STANOVY SPOLKU
”AlESEC Alumni Česká republika z.s.”
čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1) Název spolku je: ”AlESECAlumni Česká republika z.s.” (dále jen ”spolek“, “AIESEC Alumni” či „AA
ČR”);
2) Sídlem spolku je Bělehradská 79, 120 00, Praha 2
3) Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky — celý
spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;
4) Charakter spolku — spolek je spolkem podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v němž se
sdružují členové – bývalí členové organizace AIESEC s cílem organizace společenských a
vzdělávacích akcí.
čl. II
Účel spolku a formy činnosti
1) Účel spolku je formulován následovně:
Naše poslání: Posláním AIESEC Alumni je sdružovat bývalé členy AIESEC jako aktivní komunitu
lidí, zlepšovat náš profesionální a společenský život, podporovat AIESEC Česká republika,
umožňovat zdokonalování vůdčích dovedností za účelem pozitivního dopadu na společnost.
Našimi hodnotami jsou hodnoty AIESEC:
● ActivatingLeadership
● Demonstrating Integrity
● Living Diversity
● EnjoyingParticipation
● Strivingfor Excellence
● ActingSustainably
Naše hlavní zainteresované strany:
● Jednotlivíalumni a členové AIESEC Alumni Česká republika
● AIESEC Česká republika, včetně jejich poboček a současných aktivních členů
● Podniky, neziskové organizace a jednotlivci, kteří podporují AIESEC či AIESEC Alumni
Česká republika.
2) Náplň činnosti musí odpovídat účelu spolku.
3) Hlavním formou dosahování účelu spolku je poskytování obecně prospěšných činností
v následujícíchoblastech:
● Alumni pro Alumni:
o propojování účastníků vzájemně, s korporátní i nekorporátní sférou,
o pořádání vzdělávacích, odborných a společenských akcí (na lokální i národní
úrovni),
o informování o podnikatelských, pracovních či společensky prospěšných
příležitostech,
o soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně),
o vzdělávání a finanční podpora začínajících podniků či projektů,
o mentoring členů
● Alumni pro AIESEC
o Poskytování doporučení v rámci zahraničního výměnného programu AIESEC
o Účast v „BoardofAdvisors“, „BoardofDirectors“ či jiných poradních orgánech na
národní i lokální úrovni
o Mentoring, coaching a všeobecná podpora studentských společensky
prospěšných projektů
● Alumni pro svět

o Podpora a organizace rozličných lokálních, národních či globálních projektů
s dopadem na rozvoj lidského potenciálu, společenský a ekonomický rozvoj
4) Spolekmůže:
● Organizovat vzdělávací, sportovní, společenské a další akce, které se slučují s posláním
organizace
● Spolupracovat s jinými organizacemi na pořádání akcí
● Vyvíjet činnost k získávání sponzorských, finančních a materiálních darů a příspěvků pro
sdružení,
● Zřizovat další organizace doma i v zahraničí, podporující předmětné aktivity v jednotlivých
regionech,
● Reprezentovat, prosazovat a obhajovat oprávněné zájmy svých členů.
5) Další formy a konkretizaci činností stanoví legislativní shromáždění.
čl. III
Členství ve spolku
1) Členství ve spolku je dvoustupňové:
- člen s hlasovacím právem
- člen
2) Člen s hlasovacím právem
a) vznik členství s hlasovacím právem
- členem s hlasovacím právem se může stát pouze osoba starší 18 let, po registraci do
oficiálního informačního systému AIESEC Alumni, splnění podmínek, které stanoví Výkonná
rada a zaplacení členského poplatku na dané období;
b) zánik členství s hlasovacím právem
- dobrovolně, písemným oznámením k rukám předsedy či jakéhokoliv člena Výkonné rady
- úmrtím
- zrušením registrace v oficiálním informačním systému AIESEC Alumni
- rozhodnutím výkonné rady o vyloučení, pokud se člen s hlasovacím právem dopustí chování
v rozporu se stanovami, cíli a myšlenkami spolku;
c) práva a povinnosti člena s hlasovacím právem
- člen s hlasovacím právem má právo účastnit se a hlasovat na legislativním shromáždění
- člen s hlasovacím právem může samostatně vyvíjet činnost v rámci podporovaného projektu
AA ČR
- člen s hlasovacím právem má právo volit a být volen do orgánů spolku
- člen s hlasovacím právem má právo obracet se na orgány spolku s podněty, stížnostmi apod.
a žádat vyjádření
- člen s hlasovacím právem má právo podílet se aktivně i pasivně na činnosti sdružení
- člen s hlasovacím právem má právo být informován o probíhajících akcích spolku a účastnit se
jich za podmínek, které stanoví výkonná rada
- člen s hlasovacím právem má povinnost dodržovat stanovy a vystupovat konformně
s posláním spolku
- člen s hlasovacím právem má právo účastnit se legislativního shromáždění
- člen s hlasovacím právem má povinnost platit příspěvky, a to ve výši a v termínu stanoveném
rozhodnutím legislativního shromáždění či výkonné rady;
3) Člen
a) vznik členství
- za člena může být přijata fyzická osoba starší 18 let, po registraci do oficiálního informačního
systému AIESEC Alumni a splnění podmínek, které stanoví Výkonná rada;
b) zánik
- dobrovolně, písemným oznámením k rukám předsedy či jakéhokoliv člena Výkonné rady
- úmrtím
- zrušením registrace v oficiálním informačním systému AIESEC Alumni
- rozhodnutím předsedy, pokud se člen s hlasovacím právem dopustí chování v rozporu se
stanovami, cíli a myšlenkami spolku;
c) práva a povinnosti
- člen má právo stát se a „členem s hlasovacím právem“, a to formou, kterou stanoví výkonná
rada

- člen má právo být informován o probíhajících akcích spolku a účastnit se jich za podmínek,
které stanoví výkonná rada
- člen má právo účastnit se jednání legislativního shromáždění bez hlasovacího práva
- člen má povinnost dodržovat stanovy a vystupovat konformně s posláním spolku;
4) Seznam členů
- seznam členů vede výkonná rada spolku
- výkonná rada spolku provádí zápis a výmaz členů do 14 dnů od vzniku či zániku členství
- do seznamu členů může nahlížet jakýkoliv člen o na žádost u výkonné rady;
čl. IV
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
● legislativní shromáždění
● výkonná rada
● předseda
čl. V
Legislativní shromáždění
1) Legislativní shromáždění je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
2) Legislativní shromáždění svolává předseda spolku vlastním rozhodnutím nebo na popud alespoň
1/3 členů s hlasovacím právem. V případě neobsazenosti pozice předsedy legislativní
shromáždění svolává výkonná rada. Legislativní shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna
alespoň ¼ členů s hlasovacím právem; není-li legislativní shromáždění usnášeníschopné, svolá
předseda spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní legislativní shromáždění, toto legislativní
shromáždění je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů s hlasovacím právem
anebo do jednoho měsíce uspořádá hlasování mimo zasedání shromáždění – per rollam, které
upravuje článek VI. Legislativní shromáždění přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí
je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem, pokud tyto
stanovy neurčí jinak.
3) Legislativní shromáždění
— schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí
je potřeba nadpoloviční většina všech členů s hlasovacím právem
— volí a odvolává předsedu spolku
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
čl. VI
Rozhodování mimo zasedání shromáždění – per rollam
1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění
svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno,
aby členové s hlasovacím právem rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. V jiných
případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.
2) Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj,
kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen s hlasovacím právem vyjádřit. Neurčí-li
stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.
3) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s hlasovacím právem s uvedením dne, měsíce a
roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu
rozhodnutí.
4) Statutární orgán oznámí členům s hlasovacím právem v písemné formě výsledek hlasování, a
pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez
zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl.
5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členům s hlasovacím právem, pokud tyto stanovy
neurčí jinak.
čl. VII
Výkonná rada
1) Výkonnou radu spolku volí předseda z členů s hlasovacím právem, a to na dobu 2 let na základě
přihlášky do výkonné rady. Výkonná rada se skládá z 3 členů a předsedy. Výkonná rada je
statutárním orgánem spolku.
2) Výkonná rada zodpovídá za:

- realizaci celkového ročního plánu AA ČR
- přípravu rozpočtu a plánu aktivit na následující období
- zpracování zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření za minulé období
- správu databáze členů AA ČR
- správu komunikačních kanálů
- vypořádání připomínek, námětů a stížností všech členů;
3) Funkční období výkonné rady spolku zaniká:
- uplynutím funkčního období
- dobrovolným rozhodnutím člena výkonné rady, a to písemně k rukám Předsedy
- odvoláním legislativním shromážděním, a to prostou většinou všech přítomných členů
s hlasovacím právem
čl. VIII
Předseda spolku,
1) Předseda spolku je volen legislativním shromážděním, a to na dobu 2 let. Předsedou sdružení se
stane člen s hlasovacím právem, kterého zvolí legislativní shromáždění nadpoloviční většinou
přítomných členů s hlasovacím právem.
2) Předseda spolku:
- řídí spolek v období mezi legislativními shromážděními
- může udělit plnou moc k zastupování dalším osobám
- zodpovídá za běžnou kontrolu hospodaření AA ČR
- reprezentuje AA ČR na celostátní a mezinárodní úrovni;
4) Funkční období předsedy spolku zaniká:
- uplynutím funkčního období
- úmrtím
- dobrovolným rozhodnutím, a to písemně k rukám výkonné rady
- odvoláním legislativním shromážděním, a to ¾ většinou všech přítomných členů s hlasovacím
právem
čl. IX
Jednání jménem spolku
Za spolek jedná předseda spolku. Při právních úkonech je vždy třeba podpisu předsedy a jednoho
dalšího člena výkonné rady. Předseda může udělit plnou moc k zastupování dalším osobám.
čl. X
Zásady hospodaření
1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příjmy z činnosti, která je v souladu
s cíli spolku (vstupné a příspěvky na vzdělávací, osvětové a podobné akce, příjmy z publikační a
propagační činnosti a obdobné příjmy). Dalšími příjmy mohou být příjmy z členských a
dobrovolných příspěvků členů a podporovatelů spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s
právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle
těchto stanov a rozpočtem spolku.
čl. XI
Okolnosti zániku spolku
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán fyzické či právnické osobě na
základě rozhodnutí legislativního shromáždění, a to za podmínky, že tento majetek bude dále
zajišťovat naplnění obdobných cílů, jako jsou cíle spolku.
čl. XII
Závěrečná ustanovení
Záležitosti výslovně neupravené stanovami spolku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb.

