Stanovy
Asociace organizací v oblasti vězeňství, z. s.
Zakládající členové uvedení v čl. 12.1 stanov na základě § 222 odst. 1 občanského
zákoníku založili na ustavující schůzi konané 19. září 2019 v Praze k uplatňování
společného zájmu spolek a přijali tyto stanovy:
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NÁZEV
Název spolku zní Asociace organizací v oblasti vězeňství, z. s. (dále jen
„asociace“).
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SÍDLO
Sídlem asociace je hlavní město Praha.
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ÚČEL
Účelem asociace je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a
přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti. Cílem
asociace je spoluvytváření systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných
osob, obětí i celé společnosti.
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ČINNOST
Asociace dosahuje naplňování svého účelu realizací souboru činností, které jsou
vzájemně provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost asociace. Zejména tak
4.1 propojuje všechny relevantní aktéry v oblasti trestní justice, vězeňství a
postpenitenciární péče,
4.2 iniciuje legislativní změny a podílí se na tvorbě konkrétních právních předpisů,
4.3 realizuje osvětu odborné i laické veřejnosti,
4.4 vytváří příležitosti pro vzdělávání osob podílejících se na realizaci činnosti
svých členů,
4.5 podporuje konkrétní služby svých členských organizací,
4.6 naplňuje práva a zájmy osob ve vazbě, výkonu trestu a po skončení výkonu
trestu, včetně jejich reintegrace do společnosti a pomoci jejich rodinám,
4.7 přispívá k naplňování relevantních koncepčních a strategických dokumentů,
4.8 přináší nové poznatky
mezinárodní spolupráce.

prostřednictvím

výzkumů,

mapování

terénu

a
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ČLENSTVÍ
Členství v asociaci je řádné, nebo čestné.
5.1 Řádné členství
Řádným členem se může stát jen právnická osoba, která sama přispívá k
naplňování účelu asociace. Další podmínky členství mohou být stanoveny
vnitřním předpisem. Řádné členství vzniká okamžikem rozhodnutí členské
schůze o přijetí za člena na návrh výboru. Výbor rozhoduje o podání tohoto
návrhu členské schůzi na základě členské přihlášky. Přihláška obsahuje
zejména název, sídlo, IČO a e-mailovou adresu; musí být podepsána
oprávněným zástupcem právnické osoby a datována. Zakládající členové
asociace jsou řádnými členy.
5.2 Čestné členství
Čestným členem se může stát každý, kdo se ztotožňuje s účelem asociace.
Čestné členství uděluje členská schůze s předchozím souhlasem osoby, jíž se
členství uděluje. Čestní členové mají právo účastnit se zasedání členské
schůze s hlasem poradním. Práva a povinnosti řádných členů asociace podle
čl. 5.4 a 5.5 stanov se na čestné členy neuplatní.
5.3 Seznam členů
Asociace vede seznam členů, do kterého se zapisují údaje o řádných členech
uváděné v členské přihlášce; dále pak jména, bydliště nebo sídla, data
narození nebo IČO čestných členů, další kontaktní údaje a data vzniku a zániku
členství. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí pověřený člen výboru.
Seznam členů je členům asociace zpřístupněn v elektronické podobě. Seznam
řádných členů (právnických osob) může být veřejně zpřístupněn i bez jejich
souhlasu. Všichni členové jsou povinni oznamovat asociaci změnu v údajích
zapisovaných do seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato změna
nastala. Další pravidla o vedení seznamu členů mohou být stanovena vnitřním
předpisem.
5.4 Práva řádných členů
Řádný člen asociace má právo zejména
5.4.1 účastnit se prostřednictvím svého zástupce veškerých činností asociace
a zasedání členské schůze, jakož i volit a hlasovat na tomto zasedání,
5.4.2 k volbě do výboru a kontrolní komise navrhovat fyzické osoby, které jsou
vůči němu v členském, pracovněprávním nebo obdobném poměru,
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5.4.3 vznášet návrhy, připomínky a náměty k činnosti asociace, obracet se na
její orgány se žádostmi a stížnostmi a dotazy k činnosti a dostat odpověď
či přiměřené vysvětlení,
5.4.4 být informován o činnosti asociace a výsledcích jejího hospodaření.
5.5 Povinnosti řádných členů
Řádný člen asociace je povinen zejména
5.5.1 vystupovat v souladu s účelem asociace, hájit její zájmy a základní
principy a zachovávat dobré jméno asociace,
5.5.2 odpovědně a podle svých možností a schopností se zapojovat do
činnosti asociace,
5.5.3 řádně a včas platit členské příspěvky (čl. 8.2.4).
5.6 Zánik členství
O vyloučení člena rozhoduje výbor z důvodů stanovených občanským
zákoníkem. Za závažné porušení povinností vyplývajících z členství dle § 239
odst. 1 občanského zákoníku se přitom považuje také hrubé porušení etického
kodexu a v případě řádných členů též neomluvená neúčast na třech po sobě
jdoucích zasedáních členské schůze. Rozhodnutí o vyloučení podle § 241
občanského zákoníku přezkoumává členská schůze.
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POZOROVATELSTVÍ
Pozorovatelem se může stát každá právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem
asociace. Pozorovatelé nejsou členy a neplatí členské příspěvky. Mají právo vyslat
svého zástupce na zasedání členské schůze s hlasem poradním, pokud členská
schůze na svém zasedání účast pozorovatelů nevyloučí. Vždy však mají právo na
zaslání zápisu ze zasedání členské schůze. Status pozorovatele přiděluje členská
schůze na základě žádosti. Členská schůze může také pozorovatelům stanovit další
práva a povinnosti. Pozorovatel může svůj status ukončit a může mu též být odejmut.
Na odejmutí statusu pozorovatele se přiměřeně použije čl. 5.6 a § 239 až 242
občanského zákoníku.
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ORGÁNY
Orgány asociace jsou členská schůze, výbor, kontrolní komise a poradní orgány.
7.1 Svolání zasedání
Zasedání orgánu svolává pověřený člen rozesláním pozvánky na e-mailové
adresy členů orgánu uvedené v seznamu členů. Pozvánka se považuje za
doručenou dnem doručení e-mailové zprávy na server příjemce zprávy. Lhůta
pro svolání zasedání činí nejméně sedm dní před jeho konáním. Práva na
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včasné svolání zasedání orgánu se mohou všichni jeho členové vzdát. V
případě svolání náhradního zasedání členské chůze podle § 257 odst. 1
občanského zákoníku se náhradní zasedání svolá novou pozvánkou ve lhůtě
sedmi dní od předchozího zasedání členské schůze.
7.2 Účast na zasedání
Orgán je schopen usnášet se za účasti většiny svých členů. Každý člen má
jeden hlas. Člen se zúčastňuje zasedání orgánu osobně nebo v zastoupení.
Členové mohou být přítomni zasedání rovněž s využitím videokonference,
audiokonference či jiného způsobu dálkové komunikace.
7.3 Rozhodování mimo zasedání (per rollam)
Orgán může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s
využitím technických prostředků. Návrh věci předložené k rozhodnutí mimo
zasedání zašle osoba oprávněná ke svolání orgánu (navrhovatel) všem členům
tohoto orgánu na adresy uvedené v seznamu členů. Rozhodnutí je přijato
tehdy, pokud je do sedmi dnů doručeno navrhovateli souhlasné stanovisko
nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Navrhovatel může stanovit delší lhůtu
pro doručení souhlasných stanovisek. V případě, kdy členská schůze rozhoduje
per rollam v záležitostech podle čl. 8.3 stanov, je pro přijetí rozhodnutí zapotřebí
dosáhnout tříčtvrtinové většiny všech řádných členů asociace. Výsledek
hlasování podle tohoto článku oznámí navrhovatel všem členům příslušného
orgánu bez zbytečného odkladu.
7.4 Zaznamenání menšinového názoru
Je-li přijato rozhodnutí, zaznamená se na žádost člena orgánu, který návrhu
odporoval, jeho odchylný názor.
7.5 Zápis ze zasedání
Zápisy ze zasedání orgánu se vyhotovují do sedmi dní od jeho konání a jsou
členům orgánu zpřístupňovány elektronicky.
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ČLENSKÁ SCHŮZE
8.1 Nejvyšším orgánem asociace je členská schůze tvořená všemi řádnými členy
asociace.
8.2 Členská schůze nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době
usnášení
8.2.1 volí a odvolává členy výboru, rozhoduje o jejich odměňování i jiném
plnění asociace v jejich prospěch,
8.2.2 rozhoduje o zřízení kontrolní komise, volí a odvolává její členy,
8.2.3 rozhoduje v otázkách členství a pozorovatelství podle čl. 5.1, 5.2, 5.6 a 6
stanov,
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8.2.4 určuje výši a splatnost členského příspěvku,
8.2.5 stanovuje hlavní směry činnosti asociace pro příští období,
8.2.6 schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření asociace za předcházející
období a rozpočet na období následující (čl. 9.5.3). Schvaluje účetní
závěrky a v případě vedení jednoduchého účetnictví přehledy o majetku
a závazcích a přehledy o příjmech a výdajích,
8.2.7 bere na vědomí zprávu kontrolní komise o její činnosti (čl. 10.3),
8.2.8 si může vyhradit rozhodnutí i o jiné otázce, kterou zákon nebo stanovy
svěřují do působnosti jiného orgánu.
8.3 Členská schůze tříčtvrtinovou většinou hlasů členů přítomných v době
usnášení
8.3.1 mění stanovy asociace, přijímá etický kodex a další vnitřní předpisy,
8.3.2 rozhoduje o zrušení asociace s likvidací či o její přeměně, o jmenování a
odvolání likvidátora a o jeho odměňování.
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VÝBOR
9.1 Statutárním orgánem asociace je výbor tvořený pěti členy.
9.2 Funkční období člena výboru činí tři roky.
9.3 Za asociaci jedná samostatně předseda výboru ve všech záležitostech, jejichž
hodnota nepřevyšuje 50.000 Kč. Při jednání v hodnotě nad částku 50.000 Kč
asociaci zastupují předseda a kterýkoli další člen výboru společně.
9.4 Při uzavírání smlouvy s předsedou výboru zastupuje asociaci namísto předsedy
jiný člen výboru.
9.5 Výboru náleží veškerá působnost, která není svěřena jinému orgánu. Schází se
podle potřeby na základě svolání předsedou výboru nebo jím pověřeným
členem výboru a usnesení přijímá většinou hlasů členů výboru přítomných
v době usnášení. Náhradní zasedání výboru je vyloučeno. Výbor také
9.5.1 volí a odvolává z řad svých členů předsedu výboru,
9.5.2 svolává nejméně jednou za rok zasedání členské schůze,
9.5.3 předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření asociace za
předcházející období a rozpočet na období následující (čl. 8.2.6),
9.5.4 rozhoduje v otázkách členství podle čl. 5.1 a 5.6 stanov a pověřuje člena
výboru, který provádí zápisy a výmazy v seznamu členů (čl. 5.3),
9.5.5 rozhoduje o zřízení poradních orgánů a jmenuje a odvolává jejich členy
(čl. 11).
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KONTROLNÍ KOMISE
10.1 Kontrolním orgánem asociace zřizovaným členskou schůzí je kontrolní komise
tvořená třemi členy.
10.2 Funkční období člena kontrolní komise činí tři roky.
10.3 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti asociace řádně vedeny a vykonává-li
asociace činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Jednou za rok
předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti (čl. 8.2.7).
10.4 Kontrolní komise volí a odvolává z řad svých členů předsedu kontrolní komise,
který svolává její zasedání.
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PORADNÍ ORGÁNY
11.1 Poradními orgány asociace zřizovanými výborem jsou
11.1.1 rada tvořená odborníky v oblasti činnosti asociace a
11.1.2 rada tvořená osobami s trestní minulostí.
11.2 Poradní orgány mohou být zřízeny k podpoře zajišťování činnosti asociace.
Členem poradního orgánu se může stát jakákoli fyzická osoba bez ohledu na
svůj poměr k asociaci a jejím řádným členům. Výbor může poradnímu orgánu
stanovit bližší pravidla jeho organizace a jednání a pověřovat ho konkrétními
úkoly.
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ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ A PRVNÍ ČLENOVÉ VÝBORU
12.1 Zakládajícími členy asociace jsou (abecedně)
12.1.1 Český helsinský výbor, z. s., se sídlem Štefánikova 216/21, Smíchov,
150 00 Praha, IČO: 00539708;
12.1.2 DP Work, s. r. o., se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO: 27944719;
12.1.3 LIGHTHOUSE spolek, se sídlem Královická 2321/83, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČO: 22874119;
12.1.4 Mezinárodní vězeňské společenství, z. s., se sídlem Balbínova 550/10,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 22848061;
12.1.5 Nová šance, z. s., se sídlem Stará cesta 121/6, Hrušov, 711 00 Ostrava,
IČO: 65497961;
12.1.6 Romodrom, o. p. s., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha
1, IČO: 26537036;
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12.1.7 RUBIKON Centrum, z. ú., se sídlem Novákových 439/6, Libeň, 180 00
Praha 8, IČO: 60446871;
12.1.8 Společnost Podané ruce, o. p. s., se sídlem Hilleho 1842/5, Černá Pole,
602 00 Brno, IČO: 60557621;
12.1.9 ŠANCE P. R. O., se sídlem Ibsenova 1213/5, Vinohrady, 120 00 Praha,
IČO: 22877479;
12.1.10 VOLONTÉ CZECH, o. p. s., se sídlem Thámova 181/20, Karlín, 186
00 Praha 8, IČO: 26202841.
12.2 Prvními členy výboru jsou
12.2.1 Mgr. Lenka Ouředníčková, bytem Větrná 73, Skřivany, 282 01 Přišimasy,
narozena 15. 12. 1970, předsedkyně výboru;
12.2.2 Gabriela Kabátová, bytem Pohořelec 113/23, Hradčany, 118 00 Praha 1,
narozena 3. 7. 1956;
12.2.3 Petr Novák, bytem Tovární 918/20, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
narozen 1. 8. 1965;
12.2.4 Ing. Miroslava Maťátková, bytem Kapitána Jaroše 633, 513 01 Semily,
narozena 3. 9. 1967;
12.2.5 Mgr. Lukáš Salivar, bytem Husova 781/11, 277 13 Kostelec nad Labem,
narozen 20. 2. 1987.
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SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Likvidační zůstatek náleží rovným dílem všem řádným členům asociace, kteří
budou členy ke dni zrušení asociace s likvidací.
13.2 V otázkách neupravených těmito stanovami se použije především právní
úprava spolků a obecná úprava právnických osob v občanském zákoníku. Další
otázky mohou být v souladu s těmito stanovami upraveny vnitřními předpisy
spolku.
13.3 Ustavující schůze vykonává též působnost členské schůze podle čl. 8 stanov.
13.4 Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem přijetí na ustavující schůzi.

_________________________________

________________________________

Mgr. Jana Smiggels Kavková
předsedající zasedání ustavující schůze

Mgr. Lenka Ouředníčková
předsedkyně výboru
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