Stanovy občanského sdružení
Čl. 1.
Název
Název: Asociace pro právní otázky imigrace, o.s. (cizinců, imigrace)
(dále jen „sdružení“)
Čl. 2
Statut sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.
Čl. 3
Cíle a poslání sdružení
Cílem sdružení je analyzovat nedostatky právní úpravy otázek spojených s přistěhovalectvím
a usilovat o jejich nápravu.
Čl. 4
Činnost sdružení
Za účelem dosažení cíle podle čl. 3 stanov bude sdružení vykonávat poradenskou, informační
a vzdělávací činnost, zejména
a) poskytovat právní poradenství uprchlíkům, cizincům, jejich rodinným
příslušníkům, popř. dalším osobám, je-li to nezbytné s ohledem na dosažení cíle podle
odst. 1,
b) sepisovat žádosti, návrhy, žaloby a jiná podání ke správním, soudním a dalším
orgánům České republiky a zastupovat v řízení před nimi,
c) sepisovat stížnosti a jiná podání k mezinárodním orgánům a zastupovat v řízení
před nimi,
d) vyhotovovat odborné analýzy, články a jiné texty o právních otázkách
spojených s přistěhovalectvím,
e) vykonávat informační a vzdělávací činnost zaměřenou na odbornou i laickou
veřejnost prostřednictvím pořádání přednášek, seminářů a konferencí, provozování
internetových stránek, zasílání informačních materiálů v elektronické podobě atd.,
f) propagovat společnosti podporující cíle organizace.
Čl. 5
Zásady
1. Sdružení je ve své činnosti nezávislé; nezávislost sdružení je základním předpokladem
zachování jeho dobrého jména.
2. S ohledem na zajištění nezávislosti považuje sdružení za nezbytné přijmout tyto zásady
své činnosti:
a) veškeré aktivity sdružení jsou financovány pouze ze soukromých zdrojů;
možnost výkonu expertní činnosti za úplatu není tímto ustanovením dotčena,
b) sdružení nespolupracuje s žádnou politickou stranou či hnutím,
c) členství ve sdružení je neslučitelné se zaměstnaneckým či jiným
pracovněprávním poměrem v orgánu státní správy nebo místní samosprávy, pokud činnost
vykonávaná v rámci tohoto poměru se přímo dotýká problematiky přistěhovalectví,
Čl. 6

Členství
1. Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli sdružení a které splňují kritéria stanovená čl. 5 písm. c) stanov. V případě
pochybností, zda se osoba může stát členem sdružení, rozhoduje valná hromada.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje valná hromada na základě písemné přihlášky
doručené předsedovi výkonného výboru. Při hlasování zohlední valná hromada stanovisko
výkonné rady a výboru expertů.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výkonné radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem sdružení.
5. Dokladem o členství je členský průkaz vydaný výkonnou radou.
Čl. 7
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a hlasovat o otázkách tam projednávaných,
b) volit některé orgány sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
e) být pravidelně informován o činnosti sdružení
2. Člen sdružení má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, jichž je členem,
d) řádně a včas platit členský poplatek stanovený výkonnou radou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.
Čl. 8
Zakládající členové
1. Zakládajícími členy sdružení jsou osoby, které byli členy sdružení ke dni konání
ustanovující schůze valné hromady.
2. Práva a povinnosti člena podle čl. 7 stanov se vztahují i na zakládajícího člena.
3. Dokladem o členství podle tohoto ustanovení je průkaz zakládajícího člena vydaný
výkonnou radou sdružení.
Čl. 9
Sympatizant sdružení
1. Sympatizantem sdružení může být každá osoba splňující požadavku uvedené v čl. 6 odst.
1 stanov.
2. Sympatizant se podílí na plnění cílů sdružení pravidelným poskytováním finančního
příspěvku. Výše finančního příspěvku je určena výkonnou radou po dohodě se
sympatizantem.
3. Práva a povinnosti spojené se statusem sympatizant sdružení určí výkonná rada svým
rozhodnutím.

Čl. 10
Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) výkonná rada,
c) výbor expertů,
d) ředitel/ředitelka
2. Do doby vytvoření orgánů uvedených v odst. 1 písm. a), b) tohoto ustanovení plní jejich
funkce přípravný výbor ve smyslu §6 odst. 2 zák. č. 83/1990, o sdružování občanů.
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Čl. 11
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
Valnou hromadu tvoří členové sdružení a zakládající členové.
Valnou hromadu svolává výkonná rada podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Výkonná rada svolá valnou hromadu též vždy, když o to požádá alespoň 1/3 členů
sdružení.
Jednání valné hromady řídí předseda/předsedkyně výkonné rady nebo jím/jí pověřený člen
tohoto orgánu.
Program jednání valné hromady připravuje výkonná rada. Při sestavování programu
výkonná rada přihlíží k návrhům každého člena sdružení.
Valná hromada jedná na základě podkladů předložených výkonnou radou. Tím není
dotčeno právo valné hromady jednat i o dalších otázkách spadajících do její působnosti,
pokud tak rozhodne v souladu odst. 8 tohoto ustanovení.
Do působnosti valné hromady náleží:
a) definovat základní směřování sdružení
b) rozhodovat o změnách stanov sdružení
c) schvalovat úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení,
rozpočet a roční závěrku hospodaření,
d) volit a odvolávat členy výkonné rady,
e) rozhodovat o způsobilosti osoby stát se členem sdružení,
f) rozhodovat o vzniku a zrušení členství,
g) rozhodnout o zrušení sdružení.
Valná hromada je též oprávněna rozhodovat o procesních otázkách spojených s
rozhodováním ve věcech náležejících do její působnosti podle předchozího odstavce.
Čl. 12
Přijímání rozhodnutí valnou hromadou
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
sdružení.
Každý člen sdružení má jeden hlas.
Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje prostá většina přítomných členů.
V případě hlasování o otázkách uvedených v čl. 11 odst. 7 písm. b), d), e), f) a g) stanov je
k přijetí rozhodnutí vyžadován souhlas nadpoloviční většiny všech členů sdružení, včetně
souhlasu všech zakládajících členů sdružení.

Čl. 13

Výkonná rada
1. Výkonná rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě. Výkonná rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Výkonná rada je tříčlenná, má nejvíce však rada může mít členů pět.
3. Člena výkonné rady volí a odvolává valná hromada na základě návrhu alespoň 1/3 členů
sdružení. Návrh na volbu člena výkonné rady může též podat kterýkoliv člen výboru
expertů.
4. Členem výkonné rady může být jen člen nebo zakládající člen sdružení.
5. Mandát zvoleného člena výkonné rady vzniká den následujícím po dni, kdy byl valnou
hromadou zvolen.
6. Mandát člena výkonné rady zaniká
a) zvolením jiného člena výkonné rady na jeho místo
b) zrušením jeho členství ve sdružení
c) písemným vzdáním se mandátu doručeným předsedovi výkonné rady
d) odvoláním,
e) úmrtím,
f) zánikem sdružení.
7. Členové výkonné rady volí ze svých řad předsedu/předsedkyni. Členové výkonné rady
mohou ze svých řad zvolit i další funkcionáře, je-li to důležité k zajištění chodu sdružení.
8. Předseda/předsedkyně výkonné rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
Zastupovat sdružení navenek a jednat jeho jménem může též jiný člen nebo členové
výkonné rady, které tím předseda/předsedkyně pověří a sice v rozsahu uvedeném v
pověření; v takovém případě jedná předseda i pověřený člen nebo členové samostatně.
9. Výkonná rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce.
10. Výkonnou radu svolává kterýkoliv její člen. Rada zasedá též vždy, požádá-li o to některý
ze členů výboru expertů.
11. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
12. Do působnosti výkonné rady patří:
a) koordinovat činnost sdružení,
b) svolávat valnou hromadu a řídit její průběh
c) rozhodovat o výši členského poplatku
d) rozhodovat o výši finančního příspěvku sympatizanta
e) jmenovat a odvolávat členy výboru expertů
f) jmenovat a odvolávat ředitele sdružení,
g) rozhodovat o všech otázkách, které stanovy výslovně nesvěřily do pravomoci
jiného orgánu.
13. Jestliže se přes opakované svolání, nejméně dvojí v průběhu dvou měsíců, nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výkonná rada.
Čl. 14
Výbor expertů
1. Výbor expertů je poradním orgánem sdružení, jehož úkolem je posilovat dobré jméno
sdružení a přispívat k zajištění odborného charakteru jeho činnosti.
2. Členem výboru expertů může být jmenována každá fyzická osoba starší 18ti let, která je
považována za uznávaného odborníka v oboru právo či v jiném oboru zabývajícím se
problematikou přistěhovalectví a která je ochotna aktivně spolupracovat se sdružením při
naplňování jeho cílů.

3. Členem výboru expertů může být jmenována též fyzická osoba starší 18ti let požívající
vysokého společenského uznání či právnická osoba, lze-li mít zato, že jejich členství
v tomto orgánu napomůže sdružení v jeho činnosti a realizaci cílů.
4. Člena výboru expertů jmenuje a odvolává výkonná rada.
5. Za účelem naplňování úkolů uvedených v odst. 1 disponuje každý člen výboru
následujícími pravomocemi:
a) účastnit se schůzí valné hromady a vyjadřovat se ke všem záležitostem zde
projednávaným
b) zažádat o svolání výkonné rady a předložit jí své návrhy, připomínky atd.
c) podávat návrh na volbu člena výkonné rady a navrhovat kandidáty na tuto
funkci
d) doporučit nebo nedoporučit přijetí kandidáta na členství ve sdružení za člena
e) být pravidelně informován o činnosti sdružení
6. Na zánik členství ve výboru expertů se čl. 13 odst. 6 písm. c)-f) aplikuje analogicky.
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Čl. 15
Ředitel/ředitelka
Ředitele/ředitelku jmenuje výkonná rada. V případě, že ředitel/ředitelka není jmenován/a,
vykonává činnosti spojené s touto funkcí výkonná rada.
Funkce ředitele/ředitelky je neslučitelná s funkcí člena výkonné rady.
Ředitel/ředitelka naplňuje rozhodnutí výkonné rady, přijímá zaměstnance sdružení do
pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Přesný rozsah
pravomocí ředitele/ředitelky stanoví výkonná rada.
Je-li k tomu výkonnou radou pověřen/a, ředitel/ředitelka též zastupuje sdružení navenek a
jedná jeho jménem v rozsahu uvedeném v pověření. Výkonná rada v pověření uvede, zda
při činnosti podle tohoto odstavce ředitel/ředitelka jedná samostatně či nikoliv.
Ředitel/ředitelka je ze své funkce odpovědný/á výkonné radě, zejména co se týče plnění
jejích rozhodnutí, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
Ředitel/ředitelka připravuje podklady pro jednání výkonné rady.
Čl. 16
Zásady hospodaření
Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Finanční prostředky na výdaje spojené s činností sdružení budou získávány zejména z:
a) darů a příspěvků právnických i fyzických osob,
b) výnosů z majetku a vlastní činnosti sdružení,
c) členských příspěvků,
d) dotací a grantů poskytnutých ze soukromých zdrojů,
Cílem sdružení není zisková činnost. Majetek je určen výhradně k naplňování cílů
sdružení podle čl. 3 stanov a k zajištění provozních potřeb v souladu se stanovami.
Sdružení je oprávněno nabývat majetek a disponovat s ním v souladu se stanovami.
Za hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada sdružení, která každoročně předkládá
valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
Čl. 17
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě
rozhodnutí valné hromady,

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.
Čl. 17
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

