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STANOVY SPOLKU 

Asociace regionalistů z.s. 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1 Název spolku:  Asociace regionalistů z.s. (dále jen AR) 

2 Sídlo spolku:  č. p. 218, 511 01 Ohrazenice 

3 IČ spolku:  265 98 248 

 

4 Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou  
odpovědností z těchto vztahů vyplývající.  

5 AR může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou  
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

6 AR je nezávislou organizací sdružující fyzické (právnické) osoby. Jejím posláním  
je zajišťování, organizování a realizace účinné pomoci v oblasti regionálního rozvoje 
České republiky. 

II. ÚČEL, CÍLE A ČINNOSTI SPOLKU 

1 Účelem spolku je účinná pomoc při tvorbě, řízení a realizaci regionální politiky měst, 
obcí a regionů České republiky s cílem dosažení vyšší kvality regionálního rozvoje  
a života občanů na partnerských územích. Spolek se zaměřuje zejména na oblasti  
ekonomického rozvoje a cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů, rozvoje  
infrastruktury a životního prostředí a na oblast rozvoje občanských sociokulturních  
a osvětových aktivit. 

2 K naplnění těchto cílů zejména: 

a) připravuje, zajišťuje a organizuje vzdělávací programy v oblasti regionálního  
rozvoje s důrazem na regionální management a rozvoj lidských zdrojů v území; 

b) realizuje osvětovou činnost ve výše uvedených oblastech zájmu spolku; 

c) spolupracuje na tvorbě a implementaci rozvojových plánů měst, obcí a regionů; 

d) podílí se na metodickém vedení přípravy a realizace regionální politiky na všech 
územních úrovních; 

e) zajišťuje informační servis o možnostech financování územních rozvojových  
aktivit z domácích zdrojů a z fondů Evropské unie; 

f) realizuje vědecko-výzkumnou činnosti v oblastech zájmu spolku; 

g) spolupracuje s jinými organizacemi a subjekty zejména z důvodu efektivnějšího 
naplňování činností a dále za účelem využívání jejich materiálně technické  
základny a odborných kapacit k zabezpečení své činnosti; 
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h) připravuje, zajišťuje a organizuje kulturní, sportovní a společenské akce včetně 
charitativních; 

i) chrání práva a oprávněné zájmy svých kmenových členů a členů v oblasti  
činnosti provozované spolkem.  

 

III. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ A ORGÁNY SPOLKU 

1 Nejvyšším orgánem je prezidium AR. Prezidium je tvořeno kmenovými členy spolku. 
Řádné zasedání prezidia svolává prezident AR nejméně jednou za rok. Mimořádné  
zasedání prezidia svolává prezident AR na žádost kteréhokoliv kmenového člena  
spolku. 

2 Prezidium se svolává pozvánkou zaslanou kmenovým členům emailem alespoň 10 dní 
předem. 

3 Prezidium AR je oprávněno přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina 
kmenových členů spolku. Rozhodnutí prezidia AR je přijato, hlasuje-li pro ně  
nadpoloviční většina přítomných kmenových členů. 

 

4 Prezidium AR zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny; 

b) volí a odvolává prezidenta AR; 

c) na návrh prezidenta AR jmenuje členy kanceláře prezidenta AR z řad kmenových 
členů a členů spolku; 

d)  schvaluje plán činnosti a rozpočet spolku na období 1 kalendářního roku; 

e)  projednává zprávy o činnosti a hospodaření spolku; 

f) schvaluje druh, výši a způsob placení příspěvků kmenových členů a členů spolku; 

g) plní úkoly revizního orgánu na kontrolu činnosti a hospodaření spolku; 

h) na návrh prezidenta AR optimalizuje strukturu aparátu spolku a realizuje  
personální politiku spolku; 

i) schvaluje předpisy spolku, které svým významem přesahují obvyklou operativní 
činnosti; 

j) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena ze spolku;  

k) rozhoduje o zániku spolku a způsobu likvidace jeho majetku. 

 

5 Kancelář prezidenta AR je výkonným aparátem spolku. Je tvořena prezidentem AR,  
a dalšími členy, které prezident AR navrhne prezidiu ke schválení. Do kanceláře  
prezidenta mohou být zvoleni kmenoví členové, členové spolku nebo také zaměstnanci 
spolku. Činnost kanceláře prezidenta AR je vyvíjena permanentně. Činnost kanceláře 
prezidenta řídí prezident AR, který je přímo odpovědný prezidiu AR. 
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6 Kancelář prezidenta zejména: 

a) organizuje a realizuje činnost spolku; 

b) plní úkoly uložené prezidiem AR; 

c) plní rozhodnutí, úkoly a doporučení dle pokynů prezidenta AR; 

d) rozhoduje o formách spolupráce s jinými organizacemi. 

  

7 Prezident AR řídí činnost spolku a odpovídá za výsledky. Prezident je individuálním 
statutárním orgánem spolku. Je reprezentantem spolku. Prezident zastupuje spolek 
navenek samostatně. Prezident AR je volen prezidiem AR z řad kmenových členů  
a členů spolku. Jeho funkční období je pětileté. 

8 Funkce prezidenta AR končí: 

a) uplynutím doby; 

b) vzdáním se funkce; 

c) odvoláním z funkce; 

d) zánikem kmenového členství nebo členství ve spolku; 

e) zánikem spolku bez právního nástupce. 

 

9 Členská rada je poradním orgánem prezidia AR. Je tvořena všemi kmenovými členy  
a členy spolku. Zasedání členské rady svolává na návrh kteréhokoliv člena nebo  
na návrh prezidia prezident AR. Ten zároveň zasedání členské rady řídí. 

 

IV. ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

1 Členská základna AR je tvořena: 

a) kmenovými členy, tj. zakládajícími členy spolku, kmenový členové jsou členy 
prezidia AR a mohou být voleni do funkce prezidenta AR. Kmenový člen  
je povinen hradit členské příspěvky schválené prezidiem AR; 

b) členy spolku, tj. fyzickými a právnickými osobami přijatými za členy spolku  
v souladu s těmito stanovami, členové spolku jsou členy členské rady spolku  
(poradního orgánu) a mohou být jmenovaní do výkonného orgánu Kanceláře 
prezidenta AR. 

2 Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se může stát fyzická i právnická osoba, která 
má předpoklady podílet se na rozvoji činnosti spolku a souhlasí s těmito stanovami. 

3 Členství vzniká přijetím za členy spolku prezidiem AR. Prezidium AR přitom přihlíží  
k přínosu uchazeče o členství pro spolek. 
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4 Člen spolku má právo: 

a) podílet se na naplňování cílů spolku; 

b) vznášet písemné návrhy a podněty k činnosti spolku prezidiu AR. Prezidium AR 
je povinno zajistit prostřednictvím kanceláře prezidenta odpověď (reakci)  
na takto učiněný podnět člena. 

 

5 Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy spolku; 

b) aktivně přispívat k rozvíjení dobrého jména spolku; 

c) platit členské příspěvky schválené prezidiem AR. 

 

6 Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením; 

b) vyloučením;  

c) úmrtím fyzické nebo likvidací právnické osoby; 

d) zánikem spolku bez právního nástupce. 

 

7 Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoliv vystoupit ze spolku. Členství zaniká 
uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo rozhodnutí  
o vystoupení písemně doručeno prezidiu AR. 

8 Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve spolku, 
může prezidium AR rozhodnout o jeho vyloučení. Prezidium AR může rozhodnout  
o vyloučení člena, pokud neplní své povinnosti dle čl. 4, odst. 5 stanov. 

9 Práva a povinnosti členů spolku realizují u právnických osob jejich oprávnění zástupci. 

V. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

1 Majetek spolku tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková 
práva. 

 

2 Zdrojem majetku jsou zejména: 

a) členské příspěvky; 

b) dotace, granty a jiné prostředky z veřejných rozpočtů v rámci České republiky  
a z fondů a rozpočtu Evropské unie; 

c) dary od fyzických či právnických osob; 

d) příjmy plynoucí z vedlejší hospodářské činnosti, při naplňování hlavní činnosti 
spolku (např. příjmy z reklamy). 
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3 Hospodaření spolku se řídí rozpočtem schváleným prezidiem AR na 1 rok. 

4 Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu může disponovat prezident AR  
a další jím písemně pověření členové prezidia AR. 

 

Tyto stanovy byly schváleny prezidiem AR dne 28. 8. 2017. 

 

 

………………………………………. 

           Petr Ponikelský 

      prezident 


