STANOVY
Akademie architektury, z.s.
Čl. I
Název, sídlo a působnost
1. Název spolku: Akademie architektury, z.s.
2. Sídlo spolku: Praha.
3. Spolek působí na území České republiky.
Čl. II
Charakter Spolku
Akademie architektury, z.s. (dále jen Spolek), je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým sdružením zájemců o
lepší stav současné české architektury.
Spolek je ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. právnickou osobou způsobilou k právnímu
jednání.

Čl. III
Účel Spolku a činnost Spolku
1. Účelem Spolku je ve spolupráci s předními architekty, umělci, teoretiky a pedagogy přispívat k lepšímu stavu
současné české architektury. To znamená: předávat zkušenosti, objevovat a podporovat talenty, inspirovat
samosprávy, sdílet poznání i radost z tvorby, obnovovat a rozvíjet genia loci, zmenšovat rozdíly mezi centry a
periferiemi, oživovat zapomenutá místa.
2. Formami hlavní činnosti Spolku jsou zejména:
a)
Idea, koncepce a realizace letních škol architektury a architektonických workshopů v reálném
prostředí, které mají studenty – pod vedení předních architektů – připravit na týmovou práci a ve výsledku
přinášet co nejrychleji proveditelné projekty.
b)
Napomáhání ke zlepšování situace v oblasti architektury v obcích a městech, a to především
formou přímé spolupráce se samosprávami.
c)
Propagace kvalitní architektury mezi odbornou i širokou veřejností prostřednictvím výstav,
konferencí, přednášek, seminářů, diskusních setkání a publikační činnosti.
d)
Vzdělávání studentů v oblasti architektury a dalších oborů, intenzivní propojování rozdílných
vědních oblastí, spolupráce s ekology, ekonomy, sociology a demografy.
e)
Spolupráce s vysokými školami zejména v ČR a na Slovensku a dalších evropských zemích
f)
Spolupráce s předními architekty a architektonickými studii zejména v ČR a na Slovensku a
dalších evropských zemí.
3. Činnost Spolku je zajišťována zejména:
a) organizováním odborných a popularizačních akcí, jako jsou přednášky, semináře, konference, workshopy,
výstavy, kurzy apod.;
b) vydavatelskou, nakladatelskou činností, zejména z oblasti architektury a s architekturou souvisejících
oborů;
c) publikační činností členů v hromadných sdělovacích prostředcích;

d) dokumentační a poradenskou činností;
d) vytvářením zájmových a odborných sekcí, poradních sborů nebo odborných komisí v rámci Spolku i
vně;
e) morálním i hmotným oceňováním nebo podporou členů z prostředků Spolku v jejich tvůrčí aktivitě a
angažovanosti při prosazování hlavních cílů spolku.
4. Vedle hlavní činnosti, která může spočívat jen v uspokojování a ochraně těch zájmů, k jejichž naplňování je
Spolek založen, může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost. Vedlejší hospodářská činnost může
spočívat v podnikání nebo výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném
využití spolkového majetku.

Čl. IV
Vznik a zánik členství
Členství ve Spolku je dobrovolné.
Členství ve Spolku je řádné nebo čestné.
Řádné členství je individuální i kolektivní.
Individuálním členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, a to i ze zahraničí, která je buď zakladatelem, a
nebo na základě písemné přihlášky za podmínky, že souhlasí se stanovami a přijetí schválí správní rada Spolku.
5. Kolektivním členem se může stát na základě písemné přihlášky právnická osoba nebo i pracovní (studentský)
nebo jiný kolektiv, instituce, a to i ze zahraničí za podmínek, že
– souhlasí a bude působit v souladu se stanovami Spolku,
– ustanoví zplnomocněného zástupce pro spolupráci se Spolkem, který je jménem kolektivního člena oprávněn
jednat v plném rozsahu; to se netýká právnické osoby, pokud za ni bude jednat statutární zástupce,
– přijetí schválí správní rada Spolku.
6. Správní rada může určit výši a splatnost členského příspěvku.
7. Členství zaniká
a) písemným oznámením o ukončení členství, a to dnem doručení správní radě Spolku,
b) úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého,
c) zrušením členství pro neplnění povinností člena,
d) zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
e) zánikem Spolku.
8. O zrušení členství rozhoduje správní rada. Podmínkou zrušení členství je předchozí písemné upozornění člena
na neplnění povinností s výslovným uvedením možnosti zrušení členství. Proti rozhodnutí správní rady se člen
může odvolat ke kontrolní komisi, která může správní radu požádat o přezkoumání rozhodnutí.
9. Správní rada může fyzickou osobu jmenovat čestným členem. Čestným členem může být jmenován i člen
Spolku. Čestnému členovi přísluší všechna práva a povinnosti řádných členů.
10. Spolek vede seznam členů, ve kterém se uvádějí tyto údaje: jméno a příjmení / název právnické osoby, případně
označení kolektivního člena, bydliště/sídlo právnické osoby či jiného kolektivního člena, datum narození/IČ,
telefonní číslo, e-mail. Zápisy a výmazy členů v seznamu provádí Správní rada nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy došlo ke vzniku či zániku členství. Správní rada je povinna vydat ve lhůtě 20 dnů výpis ze seznamu členů
každému členovi, který o výpis písemně požádá. Seznam je neveřejný, mohou do něj nahlédnout pouze členové
Spolku v sídle Spolku.
1.
2.
3.
4.

Čl. V
Práva a povinnosti členů
1. Zakladatel Spolku
a)
je členem Správní rady,
b)
určuje vize a hlavní směřování Spolku,
c)
aktivně se účastní činnosti Spolku,
d)
dodržuje stanovy Spolku,

e)

vždy jedná v souladu s humanitárními a demokratickými principy a posláním Spolku.

2. Člen Spolku je oprávněn
a) podílet se na činnosti Spolku,
b) účastnit se jednání Sešlosti přátel a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
c) účastnit se vytváření odborných komisí Spolku, navrhovat a volit kandidáty do kontrolního orgánu Spolku,
d) být volen do kontrolního orgánu Spolku,
e) být informován o činnosti Spolku,
f) žádat o výpis se seznamu členů.
3. Člen je povinen
a) svou činností přispívat k plnění účelu Spolku,
b) dodržovat stanovy Spolku,
c) dodržovat a plnit usnesení Sešlosti přátel a rozhodnutí orgánů Spolku v rozsahu, v jakém se ho dotýkají,
d) platit řádně a včas členský příspěvek, rozhodne-li o něm Správní rada,
e) aktivně pracovat, pokud je členem pracovní nebo odborné komise apod.,
f) vždy jednat v souladu s humanitárními a demokratickými principy a posláním Spolku.
4. Čestný člen Spolku je oprávněn
a) podílet se na činnosti Spolku,
b) je osvobozen od členských příspěvků, rozhodne-li o nich Správní rada,
c) obdržet informace o činnosti Spolku.
5. Členové Spolku neručí za jeho dluhy.

Čl. VI
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou Správní rada, Sešlost přátel.
Čl. VII
Správní rada
1.
2.
3.
4.

5.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
j)
7.

Správní rada je nejvyšším a kolektivním statutárním orgánem Spolku.
Správní rada má 3 členy. Funkční období je po dobu trvání Spolku.
S hlasem poradním se jejího zasedání mohou zúčastnit i předsedové odborných komisí.
Pokud se některý ze členů Správní rady rozhodne abdikovat ze své funkce nebo ukončit členství ve Spolku,
mohou zbývající členové Správní rady zvolit nového člena Správní rady. Zvolený člen Správní rady má stejné
postavení jako Zakladatel.
Členové Správní rady ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a tajemníka.
Správní rada
určuje zaměření Spolku,
rozhoduje o změnách stanov,
projednává a schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období,
projednává a schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulé období,
projednává zprávu kontrolní komise za uplynulé období,
projednává a schvaluje zaměření činnosti na další období,
volí nové členy Správní rady, pokud se uvolní funkce ve Správní radě,
schvaluje rozpočet,
usnáší se o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
Správní rada může jednat a usnášet se, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhoduje prostá většina
hlasů, v případě rovnosti hlas předsedy.

8. Správní radu svolává tajemník dle potřeby.
Čl. VIII.
Sešlost přátel
1.
Sešlost přátel je poradním a podpůrným orgánem Spolku. Sešlost přátel se koná nejméně jednou za 2 roky.
O jejím konání rozhoduje Správní rada.
2.
Jednání Sešlosti přátel řídí předseda, kterého zvolí Sešlost přátel na začátku zasedání.
3.
Správní rada zajistí vyhotovení zápisu se zasedání Sešlosti přátel do 30 dnů od jejího ukončení. Každý člen
Spolku může nahlížet do zápisu o zasedání Sešlosti přátel v sídle Spolku.
4.
Sešlost přátel se může konat korespondenčním způsobem nebo zasedáním členů. O způsobu konání
Sešlosti přátel rozhoduje Správní rada.
5.
V případě konání Sešlosti přátel korespondenčním způsobem Správní rada stanoví způsob projednání
programu Sešlosti přátel a způsob schválení usnesení Sešlosti přátel.
6.
V případě konání Sešlosti přátel zasedáním členů může Sešlost přátel jednat a usnášet se, jestliže je
přítomna nadpoloviční většina členů, a v případě, že ani půl hodiny po stanoveném začátku zasedání není
nadpoloviční většiny dosaženo, je usnášeníschopná i v menším počtu. Hlasuje se aklamací nebo tajně. Pro usnesení
a volby je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
7.
Sešlost přátel
a)
projednává a schvaluje zaměření činnosti na další období,
b)
volí a odvolává členy odborných komisí,
c)
projednává i další otázky činnosti Spolku na základě návrhu Správní rady.
Čl. IX
Statutární orgán
1. Spolek navenek zastupuje kterýkoli člen Správní rady samostatně.
2. Působnost a pravomoc může v jednotlivých věcech Správní rada přenášet na pověřeného člena Spolku.
3. Pověřený člen Spolku působí v pověřené věci samostatně, zpravidla se účastní jednání Správní rady.

Čl. X
Hospodaření a finanční prostředky
1. Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně
závaznými právními předpisy a probíhá na základě rozpočtu schváleného správní radou.
2. Zdrojem příjmu Spolku jsou:
a) výnosy z vlastního majetku,
b) členské a jiné příspěvky,
c) dotace, subvence a dary,
d) příjmy z akcí pořádaných v souladu s právními předpisy v rámci činnosti spolu,
e) příjmy z vedlejší činnosti Spolku.
3. Veškeré finanční prostředky budou vždy využity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a
účel Spolku. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.
4. V rámci vedlejší činnosti, na podporu činnosti hlavní, může Spolek podnikat.
5. Orgány a členové Spolku jsou povinni nakládat s majetkem Spolku hospodárně. Za správu majetku, za
hospodaření, za finanční a další prostředky odpovídají v rozsahu své pravomoci a působnosti orgány Spolku a
jejich funkcionáři, pověření pracovníci a další osoby, zajišťující činnost Spolku, kteří jsou povinni řídit se a
dodržovat obecně závazné právní normy, interní předpisy a smluvní ujednání Spolku.

Čl. XI
Zrušení a likvidace Spolku
1. Spolek zaniká pouze z rozhodnutí Správní rady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. V případě rozhodnutí o zrušení Spolku Správní radou musí o zrušení hlasovat všichni členové Správní rady.
3. Při zrušení Spolku s likvidací jmenuje Správní rada likvidátora. Majetek spolku po provedené likvidaci
(likvidační zůstatek) bude nabídnut jinému podobnému Spolku.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými předpisy, zejména pak § 214 a následující
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tyto stanovy byly schváleny při založení spolku 18. 5. 2015.

