STANOVY SPOLKU
Česká asociace age managementu, z.s.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Česká asociace age managementu, z.s. (dále jen „Spolek“) je spolkem založeným ve
smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek je
právnickou osobou zapisovanou do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze. Spolek je dobrovolným a samosprávným svazkem fyzických a právnických osob
se sídlem na území České republiky.
2. Název Spolku: Česká asociace age managementu, z.s.
3. Sídlem Spolku je: Praha.
Článek II.
Účel, poslání, činnost Spolku
1. Účelem Spolku je zejména:
a. Sdružovat fyzické a právnické osoby, které se zabývají age managementem.
b. Podporovat, rozvíjet a propagovat principy a metody age managementu v České
republice.
c. Navrhovat a spolupůsobit při tvorbě legislativních opatření ve vztahu k age
managementu, vyjadřovat se k navrhovaným právním předpisům a strategickým
dokumentům vztahujících se na oblasti působení členů Spolku, a to na národní i
evropské úrovni.
d. Provádět základní a aplikovaný výzkum v rámci řízení lidských zdrojů,
demografického vývoje daných zemí (regionů), vzdělávání a poradenství v oblasti
age managementu.
e. Připravovat a realizovat projekty financované privátní sférou, jakož i orgány veřejné
správy, popř. orgány EU.
f. Zajišťovat osvětovou a publikační činnost v oblasti age managementu.
g. Zastupovat a hájit zájmy členů při jednáních s národními, regionálními, místními a
mezinárodními autoritami.
h. Zajišťovat spolupráci s podobnými národními, regionálními a mezinárodními
asociacemi a organizacemi.
i. Poskytování odborného poradenství a konzultačních služeb v oblasti age
managementu.
2. Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti spolku
nebo hospodárné využití spolkového majetku. Touto vedlejší činností je zejména:
a. osvěta a vzdělávání pořádáním seminářů, přednášek a vzdělávacích aktivit;
b. výroba a distribuce publikací, plakátů, letáků a dalších informačních materiálů pro
členy Spolku i pro veřejnost;
c. poradenství a odborné konzultace a další pomoc členům Spolku, veřejnosti a
institucím;
d. pořádání kulturních a společenských akcí;
e. pronájem a půjčování spolkového majetku.
3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví Valná hromada.
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Článek III.
Členství ve Spolku
Členové Spolku se dělí na řádné členy a čestné členy. Řádný členem Spolku může být
fyzická a právnická osoba se sídlem na území Evropské unie, a zabývající se age
managementem v České republice či v některé ze zemí Evropské unie a která souhlasí se
stanovami a účelem Spolku a písemně požádá o členství na schůzi Představenstva.
Členství ve Spolku nelze smluvně převést na jinou osobu. Členství ve Spolku nepřechází
na právního nástupce původního člena Spolku.
Řádný člen Spolku má zejména právo:
3.1. účastnit se jednání Valné hromady Spolku a hlasovat na ní, předkládat návrhy a
protinávrhy na jednání Valné hromady Spolku,
3.2. navrhovat kandidáty do představenstva Spolku, případně i do jiných orgánů
Spolku, pokud byly zřízeny,
3.3. být informován o činnosti Spolku, stavu jeho hospodaření a vyjadřovat se k nim,
3.4. účastnit se akcí pořádaných Spolkem,
3.5. vystoupit ze Spolku.
Řádný člen Spolku má zejména povinnost:
4.1. dodržovat Stanovy Spolku a ostatní vnitřní předpisy Spolku,
4.2. přispívat svou činností k naplňování účelu Spolku,
4.3. platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu,
4.4. hájit dobré jméno a oprávněné zájmy Spolku,
4.5. respektovat rozhodnutí přijatá orgány Spolku.
Řádné členství ve Spolku vzniká okamžikem splnění obou níže uvedených podmínek:
5.1. přijetím rozhodnutí představenstva Spolku o přijetí za řádného člena Spolku a
5.2. zaplacením členského příspěvku na bankovní účet Spolku.
Členství ve Spolku zaniká:
6.1. k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém bylo představenstvu Spolku
doručeno písemné oznámení člena o vystoupení ze Spolku,
6.2. dnem přijetí rozhodnutí představenstva Spolku o vyloučení člena ze Spolku, a to
z důvodu:
a. člen Spolku hrubým způsobem porušuje Stanovy Spolku, nebo
b. člen Spolku hrubým způsobem poškozuje zájmy Spolku, nebo
c. člen Spolku neuhradil ani v dodatečné lhůtě roční členský příspěvek,
6.3. nezaplacením ročního členského příspěvku ve lhůtě 6 měsíců ode dne splatnosti
ročního členského příspěvku,
6.4. zánikem člena – právnické osoby,
6.5. zánikem Spolku.
O vyloučení člena Spolku podle bodu 6.2. rozhoduje představenstvo Spolku. Vyloučený
člen má právo podat do 15 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o vyloučení
žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení k rukám představenstva Spolku, o kterém
rozhodne Valná hromada Spolku tříčtvrtinovou většinou všech přítomných hlasů. Podání
žádosti o přezkoumání má odkladný účinek. Představenstvo Spolku je povinno svolat
Valnou hromadu Spolku ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení žádosti o přezkoumání.
Spolek vede seznam všech členů. Seznam členů Spolku není veřejně přístupný. Zápisy a
výmazy v souvislosti se vznikem a zánikem členství a jinými podstatnými změnami

údajů v seznamu provádí prezident. Je v zájmu každého člena Spolku, aby uvědomil
prezidenta o změně kontaktních údajů. V opačném případě Spolek neodpovídá za
nedoručení písemných materiálů o za obtíže člena s tím související.
9. Čestným členem se může stát každá fyzická osoba, která má zvláštní zásluhy v oblasti
age managementu nebo která významně přispěla k rozvoji Spolku, a která souhlasí
s účelem Spolku a podporuje jej. Čestné členství vzniká rozhodnutím představenstva
Spolku o jmenování čestného člena na základě návrhu kteréhokoliv člena Spolku. Čestný
člen Spolku má právo účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této činnosti
informován, ale nemá právo volit orgány Spolku ani být do nich volen, jeho hlas je pouze
poradní. Čestný člen Spolku může rovněž předkládat návrhy, podněty, stížnosti a
připomínky k činnosti Spolku. Čestný člen není povinen platit roční členský příspěvek.
Čestný člen je povinen dodržovat stanovy Spolku a jednat v souladu s účelem Spolku a
hájit zájmy a dobré jméno Spolku.
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Článek IV.
Roční členský příspěvek
Každý řádný člen Spolku je povinen zaplatit roční členský příspěvek. Výši a termín
splatnosti ročního členského příspěvku stanoví svým rozhodnutím Valná hromada na
návrh Představenstva. V případě, že Valná hromada nerozhodne o výši ročního
členského příspěvku, vztahuje se na každého řádného člena Spolku povinnost zaplatit
roční členský příspěvek ve výši naposledy schválené Valnou hromadou. Nerozhodne-li
Valná hromada o termínu splatnosti ročního členského příspěvku, má se za to, že roční
členský příspěvek je splatný ke dni 31. 3. daného roku.
Je-li řádný člen Spolku v prodlení se zaplacením ročního členského příspěvku, vyzve jej
Představenstvo k zaplacení ročního členského příspěvku v dodatečné lhůtě 2 měsíců ode
dne doručení písemné výzvy k zaplacení.
V případě, že řádný člen Spolku nezaplatí roční členský příspěvek ani v dodatečné lhůtě,
je Představenstvo oprávněno rozhodnout o vyloučení takového člena ze Spolku.
V případě, že řádný člen Spolku nezaplatí roční členský příspěvek ani v dodatečné lhůtě
a současně Představenstvo nerozhodne o jeho vyloučení, automaticky jeho členství ve
Spolku zaniká uplynutím lhůty 6 měsíců ode dne splatnosti ročního členského příspěvku.
Zaplacené členské příspěvky se po zániku členství ve Spolku nevracejí.

Článek V.
Hlasovací práva členů Spolku
1. Každý člen Spolku má jeden hlas.
Článek VI.
Orgány Spolku
1. Orgány spolku jsou Valná hromada, Představenstvo a Kontrolní výbor.
2. Valná hromada:
2.1. Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada tvořená všemi členy Spolku.
2.2. Valnou hromadu svolává Představenstvo alespoň jednou za rok.
Svolání se provádí zasláním pozvánky všem členům Spolku ve lhůtě alespoň 30 dní
předem.
Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.
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Jsou-li na Valné hromadě přítomni všichni členové Spolku, mohou se výslovným
prohlášením uvedeným v zápisu z Valné hromady vzdát práva na řádné svolání
Valné hromady.
Představenstvo je povinno svolat Valnou hromadu, pokud o to požádají řádní
členové Spolku, kteří dohromady disponují alespoň 1/3 všech hlasů.
Valná hromada:
1.3.1. schvaluje Stanovy a jejich změny,
1.3.2. projednává a schvaluje výroční zprávu Představenstva o činnosti a
hospodaření Spolku,
1.3.3. projednává a schvaluje roční účetní závěrku Spolku,
1.3.4. volí a odvolává členy Představenstva,
1.3.5. projednává a schvaluje výši a termín splatnosti ročního členského
příspěvku,
1.3.6. rozhoduje o žádosti člena Spolku o přezkoumání rozhodnutí Představenstva
o vyloučení ze Spolku,
1.3.7. projednává a schvaluje rozpočet Spolku,
1.3.8. rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
1.3.9. jmenuje a odvolává likvidátora Spolku,
1.3.10. projednává a schvaluje vnitřní předpisy Spolku,
1.3.11. rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy nesvěřují
jinému orgánu Spolku,
1.3.12. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o dalších záležitostech, které
jinak náleží do působnosti Představenstva.
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna více než polovina všech
členů Spolku. K platnosti rozhodnutí Valné hromady je zapotřebí souhlasu členů
disponujících alespoň prostou většinou všech přítomných hlasů. K platnosti
rozhodnutí Valné hromady podle bodů 1.3.1., 1.3.6. a 1.3.8. je zapotřebí souhlasu
členů disponujících alespoň ¾ všech přítomných hlasů.
Zasedání Valné hromady zahajuje prezident nebo jím pověřený člen
Představenstva. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je Valná hromada schopna se
usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání Valné hromady.
Řádný člen Spolku, který je právnickou osobou, se účastní Valné hromady
prostřednictvím svého statutárního orgánu, resp. k tomu oprávněným členem
statutárního orgánu, nebo svým zástupcem na základě písemné plné moci. Za
každého řádného člena Spolku se může účastnit konkrétní Valné hromady pouze
jedna osoba.
Každý řádný člen Spolku je oprávněn na Valné hromadě zastupovat na základě
písemné plné moci s úředně ověřenými podpisy maximálně jednoho dalšího
řádného člena Spolku a hlasovat jeho jménem.
Rozhodnutí řádných členů Spolku podle bodů 1.3.11. a 1.3.12. mohou být přijímána
též mimo Valnou hromadu. V takovém případě zašle Představenstvo všem členům
Spolku na adresu uvedenou v seznamu členů písemný návrh příslušného
rozhodnutí a stanoví jim patnácti denní lhůtu k doručení jejich písemného
vyjádření. Jestliže se člen Spolku ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že
nesouhlasí s navrženým rozhodnutím. Výsledek hlasování o navrženém rozhodnutí
sdělí Představenstvo písemně všem členům Spolku. Většina hlasů se v případě

rozhodování mimo Valnou hromadu počítá z celkového počtu všech řádných členů
Spolku.
3. Představenstvo:
3.1. Statutárním orgánem Spolku je Představenstvo. Představenstvo je kolektivním
orgánem.
3.2. Představenstvo řídí činnost Spolku mezi zasedáními Valné hromady a plní úkoly
uložené mu Valnou hromadou a těmito Stanovami.
3.3. Představenstvo má nejvýše 6 členů. Funkční období člena Představenstva činí 2
roky. Členem Představenstva může být pouze fyzická osoba.
3.4. Členy Představenstva volí Valná hromada.
3.5. Každý člen Představenstva má jeden hlas.
3.6. Členové Představenstva si ze svého středu volí prezidenta a viceprezidenta, a to
většinou hlasů všech členů Představenstva. Umožňuje se opětovné zvolení.
3.7. Představenstvo se schází zpravidla jednou za tři měsíce. Představenstvo svolává a
řídí prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident.
3.8. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho
členů.
Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta , a není-li jednání přítomen, rozhoduje
hlas viceprezidenta.
O rozhodnutích Představenstva se pořizuje zápis. Zápis bude schválen a podepsán
všemi přítomnými členy Představenstva na příštím zasedání Představenstva.
3.9. Výkon funkce člena Představenstva zaniká:
1.8.1. smrtí člena Představenstva,
1.8.2. odvoláním člena Představenstva Valnou hromadou,
1.8.3. uplynutím funkčního období člena Představenstva,
1.8.4. dnem doručení písemného vzdání se funkce člena Představenstva
Představenstvu.
3.10. Výkon funkce člena Představenstva, je-li tento člen Představenstva členem
statutárního orgánu člena Spolku, zaniká také dnem ukončení výkonu funkce člena
statutárního orgánu této právnické osoby – člena Spolku. V takovém případě může
Představenstvo postupovat dle bodu 3.11. níže.
3.11. Představenstvo, jehož počet zvolených členů neklesl pod polovinu, může kooptovat
namísto člena Představenstva, jehož členství zaniklo nebo který se své funkce vzdal,
nového člena, který je řádným členem Spolku, a to do příštího zasedání Valné
hromady, která jeho členství potvrdí nebo zvolí nového člena Představenstva.
3.12. Pokud počet zvolených členů Představenstva klesne pod polovinu, je
Představenstvo povinno svolat do 60 dnů od vzniku této právní skutečnosti Valnou
hromadu.
3.13. Prezident i viceprezident mají právo ze své funkce odstoupit – písemné oznámení o
odstoupení doručí prezident viceprezidentovi a naopak, ten do 14 dnů od obdržení
oznámení svolá zasedání Představenstva, na kterém je ze stávajících členů
Představenstva jmenován nástupce odstupujícího. Odstoupení nabývá platnosti a
účinnosti dnem jmenování nástupce. Odstupují-li prezident i viceprezident zároveň,
je Představenstvo povinno do 14 dnů od doručení odstoupení svolat Valnou
hromadu, na které proběhne nová volba statutárních orgánů.

3.14. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním
nebo hlasováním prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „hlasování per
rollam“). Rozhodnutí mimo zasedání prostřednictvím hlasování per rollam může
být přijato v případě, že s tímto hlasováním vysloví předem souhlas všichni členové
Představenstva. Členové Představenstva musí být předem informováni o návrhu
znění usnesení, které má být přijato formou hlasování per rollam. K přijetí usnesení
Představenstva formou hlasování per rollam se pak vyžaduje souhlas většiny všech
členů Představenstva, ledaže Stanovy nebo zákon požadují pro přijetí usnesení
kvalifikovanou většinu. Zápis o hlasování per rollam musí být připojen k zápisu o
nejbližším zasedání Představenstva. Podrobná pravidla o hlasování per rollam
může stanovit jednací řád Představenstva.
4. Kontrolní výbor Spolku:
4.1. Kontrolní výbor má tři členy, které volí Valná hromada. Funkční období člena
Kontrolního výboru je 2 roky. Umožňuje se opětovné zvolení. Členem Kontrolního
výboru může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná.
4.2. Členství v Kontrolním výboru není slučitelné s výkonem funkce člena
Představenstva ani s funkcí likvidátora.
4.3. Kontrolní výbor:
a) dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost
v souladu se stanovami a právními předpisy,
b) dohlíží na řádný výkon vedlejší činnosti,
c) kontroluje hospodaření Spolku, zejména řádné nakládání s majetkem Spolku a se
členskými příspěvky.
4.4. V rozsahu své působnosti může Kontrolní výbor či její pověřený člen nahlížet do
dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho
zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
4.5. Zjistí-li Kontrolní výbor nedostatky, upozorní na ně prezidenta.
4.6. Kontrolní výbor přednáší na Valné hromadě svou roční zprávu a je oprávněn
navrhovat Valné hromadě usnesení k hlasování.
4.7. Členství v Kontrolním výboru zaniká:
a) písemnou rezignací adresovanou předsedovi,
b) úmrtím,
c) odvoláním Valnou hromadou,
d) uplynutím funkčního období.
4.8. Za výkon funkce člena Kontrolního výboru přísluší členovi náhrada hotových
nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.
5. Jiné orgány Spolku:
5.1. Představenstvo může svým rozhodnutím zřídit pracovní skupiny, přičemž musí
současně určit rozsah působnosti a základní zásady činnosti takovýchto pracovních
skupin.
Článek VII.
Jednání za Spolek
Za Spolek jedná prezident nebo viceprezident.
Článek VIII.
Hospodaření Spolku

1. Za hospodaření Spolku odpovídá Představenstvo. Spolek hospodaří podle ročního
rozpočtu sestaveného Představenstvem a schváleného Valnou hromadou.
2. Příjmy Spolku tvoří členské příspěvky, dary, dotace, granty a příjmy z vedlejší
hospodářské činnosti Spolku. Vedlejší hospodářskou činností Spolku je podnikání
s předmětem podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 – 3
živnostenského zákona a Psychologické poradenství a diagnostika
3. Hospodářský rok Spolku je totožný s kalendářním rokem. Představenstvo je povinno
zpracovat do 30. června následujícího roku výroční zprávu o činnosti a hospodaření
Spolku a předložit ji ke schválení Valné hromadě.
Článek IX.
Zánik Spolku
1. Spolek zaniká:
1.1. rozhodnutím Valné hromady o zrušení Spolku,
1.2. fúzí s jiným spolkem,
1.3. jiným způsobem stanoveným platnými právními předpisy.
2. Před zánikem Spolku se provede jeho likvidace, nedochází-li k přechodu práv a
povinností na třetí osobu. Likvidaci provede likvidátor jmenovaný Valnou hromadou.
3. Zaniká-li Spolek zrušením na základě rozhodnutí Valné hromady, rozhodne Valná
hromada současně o naložení s likvidačním zůstatkem. Nerozhodne-li Valná hromada o
jiném naložení s likvidačním zůstatkem, bude likvidační zůstatek rozdělen rovným dílem
mezi členy spolku.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení všemi zakladateli
Spolku.
2. V otázkách neupravených těmito stanovami se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

