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úplné znění stanov ke dni 1.11.2021 

I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Název spolku: Asociace korporátních ombudsmanů z.s. (dále jen „Asociace“).  

2. Sídlo Asociace: Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad. 

3. IČ Asociace: 11680172. 

4. Právní forma: Asociace má právní formu spolku ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Občanský zákoník“).  

5. Zápis ve veřejném rejstříku: spolkový rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci 

Králové, sp. zn. L 13814. 

6. Asociace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

II. 

ÚČEL A CÍLE ASOCIACE 

 
1. Asociace je samosprávným, dobrovolným, nepolitickým, nevládním, neziskovým 

subjektem zastupujícím zájmy svých členů v rámci podpory institutu ombudsmana 

pro zaměstnance. Ombudsmanem pro zaměstnance se rozumí osoba pověřená 

zaměstnavatelem k řešení stížností, oznámení, žádostí, podnětů zaměstnanců a 

chrání integritu na pracovišti v rámci vnitřní struktury zaměstnavatele (dále jen 

„Ombudsman“).  

2. Cíle a předmět činnosti: 

a) zastupuje, koordinuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, zejména vůči 

orgánům státní správy a samosprávy, jiným veřejným institucím a 

podnikatelským uskupením, 

b) zprostředkovává setkání členů, výměnu zkušeností, metodiky a předávání 

informací od jednotlivých členů, 

c) pořádá přednášky, semináře, školení zejména v oblastech pracovního práva, 

komunikace a kultivace vystupování, posilování profesní a odborné úrovně, 

d) poskytuje konzultace, poradenství, 

e) podporuje profesionální komunikaci, zprostředkovává mediátorské kurzy, 

konzultace osobního rozvoje apod. 

f) podílí se na tvorbě společné platformy pro institut Ombudsmana, 
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g) zajišťuje propagaci činnosti Asociace, publikační a osvětovou činnost. 

3. Asociace může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

III. 

ČLENSTVÍ V ASOCIACI 

 
1. Členství v Asociaci je dobrovolné. 

2. Členství se rozlišuje na:  

a) základní (řádné) 

b) čestné 

3. Řádným členem Asociace se může stát každý zaměstnavatel, který se ztotožňuje 

s účelem a hlavní činností Asociace, hodlá se podílet na naplňování společných 

zájmů s ostatními členy Asociace, a který: 

a) má zřízen institut Ombudsmana, a 

b) souhlasí s těmito stanovami, a 

c) zaplatil členský příspěvek. 

4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor Asociace na základě podané písemné 

přihlášky zájemcem o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího 

podání. Uchazeč o členství se stává členem Asociace ke dni rozhodnutí výboru 

Asociace o přijetí jeho žádosti o členství při splnění podmínek stanovených v odst. 

3 tohoto článku stanov. Prvními členy Asociace se automaticky stávají osoby 

přítomné na ustavující schůzi Asociace. 

5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou 

činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti Asociace, nebo která dosáhla 

výjimečného úspěchu v oblasti pracovního práva. O udělení čestného členství 

rozhoduje výbor s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být 

čestné členství uděleno. 

6. Předseda výboru vede seznam členů Asociace. Vedením seznamu členů Asociace 

může předseda pověřit jiného člena výboru. Seznam obsahuje zejména název člena 

Asociace, jeho sídlo, e-mailovou adresu, identifikační číslo, datum vzniku a zániku 

členství, popř. funkce zástupců člena v orgánech Asociace. Po skončení členství je 

do 30 dnů proveden výmaz člena ze seznamu členů. Člen Asociace může požádat 

výbor o vydání písemného potvrzení jeho členství. Seznam členů nebude 

zpřístupněn. 
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7. Členství v Asociaci zaniká: 

a) vyloučením člena pro nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě 

určené výborem, ačkoli byl na tento následek člen ve výzvě upozorněn,  

b) vyloučením člena pro porušení povinnosti vyplývající z členství, pokud člen ani 

v přiměřené lhůtě určené výborem nezjednal nápravu (výzva se nevyžaduje, 

nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Asociaci zvlášť závažnou 

újmu), 

c) vyloučením člena pro opakované porušení členských povinností, 

d) vystoupením, a to písemným oznámením člena o vystoupení z Asociace 

zaslaným výboru Asociace. Členství zaniká dnem, kdy toto vystoupení bylo 

výboru doručeno,  

e) zánikem člena Asociace, 

f) úmrtím člena Asociace, 

g) ostatními způsoby uvedenými v zákoně. 

8. O vyloučení člena Asociace rozhoduje výbor Asociace. Rozhodnutí o vyloučení se 

v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu uvedenou v seznamu 

členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Asociaci poskytl. Člen může do 

patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí 

přezkoumala členská schůze. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď 

potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se 

zákonem nebo stanovami.  

9. Člen, jehož členství v Asociaci zaniklo je povinen neprodleně zajistit odstranění 

všech informací z webových stránek, propagačních materiálů člena atd., týkajících 

se členství v Asociaci.  

10. Členové Asociace neručí za jeho dluhy. 

 

IV. 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ASOCIACE 

 
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství. 

2. Všichni řádní členové Asociace mají stejná práva a povinnosti.  

3. Členská práva, která přísluší všem členům: 

a) účastnit se přednášek, seminářů, školení, a dalších činností Asociace, 

b) předkládat ke konzultaci nebo projednání odborné problémy, které jsou v 

souladu s cíli Asociace, 
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c) podílet se na činnosti Asociace, 

d) být informován o činnosti Asociace a hospodaření Asociace,   

e) obracet se na orgány Asociace se svými podněty, návrhy, stížnostmi, dotazy 

apod. s právem jejich vyřízení (podmínky přístupu k informacím, vyřizování 

podnětů jsou stanoveny výborem směrnicí), 

f) účastnit se jednání orgánů Asociace, jedná-li se o činnost či chování daného 

člena, 

g) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto 

stanov, 

h) ukončit kdykoli své členství, 

i) předkládat návrhy na kandidáty do volených orgánů Asociace, 

j) účastnit se zasedání členské schůze. 

4. Členská práva, která přísluší jen řádným členům: 

a) volit a být volen do orgánů Asociace (za člena Asociace, který je právnickou 

osobou, může být zvolen do orgánu Asociace pouze jeho zástupce, který je 

fyzickou osobou, neurčí-li stanovy jinak, člen Asociace, který je fyzickou osobou, 

může pověřit do orgánu Asociace svého zástupce, který je fyzickou osobou, 

neurčí-li stanovy jinak).  

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní 

činnosti Asociace, 

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Asociace, 

c) dodržovat pracovněprávní předpisy ve vztahu ke svým zaměstnancům, 

d) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Asociace. 

e) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Asociaci k zabezpečení jeho 

činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno Asociace, 

f) oznamovat Asociaci bez zbytečného odkladu veškeré změny podstatné pro 

činnosti Asociace. 

6. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové: 

a) poskytovat pravidelně ročně písemné zprávy o své činnosti vždy do 30.6. za 

předchozí kalendářní rok (obsahové náležitosti zprávy stanoví směrnice),  

b) mít zřízen institut Ombudsmana, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Asociace,  
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d) platit stanovené členské příspěvky a další poplatky v částkách stanovených 

výborem. 

7. Údaje o členech Asociace mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a 

územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či 

jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství 

v Asociaci podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v 

seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

 
V. 

Orgány Asociace 
1. Orgány Asociace jsou:  

a) výbor – statutární orgán Asociace (kolektivní orgán) 

b) členská schůze – nejvyšší orgán Asociace.  

2. Výbor je statutárním orgánem Asociace. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší 

činnosti Asociace v období mezi zasedáními členské schůze. Výbor má max. 7 

členů. Funkční období členů výboru je desetileté, opětovné zvolení je možné. Každý 

člen Asociace může mít ve výboru max. jednoho zástupce. Pravidla pro obsazení 

výboru jsou blíže upravena ve volebním řádu. 

3. Výbor si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Výbor svolává předseda 

nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, místopředseda či jiný 

člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za pololetí. Zasedání výboru 

je neveřejné. 

4. Předseda výboru zastupuje Asociaci navenek, v případě jeho nepřítomnosti 

zastupuje Asociaci místopředseda. Předseda výboru může pověřit v jednotlivých 

případech i jiného člena výboru nebo třetí osobu k jednání za Asociaci a k tomuto 

účelu mu vystaví plnou moc. Podepisování za Asociaci se děje tak, že            

k vytištěnému nebo napsanému názvu Asociace připojí svůj podpis předseda nebo 

místopředseda Asociace. 

5. Výbor je schopen se usnášet, jsou-li přítomny 2/3 všech jeho členů. Usnesení je 

přijato, hlasují-li pro ně 2/3 přítomných členů výboru. Předseda hlasuje vždy jako 

poslední. Z jednání výboru se pořizuje zápis, jehož kopii obdrží každý člen výboru 

v elektronické podobě. Zápis musí být vyhotoven nejpozději do 30 dní ode dne 

konání zasedání výboru. Zápis ověřuje předsedající výboru a jeden člen výboru. 

6. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou 

svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze. 

7. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní 

členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě, a to za podmínek 

stanovených ve volebním řádu. 

8. Výbor Asociace zejména: 
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a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná 

rozhodnutí a opatření k jejich realizaci, kontroluje jejich realizaci, 

b) organizuje a řídí činnost Asociace, 

c) připravuje návrh rozpočtu, zprávu o hospodaření a plán činnosti Asociace, 

d) schvaluje a vydává vnitřní předpisy Asociace, pokud jejich vydání není 

výslovně svěřeno do působnosti členské schůze, 

e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze, 

f) navrhuje a realizuje strategii a koncepci řízení Asociace, 

g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 

h) rozhoduje o nabývání, pozbývání a převodech nemovitých/movitých věcí, 

zřizování zástavních práv či jiných omezení vlastnických práv, 

i) projednává nejméně jednou za rok výsledky hospodaření Asociace a roční 

hospodářský výsledek předkládá ke schválení členské schůzi, 

j) zajišťuje výkon funkce valné hromady v obchodních společnostech, v nichž 

má Asociace majetkovou účast, 

k) kontroluje optimální využití, provoz a údržbu všech zařízení Asociace, 

l) schvaluje výši, splatnost a způsob placení členských příspěvků, 

m) stanovuje formou směrnice případné odměny členům výboru Asociace, 

n) rozhoduje o přijetí nového člena Asociace,  

o) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov, 

p) řeší stížnosti zaměstnanců jednotlivých členů Asociace na svého 

ombudsmana (podrobnosti stanoví směrnice). 

9. Členství ve výboru Asociace zaniká: 

a) uplynutím volebního období,  

b) odvoláním z funkce členskou schůzí Asociace, 

c) zánikem pracovněprávního vztahu k členu Asociace resp. zánikem funkce 

člena statutárního orgánu člena Asociace, 

d) vzdáním se funkce, 

e) smrtí, 

f) omezením svéprávnosti. 

10. Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace a je tvořena všemi jeho členy.  
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11. Členskou schůzi svolává předseda nebo jím pověřený místopředseda výboru dle 

potřeby, nejméně však 1x ročně, a to nejpozději do 30.6. kalendářního roku. Pokud 

o svolání členské schůze požádá písemně alespoň 1/3 členů Asociace a navrhnou 

pořad jednání členské schůze, je předseda výboru povinen svolat členskou schůzi 

tak, aby se konalo do 30 dnů od doručení podnětu. Nesvolá-li předseda výboru 

členskou schůzi do 30 dní od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, 

oprávněn svolat zasedání členské schůze sám. 

12. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou zaslanou všem členům nejméně 

15 dní před konáním zasedání členské schůze, a to na elektronickou adresu, 

případně jiným vhodným způsobem. Současně bude pozvánka zveřejněna na 

webových stránkách Asociace. Zasedání členské schůze může být odvoláno či 

odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. Byla-li členská schůze svolána z podnětu 

osoby uvedené v odst. 11 tohoto článku stanov, lze zasedání členské schůze 

odvolat nebo odložit jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo dal podnět k jejímu 

svolání. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a 

program jednání. 

13. Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího předseda nebo jím 

pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání členské schůze její jednací 

řád. V případě volební členské schůze též volební řád. Ze zasedání se pořizuje 

zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil 

a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly zvoleny a jaká byla přijata 

usnesení. Zápis musí být vyhotoven nejpozději do 30 dní ode dne konání zasedání 

členské schůze. Každý člen výboru a každý člen Asociace obdrží kopii zápisu 

v elektronické podobě. Zápis ověřuje předsedající schůze, zapisovatel a jeden člen 

členské schůze (resp. jeho zástupce). 

14. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů. Každý člen Asociace má 1 hlas. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční 

většinou přítomných členů, ledaže tyto stanovy určí jinak.  

15. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze 

jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných 

členů Asociace. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně Asociace nebo 

pro rozhodnutí o změně stanov. 

16. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna se usnášet (tj. nedostaví-li se 

nadpoloviční počet členů), náhradní zasedání členské schůze se koná 

bezprostředně poté. Usnesení může tato náhradní členská schůze přijmout za 

účasti libovolného počtu členů. Toto zasedání členské schůze má nezměněný 

program jednání. 

17. Kvalifikované dvoutřetinové většiny přítomných členů členské schůze je zapotřebí 

při: 

a) změně stanov, 
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b) změně jednacího řádu, 

c) změně volebního řádu, 

d) přeměně Asociace, 

e) zrušení Asociace. 

18. Členská schůze rozhoduje/schvaluje zejména: 

a) o změně stanov, jednacího řádu, volebního řádu, 

b) rozpočet na příslušný rok, 

c) zprávu o činnosti a výsledek hospodaření Asociace za uplynulé období (vč. 

schválení účetní závěrky za minulý rok), 

d) plán činnosti na další období, 

e) volí a odvolává členy výboru Asociace,  

f) o zrušení Asociace. 

19. Připouští se rozhodování mimo členskou schůzi (rozhodování per rollam). Návrh 

rozhodnutí zašle předseda nebo místopředseda výboru všem členům Asociace na 

jejich e-mailovou adresu. Součástí návrhu rozhodnutí je lhůta pro doručení vyjádření 

člena, která nesmí být kratší jak 5 dnů od doručení návrhu rozhodnutí, a podklady 

potřebné pro přijetí rozhodnutí. Nedoručí-li člen předsedovi nebo místopředsedovi 

ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí souhlas s návrhem, platí, že s návrhem 

nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů. 

20. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech usnesením na základě hlasování 

nebo na základě aklamace zvednutím ruky. Hlasuje se veřejně nebo tajně, 

o způsobu hlasování rozhodne členská schůze před započetím hlasování. 

 
VI. 

Hospodaření Asociace 
 

1. Asociace hospodaří dle rozpočtu schváleného členskou schůzí. Hospodaření 

Asociace se řídí obecně závaznými předpisy a vnitřními organizačními směrnicemi 

Asociace schválenými výborem a vydanými v souladu s těmito předpisy a stanovami.  

2. Majetek Asociace je tvořen zejména:  

a) členskými příspěvky, 

b) dobrovolnými příspěvky (dary), 

c) výnosy z majetku ve vlastnictví Asociace, 

d) příjmy z vlastní činnosti Asociace,  

e) dalšími zdroji (dotační prostředky, granty).  



 10 

3. Za hospodaření Asociace odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi 

zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky. 

VII. 
Zánik Asociace a způsob vypořádání  

 
1. Způsob zániku, zrušení a likvidace Asociace určí členská schůze v souladu s 

občanským zákoníkem. 

2. Asociace zaniká: 

a) rozhodnutím členské schůze, 

b) rozhodnutím soudu dle § 268 a násl. občanského zákoníku, 

c) dalšími způsoby uvedenými v zákoně.  

3. Zaniká-li Asociace rozhodnutím členské schůze, rozhodne současně členská schůze 

o naložení s majetkem Asociace.  

 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tyto stanovy byly schváleny dne 8.6.2021, ve znění změny ze dne 1.11.2021. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

za Asociace korporátních ombudsmanů z.s. 

Ing. Miroslava Jelínková, předseda výboru 
 


