Czech Republic

Stanovy IAESTE Czech Republic
IAESTE Czech Republic (dále jen „Organizace“)

b)

IAESTE Czech Republic je členem mezinárodní

vydává úplné znění svých Stanov schválených

organizace IAESTE A.s.b.l. a tyto Stanovy jsou

Senátem IAESTE Czech Republic dne 4. 6. 2016.

v souladu s Mezinárodním statutem IAESTE
A.s.b.l.

PREAMBULE
IAESTE Czech Republic, uznávajíc neocenitelný
přínos myšlenky založení IAESTE A.s.b.l. (The

2) Název
Název Organizace zní „IAESTE Czech Republic“.

International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience) jako asociace pro

3) Jednací jazyk

výměnu studentů vysokých škol na odborné praxe
v roce 1948 na Imperial College v Londýně,
navazujíc

tak

na

dlouholetou

tradici

této

mezinárodní organizace, připomínajíc si svůj díl
odpovědnosti

vůči

současným

a

Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina.

budoucím

generacím studentů vysokých škol a pamětliva
základních lidských práv a svobod, které jsou
fundamentálním pilířem každého demokratického

4) Sídlo Organizace
a)

Sídlem Organizace je Praha.

b)

Organizace působí na území celé České
republiky, v rámci svého působení zakládá

státu, je připravena pokračovat v původním záměru

organizační jednotky (Lokální centra) s místní

asociace, rozvíjet jej a vytvářet plodné klima pro
naplňování

a uskutečňování

poslání

a

či regionální působností.

cílů

Organizace.
Uvedené poslání bude naplňováno v rámci pravidel
těchto Stanov.

5) Doba trvání Organizace
Organizace se zakládá na dobu neurčitou.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. CÍLE ORGANIZACE

1) Právní postavení Organizace

1) Mezi základní cíle Organizace patří zejména

a)

a)

IAESTE Czech Republic je právnickou osobou,
která

je

samostatnou,

dobrovolnou,
nezávislou,

neziskovou,

Czech Republic je zapsána jako mezinárodní
nevládní organizace ve spolkovém rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.
zn. L 63.
Stanovy IAESTE Czech Republic

a porozumění mezi mladými lidmi celého

nevládní,

nepolitickou společenskou organizací. IAESTE

napomáhat rozvoji mezinárodní spolupráce
světa,

b)

zvyšovat úroveň odborných a jazykových
znalostí studentů a mladých absolventů
vysokých škol a rozvíjet jejich organizační
a řídicí schopnosti,
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c)

využívat

nových

souvisejících
prospěch

s

poznatků
činností

potřeb

absolventů,

oborech

Organizace

studentů

zvyšovat

v

ve

a

mladých

kvalitu

služeb

poskytovaných organizací,
d)

g)

studentů a mladých absolventů vysokých škol

absolventů

h)

i)

mezinárodní organizace IAESTE A.s.b.l. tak, aby
byl

proveden

j)

III. PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGANIZACE
1) K dosažení stanovených cílů a předmětu činnosti
bude Organizace vykonávat následující činnosti,
které jsou považovány za činnosti hlavní ve smyslu

studentům a mladým absolventům vysokých
škol,

studijních

o
a

aktivitách
pracovních

spolupracovat s jinými subjekty obdobného

provozovat

vedlejší

hospodářskou

činnost, která bude zdrojem zisku pro podporu cílů
hlavní činnosti. Za tímto účelem je IAESTE Czech
Republic držitelem živnostenského oprávnění.

IV. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
1) Orgány Organizace jsou
a)

Senát IAESTE Czech Republic (dále jen
„Senát“),

zajišťovat osobní a profesní rozvoj studentů,
včetně členů Organizace,

jim pomáhat s uplatňováním na trhu práce,
d)

poskytovat stipendia,

e)

zajišťovat odborné semináře, prezentace,
kongresy a exkurze,
a

o tuzemských

udržovat

c)

databázi

Národní tajemník IAESTE Czech Republic

informací
státních

i soukromoprávních subjektech, a to jak
z domácích, tak i zahraničních zdrojů,

Dozorčí rada IAESTE Czech Republic (dále jen
„Dozorčí rada“).

2) Postavení a pravomoc Senátu
a)

i zahraničních

Stanovy IAESTE Czech Republic

b)

(dále jen „Národní tajemník“),

podporovat studenty při studiu, a následně

vytvářet

informace

Organizace,

oprávněna

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
zajišťovat studijní pobyty a odborné praxe

poskytovat

2) Vedle hlavní činnosti je IAESTE Czech Republic

ustanovení § 217 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

f)

provozovat projekty zaměřené zejména na

tak i v zahraničí.

studijních pobytů a odborných praxí.

c)

mezinárodního

poslání nebo zaměření jak v České republice,

s odbornou péčí a byl prospěšný pro účastníky

b)

a účastníků

studentů,

publikací, internetu a elektronických médií,

národními organizacemi IAESTE v rámci

a)

databázi

možnostech pro studenty formou tištěných

studentů na území České republiky s ostatními

činnosti

udržovat

programu stáží,

z České republiky v zahraničí a zahraničních

této

a

rozvoj studentů vysokých škol,

koordinovat studijní pobyty a odborné praxe

výsledek

vytvářet

Nejvyšším orgánem Organizace je Senát.
Členy

Senátu

jsou

Národní

tajemník

a Prezidenti jednotlivých Lokálních center.
Senát je oprávněn rozhodovat ve všech
záležitostech Organizace, pokud tyto Stanovy
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nevyhrazují v některých záležitostech právo

f)

rozhodování jiným orgánům Organizace.
b)

center,

jejich

vnitřní předpisy, jejich změny a dodatky,



rozdělení

finančních

(rozpočet

Organizace)

využívání;

tím

a

g)

není

IV.,

případě

odvolání,

odstoupení

nebo

Senát

nebo

Senátem

pověřená osoba.
3) Národní tajemník
a)

zprávu o hospodaření Organizace.

Národní tajemník je statutárním zástupcem
Organizace,

jedná

a

rozhoduje

jejím

jménem, pokud vnitřní předpisy nestanoví

Senát dále:

jinak.



rozhoduje o zániku Organizace,



volí, jmenuje a odvolává Národního

b)

Republic ve smyslu čl. V. odst. 1 těchto

volí, jmenuje a odvolává členy Dozorčí

Stanov. Ukončením členství v Organizaci

rady,

nezaniká funkce Národního tajemníka a jeho

rozhoduje o zřízení, sloučení nebo

funkční období bude dokončeno.

zrušení jednotlivých Lokálních center,
propůjčuje a odnímá čestné členství.

Národním tajemníkem se může stát pouze
osoba, která je řádným členem IAESTE Czech

tajemníka,

d)

V

pravomoc

dotčena

těchto Stanov,



článku

nezvolení Národního tajemníka přebírá jeho

kontroluje

Lokálních center ve smyslu čl. IV. odst. 5



v

většina všech hlasů.

prostředků

samostatnost hospodaření jednotlivých



uvedených

hlasů.

k přijetí usnesení vyžaduje nadpoloviční

změny

a dodatky,



přítomných

odstavec 2), písmena b), c), těchto Stanov, se



jejich

většinou

V případech

Stanovy IAESTE a organizační řády
Lokálních

c)

prostou

Senát schvaluje:


Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato

c)

Senát je svoláván Národním tajemníkem

Národního tajemníka volí členové Senátu
podle volebního řádu Organizace.

případně Dozorčí radou, nejméně jednou
v kalendářním roce. Písemná pozvánka na

d)

dvouleté.

zasedání Senátu je doručována členům
Senátu a Dozorčí rady ve lhůtě alespoň 30
dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být

e)

jmenuje a odvolává Národní tajemník po

Členové Senátu se mohou vzdát práva na
pozvánky

v uvedené

e)

Jednání Senátu řídí Národní tajemník podle
jednacího řádu. Senát je usnášeníschopný
jen v případě přítomnosti více než jedné
poloviny členů Senátu.

Stanovy IAESTE Czech Republic

projednání v Senátu.

lhůtě

a o daném obsahu.

Národního tajemníka mohou zastupovat
v jím určeném rozsahu zástupci. Zástupce

zřejmé místo, čas a program zasedání.
doručení

Funkční období Národního tajemníka je

f)

Národní tajemník předkládá Senátu ke
schválení

rozpočet

o hospodaření
s majetkem

Organizace,

Organizace

Organizace

a
v

zprávu

hospodaří
souladu

se

schváleným rozpočtem Organizace.
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g)

Senát

je oprávněn

Národního

tajemníka

i)

odvolat před koncem jeho funkčního období

Členové Dozorčí rady mají právo účastnit se
zasedání Senátu s hlasem poradním.

zejména z důvodů, že zjevně neplní povinnosti
řádného hospodáře, nevěnuje se řádně své

5) Lokální centrum

funkci, popř. ztratil kompetenci zastávat tuto
funkci nebo tato kompetence byla významně

a)

Lokální centrum je organizační jednotkou
Organizace, sdružuje členy Organizace při

omezena.

vysokých školách.
4) Dozorčí rada
a)

b)

b)

samostatná organizační jednotka s vlastním

Dozorčí rada je kontrolním a dozorčím
orgánem Organizace.

IČ ve smyslu § 228 a násl. občanského

Dozorčí rada má nejméně tři členy, nejvíce pak

do

pět členů. Členy volí, jmenuje a odvolává Senát.

příslušným rejstříkovým soudem.

Členem Dozorčí rady může být jakákoliv fyzická
osoba.
c)

Funkční období členů Dozorčí rady je dvouleté.

d)

Člen Dozorčí rady nemůže být zároveň členem

zákoníku. Lokální centrum vzniká zápisem

c)

h)

vedeného

řádem,

se

který

Stanovami

musí
a

být

předpisy

Organizace a který musí být schválen
Senátem. Lokální centra vedou samostatně
účetní, smluvní a pracovněprávní agendu.
Výkon práv a povinností v rámci vztahů

Členové Dozorčí rady volí ze svého středu

Lokálního

centra

s

partnerskými

organizacemi bude probíhat tak, aby byla
zaručena

Řádné zasedání Dozorčí rady svolává předseda,

jednotnost

vystupování

Organizace vůči třetím osobám. IAESTE

a to alespoň jedenkrát ročně. Mimořádné

g)

rejstříku

Činnost Lokálního centra se řídí vlastním
v souladu

předsedu, který řídí činnost Dozorčí rady.
f)

spolkového

organizačním

Senátu.
e)

Lokální centrum má právní subjektivitu jako

zasedání může svolat Národní tajemník.

Czech Republic je v tomto ohledu oprávněna

Dozorčí rada kontroluje plnění usnesení Senátu,

organizacemi,

hospodaření Organizace a jejích Lokálních

výlučně

center a činnost Národního tajemníka.

Republic.

Dozorčí rada dále:


jmenuje likvidátora v případě zániku
Organizace,



plní funkci smírčího orgánu při sporech,



má právo v odůvodněných případech
svolat zasedání Senátu,



má právo nahlížet do všech dokumentů
Organizace.

Stanovy IAESTE Czech Republic

vymezit

d)

část

spolupráce
která

s partnerskými

bude

prostřednictvím

vykonávána

IAESTE

Czech

Lokální centra jsou povinna dodržovat formu
jednání, včetně komunikačních prostředků,
v souladu s formou stanovenou IAESTE
Czech Republic, tedy respektovat instrukce
IAESTE Czech Republic ohledně způsobu
jednání Lokálních center tak, aby se taková
jednání

neodchylovala

od

formy

preferované IAESTE Czech Republic.
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e)

f)

Nejvyšším orgánem Lokálního centra je

vlastnost Lokálního centra jako pobočného

Shromáždění

je

spolku ve smyslu § 228 odst. 2 občanského

usnášeníschopné za přítomnosti většiny

zákoníku, pokud takový dodatek bude

řádných členů centra.

zákonem vyžadován.

Statutárním
Lokálního

členů,

zástupcem
centra.

které

je

Prezident

Prezidenta

Lokálního

6) Národní centrum

centra volí Shromáždění členů Lokálního

Za účelem výkonu části agendy Organizace je

centra. Ke zvolení je potřeba alespoň

zřízeno Národní centrum, které bude plnit úkoly

nadpoloviční

dle instrukcí Národního tajemníka.

většiny

přítomných

členů

Lokálního centra. Prezident Lokálního centra
odpovídá za řádné vedení účetní evidence
Lokálního centra a za hospodaření Lokálního

Složení Národního centra bude účelně určeno
podle potřeb Organizace.

centra.
g)

V. ČLENSTVÍ

Z právních jednání Lokálního centra je
zavázáno pouze příslušné Lokální centrum,
tj.

Lokální

centrum

plně

a

1) Členství v organizaci je řádné a čestné.

výhradně

odpovídá za svojí činnost. IAESTE Czech
Republic neručí za dluhy Lokálního centra
a neodpovídá za činnost Lokálního centra

2) Řádné členství, jeho vznik a zánik
a)

jako organizační jednotky.
h)

Prezident

Lokálního

centra

studenti i do jednoho roku od ukončení
nebo

studia a ostatní členové akademické obce

jím

vysokých škol, kteří se ztotožňují s cíli

pověřená osoba má povinnost účastnit se

a posláním Organizace a kteří jsou sdruženi

zasedání Senátu.
i)

Orgány

Lokálního

Řádnými členy Organizace mohou být

v jednotlivých Lokálních centrech.
centra

mají

právo

rozhodovat nebo jednat jménem Organizace

b)

daným Lokálním centrem.

ve věcech týkajících se Lokálního centra. Ve
věcech, které se týkají společné činnosti

Členství vzniká dnem schválení přihlášky

c)

Členství zaniká, pokud:

Organizace, se řídí usnesením Senátu či
Dozorčí rady, vnitřními předpisy Organizace



2) písmene a) těchto Stanov nebo

a pokyny Národního tajemníka.

j)

vystoupením člena z Organizace jeho

Seznam Lokálních center a míst jejich

písemným

působení je uveden v samostatné příloze č.

centru nebo

1, kterou aktualizuje Národní tajemník.
k)

člen přestane plnit podmínky čl. V. odst.

Název Lokálního centra se tvoří ze zkratky
"IAESTE" a lokální specifikace, např. názvu
města, případně názvu univerzity, kde dané
Lokální centrum působí, a dále vyjadřuje

Stanovy IAESTE Czech Republic



oznámením

Lokálnímu

vyloučením člena Lokálním centrem
nebo



vyloučením člena Senátem podle čl. VII
odst. 2 písmene b) nebo



úmrtím člena.
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3) Čestné členství
a)

d)

požádání

Čestným členem Organizace se může stát

Čestné členství je propůjčováno Senátem.

e)

Čestné členství není členstvím v Organizaci ve

f)

VII.
vedlejší

činnosti

subvence, dotace a dary členů Organizace

a)

řešit jednáním.

příjmy z grantů.
b)

činnosti

Jestliže vzniknou spory mezi členy Organizace,
jsou povinni všichni zúčastnění je přednostně

2) Užití příjmů a majetek
Cílem

ŘEŠENÍ SPORŮ A SANKCE

1) Řešení sporů

a jiných osob,


V případě neschválení rozpočtu se hospodaření

rozpočtu schváleného Senátem.

Organizace,


včetně

stanovuje využití prostředků dle posledního

1) Zdroj příjmů tvoří:
i

Organizace,

Organizace řídí rozpočtovým provizoriem, které

VI. HOSPODAŘENÍ

z hlavní

hospodaření

jednou ročně Dozorčí rada.

smyslu občanského zákoníku.

příjmy

Kontrolu

hospodaření Lokálních center provádí zpravidla

Čestný člen má právo účastnit se zasedání



Senát

či Dozorčí radě.

Senátu s hlasem poradním.
d)

informovat

a předkládat účetní doklady ke kontrole Senátu

prospěch cílů a rozvoje Organizace.

c)

Senátu

o hospodaření příslušného Lokálního centra

fyzická osoba jen za zvlášť významné služby ve

b)

Prezident Lokálního centra je povinen na

V případech, kdy se spory nevyřeší smírem, je
k řešení těchto sporů příslušná Dozorčí rada.

Organizace

není

podnikatelská

c)

Dozorčí rada je povinna svolat jednání za účasti

činnost. K zajištění svých úkolů a naplnění cílů

všech stran, které jsou ve sporu, a to nejpozději

disponuje však Organizace materiálními a finančními

do 14 kalendářních dnů od obdržení písemné

prostředky, které představují majetek Organizace.

žádosti některé z dotčených stran. Dozorčí rada

Tímto

musí dát zúčastněným stranám příležitost

ustanovením

není

dotčena

možnost

k předložení jejich stanovisek a důkazů. Po

provozování vedlejší výdělečné činnosti ve smyslu čl.

zjištění věcné podstaty sporu je Dozorčí rada

III. odst. 2 těchto Stanov.

povinna učinit rozhodnutí, a to nejpozději do
šesti týdnů od zahájení řízení. Hlasování je

3) Hospodaření Organizace

v tomto případě vždy tajné a rozhoduje prostá

a)

Řídí se rozpočtem schváleným Senátem.

b)

S majetkem Organizace disponuje Národní

většina přítomných členů Dozorčí rady.
d)

Rozhodnutí Dozorčí rady je pro dotčené strany
závazné, je však možné se do 14 dnů proti

tajemník.

rozhodnutí odvolat k Senátu.
c)

S majetkem Lokálního

centra disponuje

Prezident Lokálního centra.
Stanovy IAESTE Czech Republic
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VIII.

2) Sankce
a)

Nesplní-li některý z členů Organizace, Lokální
centrum, Národní tajemník či jeho zástupce své
povinnosti nebo jiným způsobem poruší Stanovy
či jiné vnitřní předpisy Organizace, poruší-li

1) Zánik Organizace
a)

v souvislosti s výkonem své funkce nebo při
zajišťování

realizace

předmětu



ukončením

členství

či

vystoupením

všech členů,


dobrovolným

rozpuštěním

nebo

způsobem jedná v rozporu s profesní etikou,

sloučením s jiným subjektem na základě

dopustí se prohřešku, za který mu může být

rozhodnutí Senátu,

uložena sankce.



b)

1. stupeň – napomenutí,



2. stupeň – pokuta podle vnitřních předpisů

soudu

Dnem zániku Organizace se rozumí den

2) Platnost a účinnost Stanov

3. stupeň – podmínečné vyloučení řádného
člena, podmínečné odebrání čestného

a)

Lokálního centra,
4. stupeň

–

vyloučení řádného

odebrání

čestného

členství,

člena,

b)

Stanovy

nabývají

účinnosti

dnem

následujícím po jejich schválení Senátem.

zastavení

činnosti Lokálního centra.

Tyto Stanovy byly schváleny Senátem dne
4. 6. 2016.

členství, podmínečné zastavení činnosti


rozhodnutím

výmazu Organizace z veřejného rejstříku.





pravomocným
o rozpuštění.

Sankce je čtyřstupňová:

Organizace,

c)

Organizace může zaniknout:

činnosti

Organizace platné právní předpisy, či jiným

b)

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

c)

Tyto Stanovy jsou vyhotoveny v souladu se

Sankce 1. a 2. stupně uděluje Dozorčí rada, sankce

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. a 4. stupně uděluje Senát na návrh Dozorčí rady.

V případě

otázek

neupravených

těmito

Stanovami se budou tyto otázky posuzovat
d)

Do 30 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí

a řešit v souladu s občanským zákoníkem

o udělení sankce doručeno, může být podána

v platném znění.

žádost o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se
podává orgánu, který rozhodnutí vydal. Pokud
orgán nevyhoví, předá žádost k rozhodnutí
Senátu.
e)

Od uložené sankce je možné ustoupit, jestliže
samotné projednání vedlo k nápravě.

f)

Prohřešek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta
dvou roků od jeho

spáchání, nebo

po

pravomocném odsuzujícím rozsudku v trestní
věci.
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