Stanovy
Sdružení AZER-ČECH o.s.
Čl. 1
Název, sídlo, místo působnosti
1. Sdružení AZER-ČECH o.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a
nepolitické sdružení občanů, organizací a institucí, majících aktivní zájem o
rozvoj všestranných styků mezi Českou a Ázerbájdžánskou republikou.
2. Sídlem Sdružení je Voroněžská 19/564, 101 00 Praha 10 - Vinohrady.
3. Sdružení působí na území České republiky. Ve své činnosti se řídí zákony ČR.
Čl. 2
Cíle Sdružení a charakter jeho činnosti
1. Cílem Sdružení je rozvíjení a podpora styků s ázerbádjžánským národem a
národnostmi žijícími v Ázerbájdžánu, event. i v jiných zemích, ve všech
oblastech na zásadách rovnosti, přátelství, vzájemného porozumění a využívání
vzájemně získaných hodnot v souladu s duchem Charty OSN.
2. S ohledem na tyto cíle se Sdružení zaměřuje ve své činnosti především na:
a) reprezentace Ázerbájdžánské historie, kultury a tradice pro širokou
veřejnost s cílem vzájemného poznávání a porozumění.
b) pomoc při integraci ázerbájdžánských občanů a ostatních cizinců do
majoritní společnosti, řešení životních situací v oblasti bydlení,
zdravotnictví, vzdělání a zaměstnání.
c) rozvoj styků v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví, sportu,
cestovního ruchu, ekonomické a obchodní spolupráce mezi státy.
d) hledání a nalézání stanovisek, spojujících národy uvedených zemí ve
společném úsilí o svět vzájemného porozumění, spravedlivých vztahů
mezi státy a vzájemně prospěšné spolupráce.
3. Sdružení přitom využívá osvědčených i nových forem, zejména:
a) pořádání přednášek, výstav, filmových a divadelních představení,
koncertů, sympozií a konferencí, kulturních a společenských večírků,
jazykových a dalších kursů, soutěží, přehlídek, festivalů apod..
b) pořádání akcí jako jsou tábory všech typů, jednodenní, víkendové a další
akce, kursy i různé sociální, vzdělávací, kulturní, recesní, sportovní,
turistické, ekologické a jiné programy v České republice a i v zahraničí.
c) poskytování sociálního a právního poradenství zejména v oblasti
pobytového statusu, zaměstnání, vzdělávání v České republice, ale i v
dalších oblastech (jednání s úřády, vyhledávání vhodného
zaměstnavatele či vzdělávací instituce a pomoc s nostrifikací diplomů
atd).
d) navazování styků s partnerskými organizacemi v Ázerbájdžánu i jinde,
příp. s dalšími organizacemi, orgány a jednotlivými občany
v Ázerbájdžánu, Česku i jinde, s nimiž lze uzavírat dohody o spolupráci.
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e) iniciativního působení při navazování a prohlubování styků po linii
státních a hospodářských orgánů, společenských, vědeckých a kulturních
organizací,
f) vydávání publikací, brožur a dalších audio-vizuálních materiálů.
g) vytváření materiální, finanční, prostorové a další podmínky pro práci
s krajany a ostatní skupiny zájemců. Aktivně se zasazuje o dodržování
lidských práv a participaci krajanů a cizinců na životě majoritní
společnosti. Činnost Sdružení je zaměřena nejen na její členy, ale i na
širokou veřejnost.
Čl. 3
Organizace Sdružení
1. V rámci své činnosti může Sdružení podle potřeby zřizovat odborné sekce jako
pomocné orgány pro jednotlivé oblasti své působnosti.
2. Sdružení může zřizovat svoje regionální pobočky, jejichž činnost koordinuje
vedení Sdružení.

Čl. 4
Členství
1. Členy Sdružení mohou být občané bez ohledu státní příslušnosti (individuální
členové) i organizace a instituce (kolektivní členové), ztotožňující se s cíli a
stanovami Sdružení a plnící základní členské povinnosti.
2. Členství je řádné a čestné. Kolektivního člena zastupuje v Sdružení pověřená
fyzická osoba. Každý z členů má jeden hlas.
3. Členství v Sdružení je dobrovolné a o vzniku členství fyzické či právnické osoby
rozhoduje představenstvo sdružení. Podáním přihlášky vyslovuje člen souhlas
se stanovami.
4. Členství zaniká písemným sdělením člena o vystoupení z Sdružení, zrušením
členství pro neplnění členských povinností (např. 2 roky nezaplacené členské
příspěvky), vyloučením na základě závažného porušení stanov nebo úmrtím
člena.
5. Valná hromada má právo jmenovat čestným členem osoby, které si získaly
mimořádné zásluhy o rozvoj česko – ázerbájdžánských vztahů.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen má právo zúčastnit se výroční členské schůze a všech akcí Sdružení,
předkládat návrhy, volit a být volen, být plně informován o činnosti Sdružení a
jeho orgánů včetně hospodaření.
2. Povinností člena je dodržovat Stanovy, aktivně se účastnit činnosti Sdružení,
plnit úkoly, jimiž byl pověřen, a řádně platit členské příspěvky. Členové mladší
18 let, starší 80 let a čestní členové členské příspěvky neplatí.

-2

Čl. 6
Organizační struktura sdružení
Orgány sdružení jsou:
1. Valná hromada,
2. Představenstvo,
3. Revizor.
1. Valná hromada
1. 1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Členem valné
hromady je každý přítomný člen sdružení.
1.2. Do působnosti valné hromady patří:
a) volba a odvolávání členů představenstva a revizora,
b) schvalování změn stanov,
c) schvalování členských příspěvků,
d) rozhodování o zániku sdružení.
1.3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů.
1.4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných
členů.
1.5. Hlasovací právo všech členů je rovnocenné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího.
1.6. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně. Svolává ji představenstvo či revizor.
1.7. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od
jejího konání. Zápis se spolu se seznamem přítomných členů uchovává v archivu
sdružení po celou dobu jeho trvání. Každý člen sdružení může obdržet kopii zápisu
z valné hromady.
2. Představenstvo
1. 2.1. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, řídí činnost
sdružení a jedná jeho jménem.
2.2. Představenstvo má 3-5 členů.
2.3. Je voleno valnou hromadou na dobu 2 let, opětovné zvolení je možné.
2.4. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu.
Předseda organizuje a koordinuje činnost představenstva:
a) rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti sdružení
v období mezi zasedáním představenstvo,
b) zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a podepisuje
c) vydává organizační řád a popřípadě další interní předpisy.
2.5. Předseda představenstva je povinen svolat představenstvo, požádá-li o to nejméně
třetina členů představenstva nebo revizor.
2.6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně.
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2.7. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují valné
hromadě. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.
2.8. Do působnosti představenstva patří zejména:
a) svolávání valné hromady,
b) vykonávání usnesení valné hromady,
c) rozhodování o vzniku členství člena a zrušení členství člena,
d) vede seznam členů sdružení.
2.9. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
členů.
2.10. Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
2.11. Hlasovací právo je rovnocenné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
3. Revizor
3.1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování jednotlivých činností sdružení.
3.2. Revizora volí valná hromada
3.3. Funkční období revizora jsou 2 roky.
3.4. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná a není k sdružení v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
3.5. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena představenstva nebo osoby, která je
oprávněna jednat jako zástupce sdružení
3.6. Revizor provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá valné hromadě a
představenstvu výroční revizní zprávu.
3.7. V rámci své působnosti je revizor oprávněn:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se sdružení,
b) svolat mimořádné jednání představenstva či valné hromady, jestliže to vyžadují
zájmy sdružení,
c) má právo účastnit se jednání představenstva a musí mu být uděleno slovo,
pokud o něj zažádá.
Čl. 7
Prostředky pro činnost
1. Jmění Sdružení je tvořeno členskými příspěvky, dary, odkazy a granty
v souladu s platnými právními a finančními předpisy.
2. Sdružení může vlastnit movitý i nemovitý majetek.
2. Způsoby použití a poskytování prostředků sdružení:
2.1. Hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy sdružení a obecně platnými
předpisy ČR.
2.2. O použití prostředků sdružení rozhoduje představenstvo sdružení.
2.3. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k
zajištění vlastního provozu sdružení.
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Čl. 8
Výroční zpráva
1. Sdružení vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6.
2. Výroční zpráva je zasílána členům valné hromady, představenstvu, revizorovi a
sponzorům sdružení.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. O zániku Sdružení rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou
přítomných členů. Zároveň rozhodne o finančním vypořádání majetku
Sdružení.
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