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Stanovy Unie rodinných advokátů, z. s.

(dále jen „spolek“)
úplné znění k 31.1.2018
Zakladatelé spolku:
JUDr. Marie Cilínková, datum narození 2. 3. 1943, trvale bytem Na Lysinách 99/14, Praha 4,
PSČ 140 00;
Mgr. Kryštof Janek, datum narození 27. 5. 1966, trvale bytem Praha 2, Vinohradská 1595/31,
PSČ 130 00;
JUDr. Daniela Kovářová, datum narození 17. 11. 1964, trvale bytem Štěnovice, Třešňová
440, PSČ 332 09;
JUDr. Anna Márová, LLM, datum narození 19. 3. 1960, trvale bytem U Tvrze 669/40b, Praha
10, PSČ 108 00;
JUDr. Jiří Nykodým, datum narození 10. 7. 1945, trvale bytem Pod Kovárnou 109,
Mnichovice, PSČ 251 64;
JUDr. Julie Šindelářová, datum narození 23. 10. 1949, trvale bytem Zborovská 269/82, Plzeň,
PSČ 30100;
JUDr. Eva Vaňková, datum narození 24. 12. 1967, trvale bytem Komenského 93, Pražské
Předměstí, Vysoké Mýto, PSČ 566 01;
zakládají tímto Unii rodinných advokátů, z. s., a shodli se na obsahu stanov spolku následujícího
znění:
Čl. I.
Název, sídlo a postavení spolku
1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a samosprávy v souladu s ustanovením §
214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Spolek působí pod názvem: Unie rodinných advokátů, z. s., a pod zkratkou URA.
3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost
vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Sídlem spolku je Praha.
5. Spolek je založen na dobu neurčitou.
Čl. II.
Účel spolku
1. Účelem (hlavní činností) spolku je společensky prospěšná podpora institutu rodiny a
rodičovství se zřetelem k právům nezletilých dětí, respekt k osobní odpovědnosti
jednotlivce za své chování v rodinných a partnerských vztazích, podpora kroků
směřujících k zachování rodinných tradic, předcházení všem typům konfliktů, zejména
sporů právních, řešení rodinných konfliktů mimosoudní cestou a obrana rodiny před
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nepřirozenými ataky, které její celistvost narušují. Spolek v návaznosti na předcházející
větu chrání zájmy rodinných příslušníků a rodinných advokátů působících na území
České republiky, v souladu s přesvědčením, že rodina je stále základem státu a že vše
dobré i zlé začíná a končí v rodině. Spolek si plně uvědomuje ekonomické,
psychologické, sociologické, demografické a další souvislosti rodinných vztahů a
zohledňuje je ve své činnosti.
2. Vedle hlavní činnosti bude spolek vyvíjet rovněž vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání a jiné výdělečné činnosti k podpoře své hlavní činnosti a k
hospodárném využití spolkového majetku. Předmětem tohoto podnikání je Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
3. Při zajišťování hlavní činnosti spolku plní spolek tyto hlavní úkoly:
a) organizuje, řídí a koordinuje dle stanov spolku činnost spolku na území České
republiky;
b) zaujímá stanoviska k návrhům zákonů a dalších právních předpisů, jež se mohou
dotýkat zájmů sledovaných spolkem;
c) zasazuje se o řešení konfliktů v rodině neformálními nástroji a cestami, preferencí
mimosoudního způsobu řešení za společné a koordinované pomoci dalších
odborníků ze souvisejících profesí a odborností;
d) popularizuje právo a vysvětluje jeho roli v oblasti své činnosti, ve společnosti i
nesprávný pohled na jeho aplikaci;
e) upozorňuje na případy zbytečné, neuvážené nebo nesystémové právní regulace
oblastí, jež se právní regulaci vzpírají, kriminalizace rodiny a veřejného prostoru,
porušování základních práv a svobod a nezákonnost nebo nesmyslnost postupu
orgánů či zainteresovaných institucí;
f) spolupracuje v rámci své činnosti s Českou advokátní komorou a s ostatními
korporacemi a institucemi, blízkými účelem své činnosti, a to nejen na vnitrostátní,
ale i na mezinárodní a zahraniční úrovni;
g) zastupuje zájmy svých členů při jednání s jinými organizacemi s podobným účelem,
jakým je účel spolku;
h) podílí se na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své činnosti
a k částečnému zajištění prostředků na činnost spolku;
i) může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných
prostředků na zabezpečení své činnosti;
j) aktivně přispívá k zachování nejlepších rodinných tradic a k udržování
společenského zakotvení rodiny a povědomí, k racionální legislativě bez
zbytečných a násilných novelizací a k přiměřenosti právní regulace.

Čl. III.
Druhy členství
1. Členství může být řádné, oborové a čestné.
2. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená právními
předpisy a těmito stanovami.
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3. Čestní a oboroví členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená
právními předpisy a těmito stanovami, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na
zasedání členské schůze spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů spolku.

Čl. IV.
Řádné členství
1. Řádným členem se může stát advokát nebo evropský advokát ve smyslu zákona č.
85/1996 Sb., o advokacii, jehož výkon advokacie není pozastaven.
2. Členství zakladatelů spolku vniká zápisem spolku do příslušného rejstříku vedeného
soudem.
3. Členství řádných členů spolku vzniká rozhodnutím prezidia spolku o přijetí člena na
základě:
a) písemné přihlášky obsahující doporučení dvou členů spolku k přijetí nového člena
opatřené jejich podpisem; a
b) prohlášení člena, že vstupuje do spolku dobrovolně a že se zavazuje dodržovat stanovy,
další vnitřní předpisy spolku a podřizovat se rozhodnutím orgánů spolku; a
c) zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.
4. Členství ve spolku je vázáno na zaplacení členského příspěvku. Každý člen spolku je
povinen platit členský příspěvek ve výši 3000 Kč za každý kalendářní rok, v němž je
členem, a to do 28. 2. každého kalendářního roku, za který je členský příspěvek placen.
5. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí prezidium
spolku prostřednictvím usnesení ze svých zasedání. Úplný seznam členů je přístupný
všem členům spolku. Prezidium spolku musí žadateli zpřístupnit seznam členů spolku
na jeho žádost do 10 dnů od podání žádosti; jiným způsobem tento seznam zpřístupnit
nelze.
Čl. V.
Oborové členství
1. Prezidium spolku může přijmout na základě doporučení tří svých členů jako oborového
člena spolku fyzickou nebo právnickou osobu, která se svou činností zasazuje o
naplnění účelu spolku, která se zasloužila o dobré jméno spolku a která se jmenováním
oborovým členem spolku souhlasí. Oborovým členem se mohou stát zejména příslušníci
jiných neprávnických odvětví nebo představitelé neadvokátních právnických profesí.
2. Prezidium může oborové členství rovněž odejmout, pokud oborový člen přestane
splňovat předpoklady pro přijetí oborového členství spolku.
3. Oborový člen má právo účastnit se jednání orgánů spolku stejně jako řádný člen a
vyjádřit zde své návrhy a svá stanoviska.
4. Členský příspěvek oborového člena činí 2000 Kč za kalendářní rok.

Čl. VI.
Čestné členství
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1. Prezidium spolku může udělit čestné členství ve spolku fyzické osobě, která se svou
činností zasazuje o naplnění účelu spolku, která se zasloužila o dobré jméno spolku a
která s udělením čestného členství ve spolku souhlasí.
2. Prezidium může čestné členství rovněž odejmout, pokud čestný člen přestane splňovat
předpoklady pro udělení čestného členství spolku.
3. Čestný člen má právo účastnit se jednání orgánů spolku stejně jako řádný člen a vyjádřit
své návrhy a svá stanoviska. Nemá však hlasovací právo.
4. Čestné členství je bezplatné.
Čl. VII.
Práva a povinnosti řádných členů spolku
1. Řádní členové spolku mají zejména právo:
a) podle svých osobních schopností se podílet na činnosti spolku;
b) volit a být voleni do orgánů spolku;
c) hlasovat na členské schůzi spolku;
d) účastnit se akcí přádaných spolkem;
e) navrhovat své zástupce do orgánů spolku;
f) podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na ně se svými připomínkami a
s podněty.
2. Řádní členové mají zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat právní a stavovské předpisy upravující výkon advokacie;
b) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku;
c) řídit se při výkonu činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydávanými spolkem;
d) po vzniku sporu spadajícího pod čl. XVIII. odst. 2 písm. a) těchto stanov tento spor
nejprve předložit k projednání a k rozhodnutí rozhodčí komisi spolku;
e) řádně hradit členské příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí
a z usnesení orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku;
f) oznamovat bez zbytečného odkladu prezidiu veškeré skutečnosti, v jejichž důsledku
došlo nebo může dojít ke ztrátě předpokladů pro členství ve spolku dle čl. IV. odst.
1 těchto stanov, a dále všechny změny skutečností zapisovaných do seznamu členů
vedeného spolkem;
g) řídit se účelem spolku a podílet se na plnění úkolů podle čl. II. odst. 3 těchto stanov.
Čl. VIII.
Zánik členství
Členství řádného a oborového člena ve spolku zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

vyloučením člena pro porušení povinností stanovených v čl. VII. těchto stanov;
vyškrtnutím člena ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou;
vystoupením člena ze spolku;
nezaplacením členského příspěvku;
úmrtím člena.
Čl. IX.
Vyloučení člena ze spolku
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Členství ve spolku zaniká podle ustanovení čl. VIII. písm. a) těchto stanov dnem vydání
rozhodnutí prezidia o vyloučení jeho člena.

Čl. X.
Vyškrtnutí člena spolku ze seznamu advokátů
Členství ve spolku zaniká podle ustanovení čl. VIII. písm. b) těchto stanov dnem vyškrtnutí
člena ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou.

Čl. XI.
Vystoupení člena ze spolku
Členství ve spolku zaniká podle ustanovení čl. VIII. písm. c) těchto stanov dnem doručení
písemného oznámení o vystoupení člena prezidiu spolku.

Čl. XII.
Nezaplacení členského příspěvku
Členství ve spolku zaniká podle ustanovení čl. VIII. písm. d) těchto stanov nezaplacením
členského příspěvku ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení spolku, že členský příspěvek
nebyl uhrazen ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 4 těchto stanov.

Čl. XIII.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze;
b) prezidium;
c) prezident;
d) kontrolní komise;
e) rozhodčí komise.
2. Funkční období všech orgánů spolku je čtyřleté, nestanoví-li stanovy jinak. Funkční
období náhradních členů prezidia, kontrolní komise nebo rozhodčí komise zaniká spolu
se zánikem mandátu členů těchto orgánů zvolených členskou schůzí. První funkční
období členů prezidia uvedených v čl. XVI. odst. 9 je sedmileté.
3. Jestliže v době mezi zasedáními členské schůze zanikne členství některého z členů
prezidia, kontrolní komise nebo rozhodčí komise a počet zbývajících členů zvolených
členskou schůzí neklesne pod polovinu, zvolí tento orgán náhradního člena. Náhradní
člen je schválen nadpoloviční většinou hlasů počítanou ze všech zbývajících členů
příslušného orgánu spolku. Z jednání všech orgánů spolku se pořizuje zápis, který musí
obsahovat termín a místo konání jednání, seznam přítomných členů orgánu spolku a
hostů, program jednání a přesný obsah rozhodnutí, o nichž bylo jednáno, s uvedením
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výsledků hlasování. Zápis musí být zpřístupněn všem členům příslušného orgánu
spolku, popř. dalším osobám podle podmínek stanovených prezidiem. Za pořízení
zápisu je zodpovědný předseda příslušného orgánu.
4. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor
se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.
Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se
navrhovatel o rozhodnutí dověděl nebo mohl dovědět, nejpozději do jednoho roku od
přijetí rozhodnutí.

Čl. XIV.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členská schůze:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti prezidia, kontrolní komise a rozhodčí
komise;
b) schvaluje stanovy spolku a veškeré jejich změny;
c) projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období;
d) rozhoduje o odměňování funkcionářů spolku;
e) rozhoduje o zřízení kontrolní komise a rozhodčí komise;
f) volí členy prezidia;
g) volí členy kontrolní komise a rozhodčí komise, jsou-li zřízeny;
h) rozhoduje o zřízení dalších orgánů spolku;
i) rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení spolku;
j) rozhoduje o jiném návrhu předloženém jí ke schválení.
3. Členská schůze si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují tyto
stanovy.
4. Členská schůze je shromáždění všech členů spolku.
5. Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za rok prezident spolku (dále jen
„prezident“). Den, místo a program zasedání oznámí prezident členům spolku písemně
(mailem) nejméně jeden měsíc před konáním členské schůze.
6. Ve výjimečných případech může být lhůta oznámení podle ustanovení čl. XIV. odst. 5
těchto stanov zkrácena. V případě zkrácení této lhůty může členská schůze rozhodovat
pouze tehdy, pokud všichni členové spolku se zkrácením této lhůty před zahájením
jednání souhlasili. Přítomný člen spolku vyjádří svůj souhlas písemným a vlastnoručně
podepsaným prohlášením, které odevzdá před zahájením jednání členské schůze
prezidentovi, popř. jiné osobě, která je k tomuto pověřena. Nepřítomný delegát vyjádří
svůj souhlas doručením písemného a vlastnoručně podepsaného prohlášení, doručeným
osobě podle předchozí věty před zahájením členské schůze.
7. Pozvánka na zasedání členské schůze musí obsahovat místo, čas a program jednání
členské schůze.
8. Členskou schůzi řídí prezident, případně jiný člen prezidia pověřený prezidentem.
9. Zasedání členské schůze může být blíže upraveno v jednacím a volebním řádu členské
schůze.
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10. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny počítané
z řádných členů spolku. V případě, že do třiceti minut po plánovaném zahájení nebude
tento počet dosažen, je členská schůze usnášeníschopná s počtem přítomných řádných
členů spolku.
11. K přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných řádných členů spolku,
přičemž každý řádný člen spolku má 1 (slovy: jeden) hlas.
12. Vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze zajišťuje prezident nebo člen prezidia
jím pověřený.
13. Rozhodnutí členské schůze jsou závazná pro všechny orgány a členy spolku.

Čl. XV.
Mimořádná členská schůze spolku
1. V případě potřeby může být svolána mimořádná členská schůze, jestliže o to písemně
prezidenta požádá:
a) dvoutřetinová většina všech řádných členů spolku; nebo
b) prezidium, případně rozhodčí komise svým usnesením.
2. Prezidium je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi do dvou měsíců ode dne, kdy
vznikla jedna z výše uvedených možností.
3. Mimořádná členská schůze je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených
v čl. XIV. těchto stanov.
4. Ustanovení čl. XIV. odst. 4-13 těchto stanov se použijí obdobně.

Čl. XVI.
Prezidium spolku
1. Prezidium je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku a jedná jeho jménem
v souladu se zákonem a těmito stanovami. Prezidium zabezpečuje činnost spolku mezi
zasedáními členské schůze na základě těchto stanov a usnesení členské schůze.
2. Jménem spolku jedná navenek vůči třetím osobám prezident samostatně nebo
viceprezident alespoň s jedním dalším členem prezidia společně.
3. Prezidium vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny členské schůzi.
4. Prezidium zejména:
a) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku a o pozastavení jeho členství ve spolku;
b) jmenuje čestné členy spolku, popř. odnímá čestné členství;
c) zpřístupňuje žadateli seznam členů spolku;
d) svolává členskou schůzi;
e) oznamuje členům spolku den, místo konání a program zasedání členské schůze;
f) svolává mimořádnou členskou schůzi;
g) podle potřeb spolku zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka;
h) schvaluje vnitřní předpisy spolku;
i) projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období;
j) naplňuje účel spolku a aktivně se podílí na plnění úkolů podle čl. II. odst. 3 těchto
stanov.
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5. Členem prezidia může být pouze řádný člen spolku.
6. Prezidium má sedm členů. Prezidium je složeno z prezidenta, dvou viceprezidentů a
dalších čtyř členů. Klesne-li v období mezi dvěma členskými schůzemi počet členů
prezidia pod pět, jsou členové prezidia povinni svolat schůzi, na níž budou zvolí
doplňující členy prezidia s funkčním obdobím do data konání další členské schůze, která
chybějící členy prezidia řádně zvolí.
7. Členy prezidia volí členská schůze.
8. Prezidenta a viceprezidenty prezidia volí ze svého středu prezidium.
9. První členy prezidia včetně funkce prvního prezidenta a prvních dvou viceprezidentů
volí zakladatelé spolku takto:
Prezidentka:
JUDr. Daniela Kovářová, datum narození 17. 11. 1964, bytem Štěnovice, Třešňová 440,
PSČ 332 09
Viceprezidenti:
JUDr. Anna Márová, LLM, datum narození 19.3.1960, trvale bytem U Tvrze 669/40b,
Praha 10, PSČ 108 00;
JUDr. Jiří Nykodým, datum narození 10. 7. 1945, trvale bytem Pod Kovárnou 109,
Mnichovice, PSČ 251 64.
Další členové prezidia:
JUDr. Marie Cilínková, datum narození 2. 3. 1943, trvale bytem Na Lysinách 99/14,
Praha 4, PSČ 140 00;
JUDr. Kryštof Janek, datum narození 27. 5. 1966, trvale bytem Praha 2, Vinohradská
1595/31, PSČ: 120 00;
JUDr. Julie Šindelářová, datum narození 23. 10. 1949, trvale bytem Zborovská 269/82,
Plzeň, PSČ 30100;
JUDr. Eva Vaňková, datum narození 24. 12. 1967, trvale bytem Komenského 93,
Pražské Předměstí, Vysoké Mýto, PSČ 566 01.
10. Prezidium může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci
tajemníka, přičemž při jejich zřízení či jmenování určí rozsah jejich působnosti a
pravomocí.
11. Členové prezidia jsou povinni zúčastnit se všech jednání prezidia, nebrání-li jim v tom
závažný důvod, a aktivně se podílet na činnosti prezidia. Členové prezidia mají nárok
na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich
funkce za předpokladu, že tuto úhradu umožňuje finanční situace spolku.
12. Schůze prezidia svolává prezident podle potřeby, nejméně dvakrát v kalendářním roce.
13. Prezidium musí být svoláno, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
14. O místu, datu, hodině a programu jednání prezidia musí být informováni členové
nejpozději 7 dní před dnem jednání prezidia.
15. Prezidium je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro
přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina přítomných členů prezidia. V případě
rovnosti hlasů rozhodne hlas prezidenta.
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16. Prezidium může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů spolku,
případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.
17. Prezidium může v konkrétních případech rozhodovat na základě písemného hlasování
(per rollam). Návrh usnesení rozešle oznamovatel všem členů prezidia doporučenou
zásilkou, faxem či elektronickou poštou spolu s oznámením lhůty, ve které mají učinit
písemné vyjádření. Písemné hlasování se provádí souhlasem vyjádřeným odeslaným
navrhovateli stejným způsobem, jako je rozesílán návrh podle předchozí věty. Usnesení
per rollam nabývá platnosti doručením kladného vyjádření posledního člena prezidia,
kterým bylo dosaženo potřebné většiny ke schválení usnesení, navrhovateli. V případě,
že v navrhovatelem určené lhůtě neobdrží navrhovatel souhlas nadpoloviční většiny
členů prezidia, nebo před uplynutím lhůty obdrží alespoň od poloviny členů prezidia
záporné vyjádření, usnesení nebylo přijato. Navrhovatel bez zbytečného odkladu
uvědomí o výsledku hlasování všechny členy prezidia. Při písemném hlasování se za
přítomné považují ti členové prezidia, kteří písemně hlasovali.
18. Rozhodnutí prezidia jsou závazná pro všechny orgány a členy spolku, s výjimkou
členské schůze.
Čl. XVII.
Kontrolní komise spolku
1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem spolku, o jejímž zřízení rozhoduje členská
schůze.
2. Do působnosti kontrolní komise náleží:
a) dohled, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost
v souladu se stanovami, vnitřními předpisy spolku a právními předpisy;
b) kontrola správnosti a efektivnosti hospodaření spolku, zejména prezidia, s majetkem
spolku;
c) kontrola, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda je
činnost spolku uskutečňována v souladu s právními předpisy České republiky,
stanovami spolku a rozhodnutími členské schůze a prezidia;
d) nahlížení do všech dokladů a záznamů týkajících se hospodaření spolku a plnění
daňových a jiných finančních povinností;
e) upozorňování prezidia na zjištěné nedostatky v hospodaření spolku a jejich orgánů
a předkládání návrhů na jejich odstranění příslušným orgánům spolku;
f) členové kontrolní komise mají právo zúčastnit se s hlasem poradním jednání všech
orgánů spolku s výjimkou jednání rozhodčí komise a požadovat od nich informace
a vysvětlení týkající se jejich činnosti.
3. Členem kontrolní komise spolku může být pouze řádný člen spolku.
4. Kontrolní komise má nejméně tři členy. Členská schůze může při volbě členů kontrolní
komise určit, že počet členů bude vyšší než tři, přičemž se nesmí jednat o počet dělitelný
dvěma.
5. Žádný z členů kontrolní komise nesmí být zároveň členem jakéhokoliv jiného orgánu
spolku.
6. Kontrolní komise volí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů ze svého středu
předsedu, který organizuje její činnost.
7. Kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise podle potřeby, vždy však
v případě, že o to požádá některý člen kontrolní komise. Pokud nebyla kontrolní komise
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svolána předsedou, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen kontrolní komise. O místu, datu
a hodině jednání kontrolní komise musejí být informováni její členové nejpozději 7 dní
před dnem konání kontrolní komise.
8. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů,
k přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech jejích členů.
9. Kontrolní komise musí s výsledky svých kontrolních závěrů prokazatelně seznámit
kontrolovaný orgán spolku a poskytnout mu možnost, aby se mohl ke zjištěným
poznatkům a výsledkům vyjádřit. Konečné závěry a zprávy svých kontrol, spolu
s návrhy nápravných opatření, předává kontrolní komise prezidiu, které je povinno
přijmout opatření k odstranění závadného stavu nebo jeho opakování. Kontrolní komise
předkládá členské schůzi souhrnnou zprávu o své činnosti a svých nálezech. Rozhodnutí
kontrolní komise jsou závazná pro všechny orgány a členy spolku.

Čl. XVIII.
Rozhodčí komise spolku
1. Rozhodčí komise je nezávislým orgánem spolku, o jejímž zřízení rozhoduje členská
schůze.
2. Do působnosti rozhodčí komise náleží:
a) rozhodování sporů mezi členy a spolkem o placení členských příspěvků, spory mezi
členy spolku týkající se činnosti spolku a další podobné spory;
b) provádění závazného výkladu těchto stanov, vnitřních předpisů a dalších dokumentů
spolku;
c) nahlížení do všech dokladů a záznamů vztahujících se k činnosti rozhodčí komise a
potřebných k jejímu rozhodnutí;
d) upozorňování prezidia na zjištěné nedostatky v činnosti spolku a jejich orgánů a
předkládání návrhů na jejich odstranění příslušným orgánům spolku;
e) členové rozhodčí komise mají právo zúčastnit se s hlasem poradním jednání všech
orgánů spolku a požadovat od nich informace a vysvětlení týkající se jejich činnosti.
3. Členem rozhodčí komise spolku může být pouze řádný člen spolku.
4. Rozhodčí komise má nejméně tři členy. Členská schůze může při volbě členů rozhodčí
komise určit, že počet členů bude vyšší než tři, přičemž se nesmí jednat o počet dělitelný
dvěma.
5. Žádný z členů rozhodčí komise nesmí být zároveň členem jakéhokoliv jiného orgánu
spolku.
6. Rozhodčí komise volí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů ze svého středu
předsedu, který organizuje její činnost.
7. Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by
mohly bránit rozhodovat nepodjatě.
8. Rozhodčí komise musí rozhodnout ve věci samé nejpozději do 6 měsíců.
9. Činnost rozhodčí komise se řídí jednacím řádem rozhodčí komise, který schvaluje
prezidium jako vnitřní předpis spolku.
10. Rozhodčí komisi svolává předseda rozhodčí komise podle potřeby, vždy však v případě,
že o to požádá některý člen rozhodčí komise. Pokud nebyla rozhodčí komise svolána
předsedou, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen rozhodčí komise. O místu, datu a hodině

11

jednání rozhodčí komise musejí být informováni její členové nejpozději sedm dní před
dnem konání rozhodčí komise.
11. Rozhodčí komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů,
k přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech jejích členů.
12. Rozhodnutí rozhodčí komise jsou závazná pro všechny orgány a členy spolku.
Čl. XIX.
Závěrečná ustanovení
1. Na obsahu těchto stanov se shodli všichni zakladatelé spolku, a to ke dni, kdy je
podepíše poslední zakladatel.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu spolku do příslušného rejstříku vedeného
soudem.
3. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, resp. účinnost ostatních ustanovení těchto
stanov.
4. Skutečnosti neupravené těmito stanovami se v plném rozsahu řídí ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a ostatními obecně závaznými
právními předpisy.
V Praze dne 31. ledna 2018

