Stanovy občanského sdružení
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Název občanského sdružení zní „Česká andragogická společnost, o. s.“
(dále jen „sdružení“), užívaný také ve zkratce „ČAS, o. s.“.
2. Sídlo sdružení má adresu: Starý Rokytník 125, 541 01 Trutnov
3. Sdružení slouží k dobrovolnému, nezávislému a společnému naplňování zájmů
svých členů vyjádřených těmito stanovami.
Článek II.
Cíle a činnosti sdružení
1. Sdružení je nepolitické sdružení andragogů, akademických a vědeckých
pracovníků, odborníků na vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů z firem
a organizací, manažerů, lektorů, učitelů, tutorů, poradců, studentů andragogiky
a příbuzných vědních oborů a sympatizantů, jehož členové vzájemně
spolupracují a vyměňují si informace z oblasti vzdělávání dospělých a dalšího
vzdělávání.
2. Sdružení tedy sdružuje osoby, jejichž zájmem je rozvoj přirozeného potenciálu
lidí ve vazbě na morální, osobnostní, duševní, kulturní, sociální a společenský
kontext. To jak vlastními aktivitami členů sdružení, tak podporováním a
spoluprací se subjekty, které si kladou obdobné cíle jako toto sdružení.
3. K dosažení tohoto poslání si sdružení stanoví následující cíle:
organizuje a poskytuje vzdělávání z oboru vzdělávání dospělých;
vydává informace z andragogiky a příbuzných vědních oborů v
odborném časopise Andragogická revue;
sleduje, získává a zpracovává informace z andragogiky a vzdělávání
dospělých;
podílí se na výzkumu a vývoji;
navrhuje, organizuje a analyzuje vzdělávací potřeby; inovuje učební a
androdidaktické metody a formy;
spolupracuje s profesními a zájmovými organizacemi;
poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání dospělých, dalšího vzdělávání a
rozvoje lidských zdrojů.
získává prostředky na realizaci a rozvoj svých aktivit
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Článek III.
Členství ve sdružení
1. Členy sdružení mohou být
a) fyzické osoby starší 18 let, které jsou ve vztahu člena, zakladatele nebo
zřizovatele neziskové organizace, člena orgánu nebo zaměstnance
neziskové organizace a
b) právnické osoby – neziskové organizace,
které souhlasí s cíli sdružení a hodlají se podílet na naplňování cílů sdružení.
2. Členství ve sdružení vzniká schválením žádosti o přijetí výborem sdružení.
3. Členství zaniká:
a) doručením písemné rezignace na členství ve sdružení výboru sdružení,
b) smrtí člena-fyzické osoby a zánikem člena-právnické osoby,
c) vyloučením,
d) zánikem sdružení.
4. Důvodem vyloučení je zejména:
a) závažné porušení stanov sdružení, které je nepřijatelné pro další setrvání
člena ve sdružení,
b) opakovaná a neomluvená neúčast na členském shromáždění, bránící
prokazatelně dosažení usnášeníschopnosti členského shromáždění,
c) závažné porušení povinnosti při výkonu funkce ve sdružení,
d) ohrožení nebo porušení dobré pověsti sdružení.
5. O vyloučení člena rozhoduje výbor sdružení. Návrh na vyloučení člena sdružení
může podat kterýkoliv člen sdružení nebo o něm může výbor sdružení
rozhodnout na základě svého vlastního návrhu. Návrh na vyloučení člena
sdružení musí obsahovat důvody pro vyloučení. S návrhem na vyloučení musí
být člen, jehož se návrh týká, seznámen nejméně 10 dnů před jednáním výboru
sdružení o návrhu na jeho vyloučení. Člen má právo se před výborem sdružení
k návrhu vyjádřit, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele.
Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení musí být členovi sdružení předáno
osobně nebo mu musí být doručeno na adresu, kterou uvede jako adresu pro
doručování.
6. Proti rozhodnutí výboru sdružení o vyloučení se člen může odvolat
k nejbližšímu členskému shromáždění.
7. Soudní ochrana člena není ustanoveními těchto stanov dotčena.
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Článek IV.
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo zejména účastnit se akcí organizovaných sdružením,
být informován o jeho činnosti, volit do výboru sdružení, být volen do výboru
sdružení, obracet se na výbor sdružení s podněty, dotazy, žádostmi a
stížnostmi a žádat jejich vyřízení.
2. Člen sdružení má povinnost zejména řídit se stanovami sdružení, podle svých
možností se podílet na prosazování cílů sdružení, zúčastnit se zasedání
členského shromáždění, svědomitě vykonávat úkoly a činnost, kterou byl
v rámci sdružení pověřen, řádně vykonávat funkce do kterých byl ve sdružení
zvolen a platit členské příspěvky.
3. Právnická osoba-člen vykonává členská práva prostřednictvím svého
pověřeného zástupce.
Článek V.
Čestné členství
1. Výbor sdružení může nabídnout významným osobnostem čestné členství.
2. Čestný člen má právo se účastnit jednání členského shromáždění s hlasem
poradním, má právo účasti na akcích organizovaných sdružením.
3. Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky, nemůže volit a být volen
do orgánů sdružení.

Článek VI.
Orgány Sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) členské shromáždění
b) výbor sdružení
c) poradní sbor.
Článek VII.
Členské shromáždění
1. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří je všichni členové
sdružení. Zasedání členského shromáždění je svoláváno předsedou sdružení
dle potřeby, minimálně však jednou ročně. Pozvánka se zasílá členům poštou,
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faxem nebo emailem alespoň 15 dnů před navrhovaným datem konání
členského shromáždění. Pokud předseda sdružení nesvolá členské
shromáždění do jednoho roku od konání posledního pravidelného shromáždění
členů, může ho svolat kterýkoli člen výboru sdružení při dodržení stejného
postupu.
2. Předseda svolá členské shromáždění vždy, když o to požádá nejméně
nadpoloviční většina členů sdružení. Pokud předseda sdružení nesvolá členské
shromáždění do 30 dnů od obdržení žádosti o jeho svolání, je po uplynutí této
lhůty oprávněn členské shromáždění svolat ten, kdo o svolání žádal.
3. Členské shromáždění je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční
většina členů sdružení. O volbě předsedy, změně stanov či rozpuštění sdružení
rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů, v ostatních
případech nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů sdružení.
4. Není-li 30 minut po stanoveném začátku jednání členského shromáždění
přítomna nadpoloviční většina členů, je po dalších 30 minutách členské
shromáždění usnášení schopné nadpoloviční většinou přítomných. Takové
členské shromáždění členů však nemůže rozhodnout o volbě předsedy, změně
stanov a rozpuštění sdružení.
5. Každý člen sdružení má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
6. Členské shromáždění zejména :
-

projednává a schvaluje plán hospodaření a zprávu a jeho plnění,
včetně roční účetní závěrky
rozhoduje o změnách stanov
volí a odvolává členy výboru sdružení a z nich předsedu sdružení
rozhoduje o nabývání a prodeji nemovitého majetku a o nájmu
nemovitého majetku sdružení na dobu delší než 3 měsíce
rozhoduje o výši členských příspěvků
rozhoduje o řešení případných sporů uvnitř sdružení
rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí výboru sdružení vyloučení
člena sdružení
rozhoduje o rozpuštění a likvidaci sdružení.

Článek VIII.
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Výbor sdružení
1. Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení a za svou činnost odpovídá
členskému shromáždění.
2. Výbor sdružení má nejméně 3 členy. Funkční období člena výboru sdružení je
tři roky.
3. Členy výboru sdružení volí a odvolává členské shromáždění. Členství ve výboru
sdružení dále zaniká rezignací člena výboru dnem jejího doručení na adresu
sdružení a smrtí člena výboru sdružení.
4. Z členů výboru sdružení volí členské shromáždění předsedu sdružení, a to
nejdéle na dobu jeho členství ve výboru sdružení. Členské shromáždění může
předsedu výboru odvolat před uplynutím jeho funkčního období.
5. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Předseda sdružení se
jménem sdružení podepisuje tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu
sdružení připojí svůj podpis.
6. Na uvolněné místo předsedy sdružení musí členské shromáždění zvolit nového
předsedu sdružení do 60 dnů ode dne uvolnění jeho místa. Členské
shromáždění k volbě předsedy sdružení v takovém případě svolá nejstarší člen
výboru sdružení. Není-li členské shromáždění svoláno nejstarším členem
výboru sdružení v 60 denní lhůtě, může členské shromáždění svolat kterýkoliv
člen sdružení.
7. Pokud v důsledku zániku členství ve výboru sdružení nemá výbor sdružení
žádného člena nebo ve výboru sdružení zůstane pouze jeden člen, může
členské shromáždění k volbě nových členů výboru svolat kterýkoliv z členů
sdružení.
8. Výbor sdružení zejména:
a) řídí činnost sdružení v období mezi členskými shromážděními
b) je zodpovědný za řádné vedení účetní evidence a plynulý chod
sdružení
c) zpracovává podklady pro zasedání a rozhodování členského
shromáždění
d) rozhoduje o schválení žádosti o přijetí za člena sdružení a o
vyloučení člena sdružení.
9. Jednání výboru sdružení svolává předseda sdružení nebo jím pověřený člen
výboru sdružení písemně nebo mailem.
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10. Výbor sdružení je usnášeníschopen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů. Rozhodnutí výboru sdružení přijímána nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů výboru sdružení. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas
předseda sdružení. Není-li předseda sdružení přítomen, není při rovnosti hlasů
rozhodnutí přijato.
11. Výbor sdružení může v případě nutnosti přijímat rozhodnutí per rollam. Při
rozhodování per rollam zašle předseda sdružení nebo jím pověřený člen výboru
sdružení členům výboru sdružení materiál, o němž má být rozhodnuto včetně
formulace požadovaného rozhodnutí, a to poštou, faxem nebo mailem. Člen
výboru sdružení zašle své rozhodnutí předsedovi sdružení nebo jím
pověřenému členovi výboru sdružení ve stanovené lhůtě, která je obvykle 3-5
kalendářních dnů. Neodpoví-li člen výboru sdružení ve stanovené lhůtě, je toto
považováno za vyslovení souhlasu. Rozhodnutí je schváleno podpisem
předsedy výboru sdružení nebo jim pověřeným členem výboru sdružení, je-li po
uplynutí lhůty k rozhodnutí dosaženo souhlasu všech členů výboru sdružení. Na
nejbližším zasedání výboru sdružení je předseda sdružení nebo jím pověřený
člen výboru sdružení povinen informovat výbor sdružení o všech rozhodnutích
přijatých per rollam v mezidobí mezi jednáními výboru sdružení. Rozhodování
per rollam nelze použít pro rozhodnutí o vyloučení člena sdružení.
Článek IX
Poradní sbor
1. Poradní sbor je poradním orgánem sdružení.
2. Členství v poradním sboru může výbor sdružení ze svého rozhodnutí nabídnout
dlouhodobým spolupracovníkům a významným podporovatelům sdružení.
Členství v poradním sboru zaniká rezignací člena poradního sboru dnem jejího
doručení na adresu sdružení, odvoláním člena poradního sboru výborem
sdružení a smrtí člena poradního sboru.
3. Členové poradního sboru nejsou členy sdružení.
4. Poradní sbor je zván na zasedání členského shromáždění a během těchto
zasedání i v období mezi členskými shromážděními mají poradenskou funkci.
Článek X.
Hospodaření Sdružení
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
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2. Příjmy sdružení jsou zejména:
a)
b)
c)
d)

členské příspěvky,
dary, granty a příspěvky právnických a fyzických osob,
výnosy majetku sdružení,
příspěvky z veřejných rozpočtů.

3. Za účelem získávání finančních prostředků na zajištění svých cílů může
sdružení jako doplňkovou činnost realizovat maloobchodní prodej a poskytování
služeb v souladu s předpisy upravujícími podnikání.
Článek XI.
Zánik Sdružení
1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo rozhodnutím ministerstva
vnitra
o rozpuštění Sdružení z důvodů stanovených zákonem.
2. Rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění se přijímá dvoutřetinovou většinou
přítomných členů členského shromáždění. V případě dobrovolného rozpuštění
členské shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných členů jmenuje
likvidátora a rozhodne o jeho odměně.
3. Majetkové vypořádání Sdružení se při jeho zániku řídí rozhodnutím členského
shromáždění.

Článek XII.
Přípravný výbor
1. Členové přípravného výboru jsou ode dne registrace sdružení do zasedání
prvního členského shromáždění oprávněni jednat jménem sdružení. Po tuto
dobu za sdružení navenek jedná Mgr. Petr Lanta.
2. Přípravný výbor svolá nejpozději do 60 dnů ode dne registrace sdružení první
členské shromáždění za účelem zvolení výboru sdružení a předsedy sdružení.
3. Přípravný výbor vykonává do zvolení prvního výboru sdružení jeho pravomoci.
4. Členové přípravného výboru se stávají dnem registrace sdružení členy
sdružení.
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Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Toto Sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra.
2. Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu
oprávněno členské shromáždění.

V Praze dne 29. října 2008

Za přípravný výbor ve složení:
zmocněnec:
Mgr. Petr Lanta
r.č. 721003/3578
bydliště: Pod Skalkou 1015, 542 32 Úpice (Tel.: 603 913 448)
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