Stanovy
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Část I.
Základní ustanovení
§1
Název, sídlo a působnost spolku
1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s.
2. Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. (dále jen „asociace“ nebo též „spolek“) je
nezávislou, nevládní a nepolitickou dobrovolnou organizací. Asociace byla založena jako
občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších
předpisů, a od 1. 1. 2014 je považována za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Sídlem asociace je Praha.
4. Asociace působí na území celé České republiky.
§2
Účel a činnost asociace
1. Účelem asociace je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat instituce,
které se zabývají vzděláváním dospělých, k ochraně a prosazování jejich společných zájmů
v ČR i zahraničí a ke zvyšování kvality vzdělávání dospělých v rámci ČR. Institucí, která se
zabývá vzděláváním dospělých, se pro účely těchto stanov rozumí vzdělávací zařízení,
zájmové společnosti, podnikové vzdělávací útvary, školy, podnikající fyzické osoby a další
osoby působící v oblasti vzdělávání dospělých na území ČR.
2. K naplňování svého účelu vykonává asociace zejména tyto činnosti:
a. dbá na profesionalitu svých členů a kvalitu jimi poskytovaných služeb,
b. přispívá k rozvoji vzdělávání dospělých pořádáním vzdělávacích akcí, seminářů,
konferencí, vydáváním odborných knih a časopisů a provozem odborných a
informačních webových stránek,
c.

reprezentuje své členy a jejich činnost v národních i mezinárodních sdruženích,

d. předkládá návrhy a spolupracuje se státními orgány při přípravě a zavádění
legislativních i dalších opatření v oblasti vzdělávání dospělých,
e. spolupracuje s obdobnými institucemi, koordinuje činnost, vzájemnou výměnu a šíření
odborných informací a zkušeností členů asociace.
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Část II.
Členské záležitosti
§3
Členství
1. Členem asociace se může stát každá instituce zabývající se vzděláváním dospělých, která
podáním přihlášky k členství v asociaci projeví vůli stát se členem asociace.
2. Členství vzniká na základě přihlášky k členství rozhodnutím výkonného výboru asociace o
přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku. Členství v asociaci se osvědčuje vydáním
Členského listu.
3. Členství zaniká:
a. vystoupením člena,
b. zánikem člena,
c.

vyloučením z asociace pro opětovné nebo hrubé neplnění či porušení povinností
člena, popřípadě pro jeho jednání, které je v rozporu s účelem a stanovami asociace
nebo s jinými vnitřními předpisy asociace. O vyloučení člena z asociace ve smyslu
předchozí věty rozhoduje výkonný výbor.

4. Členství může být pozastaveno rozhodnutím výkonného výboru v případě, že vzniklo důvodné
podezření z neplnění či porušení povinností člena uvedených v odst. 3, písm. c) tohoto článku
do doby vyřešení důvodu pozastavení členství.
5. Postup a rozhodování v členských záležitostech upravuje Organizační a volební řád.
6. Asociace vede seznam svých členů v elektronické podobě. Seznam členů není zpřístupněn.
Údaje ze seznamu členů v rozsahu název a logo, sídelní obec a odkaz na webovou stránku
člena jsou uveřejněny na webové stránce asociace www.aivd.cz.
7. Vedení seznamu členů zajišťuje výkonný výbor. Podrobnosti o vedení seznamu členů
upravuje Organizační a volební řád.
§4
Práva a povinnosti členů asociace
1. Člen má právo zejména:
a. účastnit se veškeré činnosti asociace i rozhodování o jejích záležitostech,
b. požívat výhod a
zprostředkovává,
c.

služeb,

které

asociace

svým

členům

poskytuje

nebo

volit a být volen do orgánů asociace,

d. předkládat své návrhy a podněty, připomínky a stížnosti orgánům asociace,
e. obracet se na příslušné orgány asociace se žádostí o pomoc při řešení profesních
problémů.
2. Člen je povinen zejména:
a. podílet se na činnosti asociace, vystupovat v souladu s jejím účelem a cíli, hájit a
prosazovat její zájmy i dobré jméno,
b. jednat v souladu se stanovami i ostatními vnitřními předpisy asociace,
c.

plnit úkoly, kterými ho asociace pověří, chránit její majetek a prostředky,

d. platit členské příspěvky do 31. března příslušného roku ve výši a způsobem určeným
valnou hromadou.
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3. Členové asociace jsou vázáni při své činnosti Etickým kodexem člena Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR, z.s., který se považuje za nedílnou součást těchto stanov.

Část III.
Orgány asociace
§5
1. Orgány asociace jsou:
a. valná hromada,
b. volené orgány:

c.

i.

výkonný výbor,

ii.

prezident a viceprezidenti,

iii.

kontrolní komise,

krajská zastoupení.

2. Funkční období členů volených orgánů je čtyřleté.
3. Způsob volby volených orgánů asociace upravuje Organizační a volební řád.
4. Způsob jednání a rozhodování valné hromady i volených orgánů asociace upravuje
Organizační a volební řád.
5. Volené orgány asociace jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů
orgánu a přijímají rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů orgánu.
§6
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace. Zasedání valné hromady svolává výkonný
výbor nejméně jedenkrát za rok. Valné hromady má právo se účastnit za každého člena
asociace jeden zástupce s hlasem rozhodujícím.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců členů
asociace a přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců členů
asociace.
3. Valná hromada zejména:
a. projednává a schvaluje:
i. stanovy asociace a jejich změny,
ii. vnitřní předpisy asociace a jejich změny (zejména Organizační a volební řád a
Finanční a kontrolní řád),
iii. zprávy o hospodaření asociace,
iv. plány činnosti asociace a zprávy o jejich plnění,
v. výši členských příspěvků a příspěvkový režim,
vi. zprávy o činnosti kontrolní komise.
b. volí a odvolává prezidenta asociace a další členy výkonného výboru,
c.

volí a odvolává členy dalších volených orgánů asociace,

d. rozhoduje o vnitřním organizačním, ev. regionálním členění asociace, zvláště o
ustavení pracovních skupin a odborných sekcí,
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e. rozhoduje o zrušení asociace; v případě rozhodnutí o zrušení asociace s likvidací
jmenuje likvidátora a rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem asociace,
f.

může si vyhradit právo rozhodovat o dalších záležitostech spolku.

4. Není-li valná hromada ani 15 minut po plánovaném začátku zasedání usnášeníschopná, koná
se 30 minut po plánovaném začátku zasedání valné hromady náhradní zasedání valné
hromady. Při náhradním zasedání je valná hromada schopna se usnášet za přítomnosti
jakéhokoliv počtu zástupců členů asociace a přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů
přítomných zástupců členů asociace. Na náhradním zasedání valné hromady mohou být
projednány a rozhodovány pouze záležitosti uvedené na programu původně svolaného
zasedání valné hromady.
§7
Výkonný výbor. Prezident asociace. Viceprezidenti
1. Výkonný výbor je statutárním a výkonným orgánem asociace. Výkonný výbor má 9 členů.
Členem výkonného výboru je prezident asociace a další členové zvolení valnou hromadou.
Funkce člena výkonného výboru je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise.
2. Výkonný výbor řídí a koordinuje činnost asociace v době mezi zasedáními valné hromady.
Výkonný výbor je povinen respektovat při plnění svých úkolů rozhodnutí valné hromady.
Výkonný výbor rozhoduje o vyloučení člena z asociace ve smyslu § 3 odst. 3 písm. c).
3. Členové výkonného výboru volí mezi sebou jednoho nebo max. dva viceprezidenty.
Viceprezidenti zastupují prezidenta v případě jeho nepřítomnosti.
4. Navenek jedná za asociaci její prezident, a to samostatně s výjimkou disponování s finančními
prostředky asociace. S finančními prostředky asociace manipuluje prezident a jim pověření
pracovníci kanceláře nebo členové VV.
5. Činnost výkonného výboru řídí a koordinuje prezident asociace. Výkonný výbor se schází
podle potřeby nejméně však jedenkrát za čtvrtletí. Zasedání výkonného výboru svolává a řídí
prezident asociace nebo jeho zástupce.
6. V době mezi zasedáními výkonného výboru může výkonný výbor rozhodovat mimo zasedání
písemně nebo s využitím technických prostředků (dále jen „rozhodování per rollam“). Při
rozhodování per rollam zašle prezident členům výkonného výboru návrh rozhodnutí, který
musí obsahovat návrh usnesení, o jehož přijetí se rozhoduje, lhůtu pro doručení vyjádření
člena výkonného výboru, která nesmí být kratší pěti dnů, a všechny podklady potřebné pro
rozhodnutí. Návrh rozhodnutí může být poslán členům výkonného výboru poštou,
elektronickou poštou nebo doručen osobně. Člen výkonného výboru je povinen potvrdit
obratem přijetí návrhu rozhodnutí odesílateli. Rozhodnutí je přijato doručením souhlasu
s návrhem usnesení od nadpoloviční většiny členů výkonného výboru. Nedoručí-li člen
výkonného výboru souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem
nesouhlasí. Na nejbližším zasedání výkonného výboru je prezident povinen informovat o
všech rozhodnutích přijatých způsobem per rollam v době od posledního zasedání výkonného
výboru.
§8
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem asociace, který dohlíží, jsou-li záležitosti asociace
řádně vedeny a vykonává-li spolek činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy. Dbá
především na dodržování stanov a ostatních vnitřních předpisů asociace, jakož i obecně
závazných předpisů. Na návrh člena přezkoumává kontrolní komise rozhodnutí výkonného
výboru o vyloučení člena z asociace, a shledá-li, že je toto rozhodnutí v rozporu se stanovami
nebo se zákonem, zruší je. Rozhodnutí o vyloučení člena z asociace může kontrolní komise
na návrh člena zrušit i v jiných odůvodněných případech.
2. Kontrolní komise je tříčlenná. Kontrolní komise se schází na zasedání nejméně jednou ročně.
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3. Zprávy o výsledcích své činnosti, zejména o zjištěných nedostatcích předkládá bez
zbytečného odkladu výkonnému výboru a nejméně jednou za rok předkládá zprávu o své
činnosti valné hromadě.
4. V době mezi zasedáními kontrolní komise může kontrolní komise rozhodovat mimo zasedání
písemně nebo s využitím technických prostředků (dále jen „rozhodování per rollam“). Pro
rozhodování kontrolní komise per rollam platí přiměřeně ustanovení § 7 odst. 6.
§9
Krajská zastoupení
1. Krajská zastoupení jsou orgánem asociace zastupujícím asociaci v jednotlivých krajích ČR.
V čele krajských zastoupení stojí koordinátoři krajských zastoupení.
2. Koordinátorem krajského zastoupení je osoba jmenovaná výkonným výborem na dobu
jednoho roku. Výkonný výbor má právo koordinátora krajského zastoupení odvolat.
3. Náplní jejich činnosti je zejména:
a. koordinace činnosti členských organizací v rámci kraje a úzká spolupráce s výkonným
výborem asociace,
b. příprava, organizace a zajištění týdnů vzdělávání dospělých a dalších aktivit ve
spolupráci se zástupci dalších členských organizací asociace v rámci kraje,
c.

pokud nejsou přímo jejími členy, úzce spolupracují s Radou kraje pro rozvoj lidských
zdrojů, popřípadě s obdobnými orgány na úrovni kraje.

4. Výsledky své práce předkládají výkonnému výboru jedenkrát ročně.

Část IV.
Zásady hospodaření asociace
§ 10
1. Asociace hospodaří se svým majetkem podle:
a. obecně závazných předpisů,
b. finančního a kontrolního řádu schváleného valnou hromadou,
c.

finančních rozpočtů schvalovaných výkonným výborem.

2. Finančními zdroji asociace jsou především:
a. členské příspěvky,
b. příjmy z:
i. vlastních akcí, prováděných prací a poskytovaných služeb,
ii. edičních a informačních činností,
iii. propagace členů a dalších subjektů a jejich aktivit na akcích či webových
stránkách,
iv. pronájmu a podnájmu prostor a s tím souvisejících služeb,
v. z jiných zdrojů, dotací, nadací, úvěrů, darů, podílů na projektech.
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Část V.
Závěrečná ustanovení
§ 11
Platnost a účinnost stanov asociace
1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace správním orgánem a účinnosti dnem jejich
schválení valnou hromadou.
Příloha:
Etický kodex člena Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s.

Schváleno valnou hromadou asociace dne 12. dubna 2018
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