Stanovy spolku
Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky z. s.
I.
Základní ustanovení
1) Spolek Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky z. s. (dále jen
„Asociace“) je dobrovolným spolkem odborníků a osob působících v oborech urbanismus a
územní plánování a oborech příbuzných.
2) Asociace je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., který je
právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
3) Sídlem spolku je Praha.
4) Názvem spolku je: Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky z. s.
II.
Účel Asociace
1) Asociace je multidisciplinární spolek odborníků zabývajících se problematikou tvorby a
regulace vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Účelem Asociace je ovlivňovat lidské
konání na území státu tak, aby směřovalo k optimálnímu vývoji sídelních struktur,
harmonickému uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví
s cílem zajištění udržitelného rozvoje.
2) Asociace usiluje o:
a) zapojení urbanismu a územního plánování do širšího společenského kontextu,
b) spolupráci s obdobnými zahraničními organizacemi a zastoupení v organizacích
mezinárodních,
c) zvyšování odborné úrovně ve spolupráci s vysokými školami a specializovanými pracovišti,
d) spolkovou a odborně společenskou činnost,
e) účast na přípravě legislativních opatření souvisejících s vývojem a regulací území a
uplatněním odborníků oboru,
f) hospodářskou činnost Asociace a jejích členů,
g) expertní a konzultační činnost,
h) publikační činnost,
i) spolupráci při vypisování soutěží a konkurzů.
3) Asociace je nezávislý a nepolitický spolek. Ve vztahu ke státní správě plní funkci odborného
zázemí, schopného objektivně reagovat na rozhodování a řízení správních struktur.
III.
Členství v Asociaci
1) Řádným členem Asociace se může stát každá fyzická osoba, která splňuje podmínky
základního ustanovení (viz článek I., odstavec l).
2) Členství vzniká dnem, kdy Rada Asociace (článek VII.) rozhodne nadpoloviční většinou svých
členů o přijetí osoby, která podala žádost o přijetí za člena vyplněním a odevzdáním členské
přihlášky. Proti zamítavému rozhodnutí Rady Asociace je žadatel oprávněn podat do jednoho
měsíce od doručení zamítavého rozhodnutí odvolání ke Shromáždění členů (článek VI.), které
o odvolání rozhodne s konečnou platností na svém nejbližším zasedání.
3) Za dlouhodobý přínos pro rozvoj Asociace může na návrh Předsednictva udělit Rada Asociace
čestné členství v Asociaci. Čestný člen nemá volební ani hlasovací právo a je osvobozen od
placení členských poplatků, jinak požívá všech práv řádného člena Asociace.
4) Kdo se uchází o členství v Asociaci, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy
se stane jejím členem.
5) Členství v Asociaci zaniká úmrtím člena - fyzické osoby, vystoupením nebo zrušením členství.
Členství rovněž zaniká ztrátou předpokladů členství dle článku I. odstavec l).
6) Vystoupení je třeba písemně oznámit Asociaci. Členství zaniká dnem doručení oznámení o
vystoupení.

1

7) Rada Asociace může členu po projednání zrušit členství, jestliže:
a) hrubě porušuje stanovy nebo přijatá rozhodnutí Asociace,
b) nezaplatí-li do konce běžného roku členský příspěvek,
c) svým jednáním hrubě znevažuje dobré jméno Asociace.
8) Zánik členství zrušením členství nastane dnem doručení rozhodnutí o zrušení členství. Člen,
jemuž bylo členství zrušeno, může do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí o zrušení
členství navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumalo Shromáždění členů, které o něm
rozhodne na svém nejbližším zasedání. V takovém případě zaniká členství rozhodnutím
Shromáždění členů.
9) Zánik členství pro ztrátu předpokladů členství nastane vznikem skutečnosti, která je pro zánik
členství titulem.
IV.
Práva a povinnosti členů
1) Právem každého člena je:
a) účastnit se veškerých akcí Asociace,
b) přednostně užívat jejích zařízení a služeb,
c) předkládat návrhy a podněty k činnosti Asociace a jejích orgánů,
d) účastnit se odborných činností dle své kvalifikace,
2) Právem řádného člena je též volit orgány Asociace a být do nich volen.
3) Členové jsou povinni:
a) dodržovat stanovy,
b) svědomitě vykonávat přijaté úkoly,
c) platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném Asociací.
d) reprezentovat Asociaci navenek a činit kroky k posílení jejího postavení a významu ve
společnosti
V.
Organizační struktura spolku
1) Orgány Asociace jsou:
a) Shromáždění členů Asociace,
b) Rada Asociace,
c) Předsednictvo Asociace,
d) Kontrolní komise Asociace,
e) sekretariát Asociace.
2) V jednotlivých regionech mohou být se souhlasem Rady Asociace ustaveny regionální skupiny,
utvářené dle odborných a společenských tradic v území a s přihlédnutím k územně správnímu
členění státu. Regionální skupiny jsou pobočnými spolky ve smyslu § 228 občanského
zákoníku a mají právní osobnost odvozenu od právní osobnosti hlavního spolku, kterým je
Asociace.
3) V rámci Asociace mohou být se souhlasem Rady Asociace ustaveny odborné pracovní
skupiny.
4) Orgány regionálních a odborných pracovních skupin jsou členská schůze a předseda, dle
potřeby též rada skupiny.
VI.
Shromáždění členů Asociace
1) Vrcholným orgánem Asociace je Shromáždění členů Asociace (dále jen „Shromáždění členů“),
které se koná nejméně jedenkrát za rok a svolává se pozvánkou.
2) Shromáždění členů může jednat a usnášet se, je-li přítomna aspoň jedna třetina celkového
počtu řádných členů. Není-li řádně svolané Shromáždění členů usnášeníschopné, koná se
nové jednání Shromáždění členů opětovně nejméně o jednu hodinu později, nejpozději tentýž
den na témže místě. Opětovné jednání Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomno
více než jedna pětina celkového počtu členů.
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3) Do výlučné pravomoci Shromáždění členů patří zejména:
a) stanovit hlavní směry činnosti Asociace,
b) schvalovat a měnit stanovy Asociace,
c) volit členy Rady Asociace a členy Kontrolní komise,
d) projednávat a schvalovat výroční zprávu, zprávu o výsledcích hospodaření, rozpočet a
revizní zprávu,
e) schvalovat výši a termín splatnosti členských příspěvků,
f) rozhodovat o přijetí mimořádných členů,
g) usnášet se o zrušení Asociace a vypořádání majetkových věcí,
h) přezkoumávat rozhodnutí Rady Asociace ve věcech členství v Asociaci,
i) rozhodovat o provedení korespondenčního hlasování mimo jednání Shromáždění členů k
jakékoliv otázce,
j) rozhodovat o dalších záležitostech Asociace, které jsou svěřeny do působnosti Rady
Asociace a jejichž rozhodování si Shromáždění členů vyhradilo.
4) Mimořádné Shromáždění členů se koná tehdy, požádá-li o jeho svolání alespoň polovina členů
Rady Asociace nebo třetina členů Asociace.
VII.
Rada Asociace
1) Činnost Asociace mezi Shromážděními členů řídí Rada Asociace (dále jen „Rada“), do jejíž
pravomoci náleží:
a) svolávat Shromáždění členů Asociace,
b) schvalovat ustanovení regionálních a profesních skupin,
d) posuzovat návrhy a doporučení regionálních skupin a členů Asociace a činit potřebná
opatření,
e) řídit hospodářskou a ostatní činnost Asociace dle usnesení Shromáždění členů Asociace
f) jmenovat tajemníka sekretariátu Asociace a určit výši jeho odměny,
g) jmenovat smírčí komisi pro jednotlivé případy sporů mezi členy,
h) rozhodovat o přijetí za člena a o ukončení členství.
2) Rada má 15 členů a její funkční období je čtyři roky. V případě odstoupení člena Rady
v průběhu jeho funkčního období postoupí na jeho místo náhradník dle pořadí v posledních
volbách. Pokud přesto během funkčního období počet členů Rady klesne pod 11, proběhne
doplňující volba chybějících členů Rady na nejbližším Shromáždění členů Asociace.
3) K zasedání Rady jsou s hlasem poradním zváni zástupci regionálních skupin.
4) Rada volí ze svých členů předsedu, dva místopředsedy a čtyři další členy předsednictva. V
nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci místopředseda pověřený Předsednictvem.
5) Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
6) Rada se schází na zasedáních nejméně 3x ročně.
VIII.
Předsednictvo Asociace
1) Statutárním orgánem Asociace je předsednictvo.
2) Za Asociaci jedná předsednictvo navenek tak, že jedná jeho předseda nebo v jeho
zastoupení místopředseda. Písemné právní jednání předsednictva za Asociaci podepisuje
předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda.
3) Předsednictvu náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy nesvěřují do
působnosti shromáždění členů Asociace nebo kontrolní komise Asociace.
4) Předsednictvo v rámci své působnosti podle odstavce 2 řídí činnost Asociace a rozhoduje
o všech záležitostech, které nejsou podle zákona nebo podle těchto stanov v působnosti
jiného orgánu Asociace.
5) Předsednictvo má 7 členů a je voleno na funkční období 4 let. Funkce člena předsednictva
zanikne po uplynutí funkčního období. Funkční období končí všem členům předsednictva
stejně, včetně těch členů předsednictva, kteří byli zvoleni v doplňovací volbě v průběhu
funkčního období. Člen předsednictva nesmí být současně členem kontrolní komise.

3

6) Předsednictvo v období mezi zasedáními Rady vykonává operativní činnosti, směřující
k naplnění cílů Asociace a úkoly uložené mu Shromážděním a Radou.
7) Předsednictvo rozhoduje podle pravomocí, vymezených mu Radou, rozhodnutí
předsednictva musí být projednáno a potvrzeno nejbližším zasedáním Rady Asociace
8) Předsednictvo se schází operativně podle potřeby, nejméně však 7x ročně
IX.
Kontrolní komise
1) Shromáždění členů Asociace volí tříčlennou Kontrolní komisi, jejíž funkční období je 4 roky.
Kontrolní komise se řídí právními předpisy a stanovami Asociace, dohlíží na uskutečňování
rozhodnutí orgánů Asociace, na dodržování stanov a na hospodaření s majetkem a
majetkovými právy Asociace. Kontrolní komise podává o své činnosti zprávu Shromáždění
členů Asociace.
2) Kontrolní komise přešetřuje písemné stížnosti a oznámení na porušování stanov a rozhodnutí
Asociace.
3) Členové kontrolní komise mohou nahlížet do všech dokladů a zkoumat, zda jsou řádně vedeny
účetní záznamy Asociace.
X.
Sekretariát
1) Rada Asociace zřizuje sekretariát Asociace. Sekretariát vede tajemník, jmenovaný Radou
Asociace. Přijímání dalších zaměstnanců sekretariátu podléhá schválení Radou Asociace.
2) Nestanoví-li Rada Asociace jinak, zastupuje tajemník Asociaci ve věcech finanční a hospodářské povahy, tajemník též odpovídá za řádné a úplné vedení účetní evidence a dodržování
obecně závazných právních předpisů, zejména z oblasti daňového a pracovního práva.
3) Sekretariát vede veškerou administrativu a evidenci Asociace.
XI.
Hlasování a volby
1) Shromáždění členů Asociace a Rada hlasují aklamací. Rozhodnutí je platné, hlasovala-li pro
něj nadpoloviční většina přítomných řádných členů při účasti členů stanovené těmito
stanovami. Změna stanov a rozhodnutí o zániku Asociace však vyžaduje třípětinovou většinu
hlasů přítomných řádných členů při účasti členů stanovené těmito stanovami.
2) Způsob hlasování k jednotlivým otázkám může být změněn, pokud se pro tuto změnu vysloví
většina přítomných členů Rady Asociace, jde-li o její rozhodování, nebo většina přítomných
řádných členů při jednání Shromáždění členů Asociace.
3) Volby Rady a kontrolní komise Asociace se řídí stálým volebním řádem, schváleným
Shromážděním členů Asociace.
4) Bylo-li rozhodnuto o provedení korespondenčního hlasování mimo jednání Shromáždění členů,
je rozhodnutí platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina při nadpoloviční účasti všech
řádných členů Asociace.
XII.
Hospodaření
1) Prostředky na činnost Asociace tvoří:
a) členské příspěvky,
b) dary a jiné příjmy,
c) vlastní hospodářská činnost.
2) Hospodaření Asociace se řídí obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy
Asociace. Prostředky Asociace mohou být použity pouze pro činnost Asociace.
3) Předmětem hospodářské činnosti Asociace je poskytování poradenských služeb a expertní
činnosti v oblastech urbanismu, a územního plánování a architektury.
4) Za hospodaření Asociace odpovídá tajemník sekretariátu Asociace.
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XIII.
Závěrečná ustanovení
1) Tyto stanovy mohou být měněny pouze způsobem ve stanovách uvedeným.
2) Tyto stanovy byly schváleny usnesením Shromáždění členů dne……….. jako změny
dosavadních stanov a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.
3) Vznik, právní poměry a zánik Asociace, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov
Asociace a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř Asociace se řídí českými obecně závaznými
právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
4) Pokud se některé ustanovení těchto stanov ukáže či stane neúčinným nebo neplatným, nebo,
ukáže-li se, že některé ustanovení chybí, použije se ustanovení zákona, které je svou povahou
a účelem nejbližší.
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