STANOVY
Asociace obchodních akademií ČR, z. s.
Tyto stanovy upravují práva a povinnosti právnické osoby – spolku Asociace obchodních
akademií České republiky, z. s. (dále jen „asociace“). Asociace vznikla 14. července 1997
jako zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Z rozhodnutí valné hromady ze dne 29. 3. 2017 změnila právní formu na spolek. Členy spolku
se stali původní členové zájmového sdružení právnických osob.

Článek 1
Název spolku
Název spolku zní: Asociace obchodních akademií České republiky, z. s.
Článek 2
Sídlo asociace
Sídlem asociace je Opava.

Článek 3
Účel asociace
Účelem asociace je zejména:
 spolupracovat při tvorbě a realizaci školské vzdělávací politiky státu a právních
předpisů s příslušnými orgány státní správy a parlamentu
 prosazovat oprávněné zájmy obchodních akademií České republiky jako právních
subjektů
 vést své členy ke zkvalitňování úrovně středního, zejména ekonomického školství
 podporovat spolupráci škol i jejich zástupců se zahraničními institucemi
 zapojit se do činnosti národních i nadnárodních sdružení středních škol a jejich
reprezentantů
 zajišťovat tok informací mezi jednotlivými školami, asociační radou a tiskem
 spolupracovat se statutárními zástupci nečlenských obchodních akademií a s jinými
asociacemi ve školství

Článek 4
Členství v asociaci
1) Řádným členem asociace může být každá střední škola s právní subjektivitou v ČR, na níž
se vyučuje obor vzdělání obchodní akademie nebo ekonomické lyceum. O přijetí nových
členů rozhoduje valná hromada na návrh asociační rady.
2) Členskou školu zastupuje ředitel školy nebo zástupce ředitele školy.
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3) Čestné členství je oceněním zásluh o rozvoj ekonomického vzdělávání a uděluje ho valná
hromada.

Článek 5
Práva a povinnosti, zánik členství
1) Řádný člen asociace má právo:
 účastnit se valné hromady
 být volen za člena orgánů asociace a navrhovat kandidáty k volbě
 aktivně se podílet na plnění cílů a poslání asociace
 podávat návrhy ke zkvalitnění činnosti
 žádat o oprávněnou pomoc ostatní členy asociace
 vyjádřit se před asociační radou ke svému případnému vyloučení
2) Řádný člen asociace je povinen:
 dodržovat stanovy asociace
 respektovat závěry přijaté valnou hromadou
 včas a v dohodnuté výši platit členské příspěvky
 pomáhat ostatním členům asociace
3) Členství v asociaci zaniká:
 vystoupením člena asociace písemným oznámením doručeným předsedovi asociace
 zánikem člena
 vyloučením člena asociační radou
 zánikem asociace
Článek 6
Orgány asociace
Orgány asociace jsou:
 valná hromada
 asociační rada
 dozorčí rada
Článek 7
Valná hromada
1) Valná hromada členů jako nejvyšší orgán asociace je oprávněna rozhodovat o všech jejích
záležitostech, pokud nejsou delegovány jinému orgánu asociace. Valnou hromadu tvoří
zástupci členů asociace. Jednání valné hromady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti
místopředseda asociační rady nebo jiný pověřený člen.
2) Valnou hromadu svolává asociační rada nejméně jedenkrát v kalendářním roce. Kterýkoliv
z členů má právo požádat radu o svolání valné hromady, svou žádost však musí zdůvodnit. O
žádosti rozhodne asociační rada hlasováním. Hlasování asociační rady o svolání valné
hromady na žádost člena je platné, je-li při hlasování přítomna nadpoloviční většina členů
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asociační rady. Asociační rada svolá valnou hromadu, hlasují-li pro její svolání dvě třetiny
přítomných členů asociační rady.
3) Valná hromada se svolává oznámením, které odesílá předseda nebo místopředseda
asociační rady zástupcům členů asociace na jejich e-mailové adresy, a zveřejněním na
internetových stránkách asociace, a to minimálně 30 dní před konáním valné hromady.
Z oznámení musí být zřejmý čas a místo konání valné hromady.
4) Valná hromada:
 schvaluje stanovy asociace a rozhoduje o jejich změnách
 rozhoduje o výši, splatnosti a způsobu úhrady členského příspěvku
 volí a odvolává členy asociační rady
 volí a odvolává členy dozorčí rady
 schvaluje řádné a čestné členy asociace
 rozhoduje o ukončení členství v asociaci
 rozhoduje o zániku asociace
5) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů
asociace. Rozhodnutí valné hromady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina
přítomných členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má 1 hlas a hlasy
členů jsou si rovné. V odůvodněných případech může valná hromada přijímat rozhodnutí per
rollam (elektronickým hlasováním), jehož výsledek má váhu usnesení. Výzva k hlasování
musí být členům zaslána alespoň 5 pracovních dnů předem. K platnosti elektronického
hlasování je třeba, aby se jej aktivně zúčastnila nadpoloviční většina všech členů asociace.
Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů asociace.
Elektronickým hlasováním nelze hlasovat o změně stanov a o zrušení spolku či jeho přeměně.
6) O konání valné hromady pořizuje pověřený člen asociační rady zápis s přesným zněním
přijatých usnesení valné hromady. Zápis ověřuje další člen asociace, který byl přítomen na
valné hromadě.

Článek 8
Asociační rada
1) Asociační rada je výkonným a statutárním orgánem asociace.
2) Asociační radu tvoří 14 zvolených zástupců, kteří jsou voleni jako zástupci jednotlivých
krajů ČR. Všichni členové asociační rady jsou voleni valnou hromadou na dobu čtyř let.
3) Asociační rada jako kolektivní orgán zejména:
 rozhoduje o svolání valné hromady
 zajišťuje plnění usnesení valné hromady
 volí a odvolává ze svých členů předsedu, místopředsedu a tajemníka
 průběžně informuje členy o své činnosti a vyřizuje administrativní záležitosti
 navrhuje změny stanov
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navrhuje valné hromadě řádné a čestné členy asociace

4) Asociační rada se svolává oznámením, které odesílá předseda nebo místopředseda
asociační rady dalším členům rady na jejich e-mailové adresy, a to minimálně 14 dní před
zasedáním asociační rady. Z oznámení musí být zřejmý čas a místo konání rady.
5) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení je
třeba nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.
6) O zasedání asociační rady pořizuje pověřený člen asociační rady zápis s přesným zněním
přijatého usnesení rady.
7) Asociaci zastupuje a jedná za ni v právních věcech předseda a místopředseda, a to každý
samostatně ve všech věcech. Předseda a místopředseda připravují, svolávají a řídí jednání
asociační rady. Další členové asociační rady jednají za asociaci pouze společně s předsedou či
místopředsedou.
8) Tajemník připravuje podklady pro jednání asociace, vypracovává podklady pro jednání se
správními orgány a organizacemi či osobami. Spravuje finanční prostředky asociace a je
zodpovědný za účetnictví.
9) Prvními členy asociační rady spolku jsou:
- Richard Žert, nar. 17. 10. 1967, bytem Nad Vyhlídkou 649, 250 67 Klecany
- Jiří Forman, nar. 21. 6. 1962, bytem Havlíčkův Brod, Poděbaby 19
- Petr Kyjovský, nar. 4. 4. 1960, bytem Kravařovská 3, 747 70, Opava 9
- Jaroslav Počer, nar. 17. 1. 1959, bytem Dlážděná 1423, Liberec
- Pavel Sekyrka, nar. 27. 5. 1977, bytem Preslova 847, 397 01 Písek
- Aleš Kubíček, nar. 7. 10. 1956, bytem Struhlovsko 1412, 753 01 Hranice
- Romana Novotníková, nar. 23. 12. 1964, bytem Hněvotín 305, 783 47
- Jaroslav Studnička, nar. 9. 7. 1960, bytem Ruská 882, 565 01, Choceň
- Eva Petřikovová, nar. 13. 4. 1959, bytem Pardubická 752, 500 04 Hradec Králové
- Miloslav Skuhravý, nar. 1. 3. 1958, bytem Tachovská 7, 300 00 Plzeň
- Jiří Haičman, nar. 12. 2. 1962, bytem Mezírka 12, 602 00 Brno
- Roman Jireš, nar. 13. 3. 1964, bytem Palachova 24, Ústí nad Labem
- Marcela Blažková, nar. 23. 2. 1959, bytem Ryneček 148, Příbram
- Pavel Bartoš, nar. 10. 4. 1970, bytem Hájek 161, 363 01 Ostrov
Článek 9
Dozorčí rada
1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem asociace.
2) Dozorčí rada je tříčlenná a členové jsou voleni valnou hromadou na čtyři roky. Členem
dozorčí rady nemůže být člen asociační rady ani osoba reprezentující člena asociační rady
jako jeho statutární nebo jiný zástupce.
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3) Do kompetence dozorčí rady patří provádění roční revize hospodaření asociace, vyřizování
stížností členů a dohled nad dodržováním stanov a zákona ze strany dalších orgánů asociace.
4) Činnost dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady, který je oprávněn se zúčastňovat jednání
asociační rady s hlasem poradním.
5) O činnosti dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady, v jeho
nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen.
6) Pro svolávání a rozhodování dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení o asociační radě.
7) Prvními členy dozorčí rady spolku jsou:
- Josef Peškar, nar. 6. 4. 1960, bytem Petra Bezruče 7, 789 85 Mohelnice
- Soňa Veisová, nar. 6. 2. 1959, bytem Pavlíkova 1525, Benešov
- Dušan Zahrádka, nar. 18. 8. 1955, bytem Komenského 375, 280 02 Kolín

Článek 10
Základní zásady hospodaření asociace
1) Prostředky k hospodaření získává asociace zejména z členských příspěvků, z příjmů
z vlastní činnosti, z dotací a darů. O způsobu používání těchto prostředků je oprávněna
rozhodovat pouze valná hromada, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito
stanovami.
2) O výši a podmínkách úhrady členských příspěvků rozhoduje valná hromada.

Článek 11
Zánik asociace
Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. O dobrovolném
rozpuštění asociace rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů. V případě
ukončení činnosti asociace ustanoví valná hromada likvidátora, který v souladu s platnými
právními předpisy vypořádá majetek a závazky asociace. O naložení s likvidačním zůstatkem
rozhodne valná hromada.

Ověřil:

Zapsal:
Richard Žert

Jiří Forman

V Písku dne 29. 3. 2017
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