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Název spolku

Asociace univerzit třetího věku České republiky, z. s.

IČO

uvedené v rejstříku spolků

Sídlo spolku

nám. TGM 5555, 760 01 Zlín

Kraj

Kraj Zlínský

Země

Česká republika

Statutární orgán spolku Prezident (jako individuální statutární orgán)
Nejvyšší orgán spolku

Valné shromáždění
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Vyplňte tabulku dle pravdivých skutečností. Důležité je sídlo spolku, tedy takové, které budete zapisovat do
rejstříku spolků. Jako adresa spolku může být ve stanovách uvedeno pouze sídlo (obec) a PSČ, to v případě, že
se sídlo může v budoucnu měnit, tím si zajistíte to, že se změnou sídla nebudete muset měnit také stanovy.
Pokud je sídlo spolku vedeno např. na obecním úřadě, pak můžete uvést kompletní adresu (dá se předpokládat,
že adresa úřadu se měnit nebude).
Zároveň definujte statutární orgán, který podle Nového občanského zákona může být kolektivní, nebo
individuální, např. pouze Předseda. Pokud zvolíte individuální statutární orgán, pak jej uveďte zde i s vybranou
funkcí, např.: Předseda (jako individuální statutární orgán). Tento údaj použijte i v Čl. 1, odstavec /4/.
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STANOVY
Asociace univerzit třetího věku České republiky, z. s.
(dále jen Asociace)
Asociace je právnickou osobou. Činnost Asociace se řídí těmito stanovami.

Hlava I.
Název a sídlo Asociace
Čl. 1
Název Asociace
Asociace univerzit třetího věku České republiky, z. s.
Čl. 2
Sídlo Asociace
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Hlava II.
Cíle Asociace
Čl. 1
Asociace je spolkem sledujícím zejména tyto cíle:
a) podporovat rozvoj univerzit třetího věku (dále jen U3V) na vysokých školách v
České republice,
b) organizovat setkání a pracovní výměny poznatků a zkušeností na úseku U3V,
c) dbát na kvalitu seniorského univerzitního vzdělávání a koordinovat zájem o její
udržení,
d) navazovat styky s obdobnými institucemi na mezinárodní úrovni,
e) vytvářet předpoklady pro mezigenerační dialog s cílem posílit solidaritu generací,
f) vyvíjet legislativní iniciativu ve prospěch univerzit třetího věku,
g) propagovat činnost U3V,
h) být poradním orgánem MŠMT v záležitostech seniorského vzdělávání.

Hlava III.
Členství v Asociaci
Čl. 1
Asociace se skládá z řádných členů. Řádným členem Asociace může být vysoká škola nebo
její součást.
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Čl. 2
Žádost o členství v Asociaci posuzuje předsednictvo na základě vyplněné přihlášky uchazeče
a předkládá Valnému shromáždění návrh k rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí Valného
shromáždění o přijetí či odmítnutí uchazeče je konečným rozhodnutím ve věci.
Čl. 3
Seznam členů
Asociace vede seznam členů. Zápisy v seznamu členů provádí prezident Asociace. Seznam
členů bude zpřístupněn formou zveřejnění.
Čl. 4
Mezi základní práva člena Asociace patří:
a) zúčastňovat se jednání a rozhodování Valného shromáždění,
b) delegovat zástupce s právem volebním a navrhovat svého zástupce do předsednictva a
revizní komise Asociace,
c) být pravidelně a včas informován o činnosti Asociace a o konání jednání Valného
shromáždění.
Mezi základní povinnosti člena Asociace patří:
a) dodržovat stanovy Asociace, napomáhat realizaci cílů Asociace a podílet se na
činnosti Asociace,
b) řádně a včas platit roční členský příspěvek ve výši stanovené Valným shromážděním.
Čl. 5
Členství v Asociaci končí:
a) dobrovolným ukončením činnosti člena; svůj úmysl ukončit činnost v Asociaci
oznámí člen předsednictvu nejméně 3 měsíce předem;
b) rozhodnutím Valného shromáždění Asociace o ukončení činnosti člena na návrh
předsednictva,
c) zánikem Asociace.
Čl. 6
K majetku ve vlastnictví členů Asociace, užitému k výkonu její činnosti, nepřechází na
Asociaci vlastnická práva. Tento majetek je ve výlučném vlastnictví člena Asociace i po jeho
ukončení činnosti v Asociaci.
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Hlava IV.
Orgány Asociace
Čl. 1
Orgány Asociace jsou:
a) Valné shromáždění, které je nejvyšším orgánem Asociace,
b) prezident Asociace, který je individuálním statutárním orgánem Asociace a jedná
samostatně,
c) předsednictvo, které má devět členů,
d) revizní komise, která má tři členy.

Hlava V.
Valné shromáždění
Čl. 1
Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Asociace.
Valné shromáždění zejména:
a) určuje hlavní směry činnosti Asociace a její program,
b) volí a může odvolat 9 členů předsednictva a 3 členy revizní komise, přičemž funkční
období předsednictva a revizní komise trvá 3 roky; na návrh předsednictva volí
prezidenta Asociace,
c) schvaluje roční rozpočet Asociace, vyúčtování výsledků hospodaření předchozího
roku, zprávu revizní komise,
d) rozhoduje o změně stanov,
e) schvaluje metodiku určování výše členských příspěvků,
f) rozhoduje o členství v Asociaci,
g) schvaluje Jednací a volební řád Asociace,
h) rozhoduje o rozpuštění Asociace.
Čl. 2
Valné shromáždění se skládá z delegátů vysílaných členy Asociace.
Valné shromáždění se schází minimálně jednou za rok.
Prezident Asociace svolává Valné shromáždění nejméně měsíc před stanoveným termínem.
Valné shromáždění je schopno se usnášet, jsou-li přítomni delegáti nadpoloviční většiny
členů.
Nesejde-li se potřebný počet delegátů, zahájí se Valné shromáždění 60 minut po hodině
uvedené na pozvánce. Pak rozhoduje prostá většina přítomných delegátů.
O jednání se pořídí zápis.
Čl. 3
Na Valné shromáždění mohou být pozváni hosté. Hosté Valného shromáždění nemají právo
hlasovat a být voleni do orgánů Asociace.
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Hlava VI.
Prezident Asociace
Čl. 1
Prezident Asociace je volen Valným shromážděním na návrh předsednictva.
Prezident Asociace je statutárním orgánem Asociace, který Asociaci zastupuje a jedná jejím
jménem. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k názvu Asociace připojí prezident
Asociace svůj podpis.
Dalším úkolem prezidenta Asociace je zejména:
a) rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti Asociace, kromě těch, které jsou těmito
stanovami vyhrazeny Valnému shromáždění, nebo předsednictvu Asociace,
b) připravovat program jednání předsednictva a Valného shromáždění,
c) svolávat Valné shromáždění Asociace a zasedání předsednictva a řídit jejich jednání,
d) podávat předsednictvu Asociace a Valnému shromáždění zprávy o všech záležitostech
Asociace,
e) zajistit vyhotovení, uložení a zveřejnění zápisu o jednání Valného shromáždění a
zápisu o jednání předsednictva Asociace,
f) řídit běžnou administrativní agendu Asociace,
g) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
h) zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních
prostředků,
i) jmenovat a odvolávat tajemníka Asociace a řídit jeho práci.
Čl. 2
Prezidenta Asociace zastupuje v odůvodněných případech a na pokyn prezidenta
viceprezident Asociace, jmenovaný prezidentem Asociace z členů předsednictva.
Čl. 3
Administrativu Asociace zajišťuje tajemník Asociace, jmenovaný prezidentem Asociace.

Hlava VII.
Předsednictvo
Čl. 1
Výkonným orgánem Asociace je předsednictvo. Je devítičlenné a tvoří je prezident,
viceprezident a sedm členů předsednictva. Je voleno Valným shromážděním Asociace.
Prezident svolává předsednictvo Asociace nejméně jednou za čtvrt roku. Předsednictvo je
schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Předsednictvo
rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných.
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Čl. 2
Členství v předsednictvu je neslučitelné s členstvím v revizní komisi.
Čl. 3
V případě zániku Asociace provede předsednictvo majetkové vypořádání v souladu s platnou
legislativou.

Hlava VIII.
Revizní komise
Čl. 1
Revizní komise je tříčlenná. Předseda revizní komise nejméně jednou za půl roku komisi
svolává a řídí její jednání. Z jednání revizní komise se pořizuje zápis.
Revizní komise zejména:
a) přezkoumává vyúčtování výsledků hospodaření,
b) jednou ročně vyhotovuje zprávu pro Valné shromáždění,
c) dohlíží na soulad obecně závazných předpisů a stanov s činností Asociace,
d) je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam uvedené
údaje,
e) má právo svolat mimořádné jednání předsednictva, jestliže to vyžadují zájmy
Asociace,
f) má právo účastnit se jednání předsednictva; její předseda nebo členové se jednání
účastní jako přísedící bez práva hlasovat; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně
požádají,
g) je povinna upozornit prezidenta Asociace a předsednictvo na porušení obecně
závazných předpisů, ustanovení stanov, případně na další nedostatky v činnosti
Asociace.

Hlava IX.
Hospodaření Asociace
Čl. 1
Prostředky pro realizaci cílů a zajištění své činnosti získává Asociace zejména z těchto
zdrojů:
a) členský příspěvek,
b) dotace a dary institucí, právnických osob a fyzických osob.
Asociace má založen běžný účet, na který jsou ukládány finanční prostředky. Tyto prostředky
jsou čerpány v souladu s ročním rozpočtem.
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Čl. 2
Asociace sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován vždy
na kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 3 měsíců po skončení
kalendářního roku.
Čl. 3
Asociace vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních
vztazích.

Hlava X.
Změny stanov. Zánik Asociace.
Čl. 1
Návrhy na změnu stanov Asociace musí být předloženy písemně prezidentovi Asociace. O
změně rozhoduje Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů.
Čl. 2
O rozpuštění Asociace rozhoduje Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných
delegátů. Výmaz ze spolkového rejstříku zajistí prezident Asociace.
Asociace může zaniknout v souladu s příslušnými ustanoveními § 12 zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě zániku Asociace bude provedeno majetkové vypořádání v souladu s platnou
legislativou.

Hlava XI
Závěrečná ustanovení
Čl. 1
Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném
znění.
Tyto stanovy byly projednány a přijaty Valným shromážděním dne 29. 01. 2016 s tím, že
nahrazují stanovy přijaté před tímto datem. Dne 10.3.20016 bylo přijato usnesení o změně
sídla AU3V ČR: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

……………………………………
prezident Asociace
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