
Stanovy společnosti 

§ 1 Název a sídlo 

Institut pro regionální spolupráci (dále jen „sdružení“) má sídlo v Brně. Sdružení sídlí na 

adrese: Starobrněnská 20, 628 00 Brno 

§ 2 Charakter sdružení 

Občanské sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, vzniklým 

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění, jež spojuje zájem o věci 

veřejné, není však politickou organizací. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva s 

působností v České republice, zejména však v Brně a na jižní Moravě. Sdružení se zakládá na 

dobu neurčitou. 

§ 3 Základní cíle sdružení 

Základními cíli sdružení jsou zejména: 

 přispívat k prosazování principu občanské společnosti, 

 přispívat k ochraně životního prostředí, 

 přispívat k rozvoji regionů, podnikání a regionální destinační turistiky, 

 přispívat k podpoře malého a středního podnikání, 

 přispívat k ochraně menšin (sociálních, kulturních, národnostních), 

 rozvíjet spolupráci mezi veřejnou správou, občanským sektorem a podnikatelskými 

subjekty, 

 rozvíjet spolupráci mezi lidmi a organizacemi z opačných stran hranice, 

 zvyšovat povědomí o Evropské unii a evropských hodnotách, 

 zvyšovat povědomí o implementaci regionální a strukturální politiky EU, 

 přispívat k efektivnímu využívání příležitostí a zdrojů plynoucích z evropské integrace. 

Naplnění výše zmíněných cílů chce sdružení dosahovat především formou pořádání 

vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit, organizováním přednášek, seminářů, vydáváním 

informačních materiálů, pořádáním diskusí, tvorbou odborných studií a materiálů. Dalšími 

prostředky k dosažení cílů by se měly stát předkládání vlastních projektů, realizace partnerství 

s orgány veřejné správy a samosprávy i s občanskými sdruženími majícími obdobné cíle. 

§ 4 Členství ve sdružení 

Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje 

tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení. Členství ve sdružení vzniká na základě 

schválení písemné přihlášky Členskou schůzí. Schvalování se řídí hlasováním, přijetí je pak 

podmíněno prostou většinou hlasů. O přijetí rozhoduje Členské shromáždění na svém 

nejbližším jednání. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů. 

Člen sdružení má právo: 

 účastnit se jednání Členské schůze, 



 volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů, 

 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení, 

 být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na praktické činnosti sdružení a 

využívat všech výhod plynoucích z členství ve sdružení. 

Člen sdružení má povinnost: 

 dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení a jejich operativních rozhodnutí, 

 aktivně hájit zájmy sdružení, 

 dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky v rozporu se zájmy 

sdružení, 

 účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce. 

Členství ve sdružení zaniká: 

 vystoupením – vystoupení člena sdružení se realizuje doručením písemného oznámení 

o vystoupení předsedovi sdružení, 

 úmrtím člena, 

 vyloučením - o vyloučení rozhoduje Členská schůze, 

 zánikem sdružení. 

§ 5 Struktura sdružení 

Strukturu sdružení tvoří: 

 Členské shromáždění, 

 Výbor, 

 Předseda. 

Členské shromáždění 

Nejvyšším orgánem sdružení je Členské shromáždění jeho členů, které se schází podle 

potřeby, nejméně však jednou ročně, aby: 

 schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov, 

 zvolila Výbor a předsedu sdružení, případně je odvolala, schválila rozpočet sdružení 

předkládaný Výborem, schválila zprávu o činnosti sdružení zpracovanou Výborem a 

účetní závěrku za minulý rok, určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období, 

rozhodla o zániku sdružení. 

Výbor 

Výbor je výkonným orgánem sdružení, jehož funkční období je jednoleté. Řídí činnost sdružení 

mezi zasedáními Členské schůze a plní úkoly uložené mu Členskou schůzí. Skládá se ze 2 

členů, které volí Členská schůze tajnou volbou. Předseda je automaticky členem výboru. Výbor 

přijímá svá usnesení systémem prosté většiny hlasů přítomných členů, dohlíží zejména na to, 

jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu 

s rozpočtem a je oprávněn svolat Členskou schůzi v případě, že zjistí nedostatky. Takto svolaná 

Členská schůze musí projednat připomínky Výboru a přijmout opatření k jejich nápravě. 



Předseda sdružení 

Předseda je statutárním zástupcem sdružení, který řídí a vykonává rozhodnutí Členské schůze 

a Výboru sdružení, může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Výboru, 

svolává osobně nebo prostřednictvím jím pověřeného člena sdružení Výbor alespoň desetkrát 

ročně, kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí Členské schůze a dohlíží na hospodaření 

sdružení. V případě, že zjistí nedostatky, je oprávněn svolat Členskou schůzi. Takto svolaná 

Členská schůze musí projednat připomínky předsedy a přijmout opatření k jejich nápravě. 

§ 6 Hospodaření sdružení 

Za hospodaření sdružení odpovídá Výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu 

sestaveného Výborem a schváleného Členskou schůzí. Majetek sdružení vzniká z příspěvků 

členů, grantů, dotací, darů a příjmů z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. Prostředky 

jsou používány na krytí administrativně-správních výdajů orgánů sdružení, služeb a prací 

nutných k činnosti sdružení. Po skončení hospodářského roku předseda podává Výboru 

zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá Výbor zprávu Členské schůzi 

sdružení. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená Členskou 

schůzí. Majetek po provedené likvidaci je pak bezplatně převeden na jinou právnickou osobu 

neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba 

nalezena do 2 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi 

členy sdružení. 

§ 7 Závěrečná ustanovení 

Jménem sdružení jedná jeho předseda, případně předsedou písemně zmocněný člen sdružení. 

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. Tyto stanovy 

byly schváleny Členskou schůzí v Brně dne 3.1. 2006. 

 


