje správní radu. O obsahu písemného interního normativního 

předpisu spolku musí být správní rada informována před jeho vydáním. 

7. Ředitel předkládá zprávu o činnosti a hospodaření spolku správní radě a členské schůzi. 
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8. V případě, že není pozice ředitele obsazena, vykonává dočasně jeho pravomoci předseda 

správní rady, případně, s jejím předchozím souhlasem, jiná pověřená osoba na základě 

rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů správní rady. 

9. Ředitel není oprávněn předsedovi správní rady odejmout dispoziční právo k bankovním 

účtům spolku. 

 

Článek X. 

Jednání jménem spolku 

1. Za spolek jedná navenek, zavazuje jej a podepisuje veškeré dokumenty ředitel. 

 

Článek XI. 

Zásady hospodaření 

1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména dary, dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů a 

soukromých zdrojů a členské příspěvky. 

2. Spolek může za účelem naplňování svého poslání dle článku II. těchto stanov vyvíjet vedlejší 

hospodářskou činnost, zejména ve formě pořádání konferencí, vedení projektů a vydávání 

analýz.  

3. Cílem spolku není zisková činnost.  

4. Spolek je oprávněn nabývat majetek a disponovat s ním v souladu s naplňováním svého 

poslání dle článku II. těchto stanov. 

 

Článek XII. 

Návrh změny stanov spolku 

1. Návrh změny stanov předkládá správní rada. Návrh změny stanov mohou předložit také dvě 

třetiny přítomných členů spolku na řádném zasedání členské schůze.  

2. Návrh změny stanov předložený správní radou, včetně znění navrhovaných změn, musí být 

členům spolku rozeslán alespoň deset (10) dní před konáním řádné členské schůze. 
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Článek XIII. 

Zrušení spolku 

1. Spolek se zrušuje: 

a. dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí dvoutřetinové většiny všech členů na řádném či 

mimořádném zasedání členské schůze; 

b. rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci; nebo  

c. ze zákona. 

 

Článek XIV. 

Vypořádání majetku při zrušení spolku 

1. V případě rozhodnutí členské schůze o zrušení spolku rozhodne členská schůze zároveň o 

způsobu vypořádání majetku spolku. 

 

Článek XV. 

Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení 

1. Termín „písemně“ zahrnuje i podání učiněná prostřednictvím e-mailu. 

2. Dispozitivní normy NOZ se vykládají vždy v souladu s těmito stanovami, přičemž úprava 

ve stanovách má před těmito normami výslovnou přednost.  

3. K výkladu těchto stanov je oprávněna členská schůze, v naléhavých případech pak správní 

rada, jejíž rozhodnutí dodatečně schválí členská schůze, jinak je neplatné.  

4. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem následujícím po dni jejích schválení členskou schůzí.  

5. Nabytím platnosti stanov nezaniká dosavadní funkce ředitele. 

6. Zrušují se stanovy přijaté členskou schůzí dne 20. června 2013. 

 

Schváleno členskou schůzí konanou v Praze dne 20. června 2019 

 

 

Zuzana Netolická,  

předsedkyně Správní rady 


