
STANOVY SPOLKU  

Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo, z. s.  

(ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) 

ve znění změn, schválených členskou schůzí spolku dne 7. 10. 2010, 16. 10. 2014  

a 18. 10. 2018 

 
Čl. I. - Úvodní ustanovení 

 
I.1. Tyto stanovy upravují organizaci a činnost spolku s názvem „Česká národní skupina 
Mezinárodní společnosti pro trestní právo, z. s.“ (dále jen „spolek“).  
I.2. Spolek byl jako občanské sdružení založen schválením stanov zakládajícími členy na 
ustavující členské schůzi. Ustavující členskou schůzi svolal přípravný výbor spolku.  
I.3. Spolek vznikl jako občanské sdružení registrací ministerstvem vnitra České republiky. 
Spolkem se stal ze zákona na základě ustanovení § 3045 odst. 1 občanského zákoníku. 
I.4. Sídlem spolku je Praha 5, Náměstí 14. října 12, PSČ: 150 00. 

 
Čl. II. - Ú čel spolku 

 
Spolek je dobrovolným svazkem individuálních a kolektivních členů, působícím v rámci 
mezinárodní organizace Association Internationale de Droit Pénal (dále jen „AIDP“) jako 
jedna z jejích národních skupin. V souladu se stanovami AIDP sdružují národní skupiny 
jednotlivé členy AIDP v jednotlivých zemích, přičemž právní forma národních skupin a jejich 
vnitřní organizace jsou ponechány na úvaze členů národních skupin, při respektování právního 
řádu příslušného státu. Spolek se podílí na činnosti AIDP, spolupracuje s jinými národními 
skupinami a v rámci cílů a poslání AIDP pořádá též vlastní akce a uskutečňuje vlastní 
program činnosti. Předmětem činnosti spolku je studium stavu a vývoje trestního práva doma 
i v cizině, včetně mezinárodního práva trestního, a podpora institucí a legislativy v této oblasti 
za účelem větší účinnosti ochrany společnosti při současném respektování zásad humanismu a 
lidských práv. 

 
Čl. III. - Členství ve spolku 

 
III.1.  Členem spolku může být každá osoba, která se zejména vzhledem ke svému 
zaměstnání, postavení, předmětu činnosti nebo funkci hodlá aktivně podílet na činnosti spolku 
dle čl. II. těchto stanov, případně svým zaměřením může přispět k naplnění účelu spolku. 
Práva a povinnosti spojené s individuálním i kolektivním členstvím jsou stejné, nestanoví-li 
tyto stanovy jinak.  
III.2.  Členství ve spolku vzniká usnesením řídícího výboru o přijetí uchazeče do spolku na 
základě jím podané přihlášky. Podmínkou členství je dále zaplacení členského příspěvku, 
jehož výši stanoví usnesením členská schůze. 
III.3.  Člen spolku má právo podílet se na činnosti spolku, zejména je oprávněn účastnit se 
členské schůze, hlasovat na ní, nahlížet do dokladů spolku a být informován o všech 
záležitostech spolku.  



III.4.  Člen spolku, který je zároveň členem AIDP, je oprávněn podílet se na činnosti spolku 
v rámci AIDP zejména prostřednictvím hlasování na členské schůzi při rozhodování o této 
činnosti, a reprezentací spolku při akcích pořádaných AIDP. 
III.5.  Členství ve spolku zaniká: 
a) úmrtím individuálního člena; 
b) zánikem kolektivního člena; 
c) vystoupením ze spolku; 
d) vyloučením ze spolku. 
Zánikem členství nevzniká nárok bývalého člena či jeho právních nástupců vůči spolku na 
vypořádací podíl, ani žádný jiný obdobný nárok. 
III.6.  Člen může ze spolku vystoupit písemným oznámením o vystoupení ze spolku. 
Vystoupení je účinné dnem, kdy je oznámení o vystoupení ze spolku doručeno spolku. 
III.7.  Člen může být ze spolku vyloučen jen pro závažné porušení obecně závazných právních 
předpisů ČR či stanov spolku. Za závažné porušení stanov spolku se mimo jiné považuje 
nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě, určené řídícím výborem dodatečně ve 
výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn. O vyloučení 
rozhoduje řídící výbor, přičemž rozhodnutí musí být přijato jednomyslně všemi členy řídícího 
výboru.  
III.8.  Řídící výbor může usnesením udělit status čestného člena fyzické osobě, která není 
členem spolku, a která významným způsobem přispěla k plnění účelu spolku dle článku II. 
těchto stanov. Takové usnesení musí být přijato všemi členy řídícího výboru. Status čestného 
člena může být udělen i in memoriam. Čestný člen je oprávněn účastnit se členské schůze bez 
práva hlasovat. Status čestného člena lze odebrat, jestliže čestný člen jedná způsobem, který je 
v hrubém rozporu s účelem spolku dle článku II. těchto stanov. O odebrání statusu čestného 
člena rozhoduje členská schůze. 
III.9.  Spolek vede seznam členů. Seznam členů obsahuje: 
a) u individuálních členů údaje o jménu, příjmení, akademickém titulu, hodnosti, adrese 
bydliště, povolání, členství v AIDP, telefonním čísle a emailové adrese, 
b) u kolektivních členů údaje o názvu, sídle, kontaktní osobě, členství v AIDP, telefonním 
čísle a emailové adrese. 
III.10.  Seznam členů spravuje tajemník spolku. Zápis nového člena do seznamu členů provádí 
bez zbytečného odkladu po vzniku jeho členství ve spolku. Zápis změny údajů o stávajícím 
členovi do seznamu členů provádí bez zbytečného odkladu poté, co mu tuto změnu stávající 
člen oznámí. Výmaz člena ze seznamu členů provádí bez zbytečného odkladu po zániku jeho 
členství ve spolku. 
III.11.  Osobní údaje, obsažené v seznamu členů, mohou být zpracovávány výlučně pro účely 
evidence členské základny spolku, evidence placení členských příspěvků a naplňování účelu 
spolku dle těchto stanov. Osobami, pověřenými zpracováním osobních údajů k uvedenému 
účelu a v uvedeném rozsahu, jsou členové řídícího výboru a tajemník spolku.  
III.12.  Pro účely prezentace spolku navenek je spolek oprávněn vhodným způsobem zveřejnit 
jména, příjmení, akademické tituly a hodnosti individuálních členů, jakož i názvy 
kolektivních členů, spolu s údajem o jejich členství ve spolku. 
III.13.  Součástí seznamu členů jsou i údaje o osobách se statusem čestného člena dle bodu 
III.8. těchto stanov. Pro nakládání s údaji o těchto osobách platí přiměřeně body III.9. – III.12. 
těchto stanov. V případě čestných členů in memoriam obsahuje seznam členů pouze údaje o 
jménu, příjmení, akademickém titulu a hodnosti. 

 
 
 



 Čl. IV. - Orgány spolku 
 

Orgány spolku tvoří členská schůze, řídící výbor a předseda spolku.  
 

Čl. V. - Členská schůze 
 

V.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je shromážděním všech členů spolku. Do 
působnosti členské schůze patří: 
a)  schvalování stanov a jejich změn, 
b)  volba a odvolání členů řídícího výboru a předsedy spolku, 
c)  rozhodování o zrušení spolku s likvidací, o jeho fúzi nebo rozdělení. 
V.2. Členská schůze si může vyhradit k rozhodnutí i jakoukoliv jinou věc.  
V.3. Členskou schůzi svolává předseda spolku nejméně jednou za rok nebo na písemnou 
žádost nejméně jedné třetiny všech členů spolku. V případě, že členskou schůzi předseda 
spolku nesvolá do dvou měsíců od podání žádosti nejméně jedné třetiny všech členů spolku, 
mohou ji svolat tito členové sami. 
V.4. Členská schůze se svolává vhodným způsobem nejméně 14 dnů před jejím konáním. 
Z pozvánky musí být zřejmé místo a čas konání členské schůze. 
V.5. Členské schůze jsou oprávněni zúčastnit se všichni členové spolku. Se souhlasem 
členské schůze se jí mohou zúčastnit i jiné osoby.  
V.6. Každý člen spolku má jeden hlas. Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na 
počet přítomných členů. Připouští se zastoupení člena jiným členem na základě plné moci. 
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti 
rozhoduje hlas předsedy spolku. O usneseních dle bodu V.1. těchto stanov rozhoduje  členská 
schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.  
V.7. O usneseních, týkajících se činnosti spolku v rámci AIDP, jsou oprávněni hlasovat pouze 
členové spolku, kteří jsou zároveň členy AIDP. Takové usnesení může být přijato, je-li 
přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku, kteří jsou zároveň členy AIDP, přičemž 
členství individuální a kolektivní je z tohoto hlediska postaveno naroveň. Připouští se 
zastoupení člena jiným členem, který je zároveň členem AIDP, na základě plné moci. Členská 
schůze o takovém usnesení rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, kteří jsou 
zároveň členy AIDP. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy spolku.  
V.8. Připouští se rozhodování členské schůze per rollam. 
V.9. Záležitost, jejíž projednání nebylo ohlášeno v pozvánce, lze na členské schůzi projednat a 
rozhodnout jen se souhlasem všech členů, přítomných na členské schůzi. 
V.10. Řídící výbor zajistí vyhotovení zápisu z členské schůze do 2 měsíců od jejího konání. 
Ze zápisu musí být patrné, kdo schůzi svolal, kdy se konala, kdo ji zahájil, kdo jí předsedal, 
jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Řídící výbor zajistí doručení zápisu vhodnou 
formou, např. prostřednictvím elektronické pošty, všem členům spolku. 
 

Čl. VI. - Řídící výbor 
 

VI.1. Řídící výbor má tři až pět členů, podle rozhodnutí členské schůze. Tvoří jej vždy 
předseda spolku a příslušný počet dalších individuálních členů spolku, zvolených dle bodu 
V.1. písm. b) těchto stanov.  
VI.2. Funkční období řídícího výboru je čtyřleté. 
VI.3. Řídící výbor řídí záležitosti spolku a provádí usnesení členské schůze. Přitom postupuje 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními členské 
schůze. Řídící výbor může rozhodovat per rollam. 



VI.4. Řídící výbor je zejména oprávněn: 
a)  rozhodovat samostatně o dispozici s finančními prostředky spolku do výše 10.000,-Kč 

v jednom kalendářním měsíci, 
b)  jmenovat tajemníka spolku, který zastupuje předsedu spolku v běžných, především 

administrativních záležitostech. 
VI.5. Řídící výbor je členům spolku povinen na členské schůzi poskytovat informace o 
hospodaření spolku. Po skončení kalendářního roku je povinen vypracovat zprávu o 
hospodaření spolku a předložit ji členům spolku.  
VI.6. Funkce člena řídícího výboru je funkcí čestnou. 
VI.7. Výkon funkce člena řídícího výboru zaniká: 
a) úmrtím člena řídícího výboru, 
b) vzdáním se funkce člena řídícího výboru, a to dnem, kdy je písemné oznámení o vzdání se 
funkce člena řídícího výboru doručeno spolku, 
c) odvoláním člena řídícího výboru dle bodu V.1. písm. b) těchto stanov, 
d) uplynutím funkčního období řídícího výboru. 
VI.8. Klesne-li v průběhu funkčního období řídícího výboru počet jeho členů pod tři, nebo 
zanikne-li v této době výkon funkce předsedy spolku u člena řídícího výboru, provede 
nejbližší členská schůze doplňující volbu členů řídícího výboru či předsedy spolku tak, aby 
složení řídícího výboru odpovídalo bodu VI.1. těchto stanov.  
VI.9. Do doby, než je po uplynutí funkčního období řídícího výboru zvolen řídící výbor nový, 
pokračuje ve výkonu pravomocí řídícího výboru a plnění jeho úkolů řídící výbor v 
dosavadním složení. 

 
Čl. VII. - Předseda spolku 

 
VII.1.  Předseda spolku je statutárním orgánem spolku oprávněným samostatně jednat jeho 
jménem navenek. Podepisování za spolek provádí předseda spolku tak, že k napsanému názvu 
spolku připojí svůj podpis.  
VII.2.  Předsedou spolku může být zvolen pouze individuální člen spolku. 
VII.3.  Funkční období předsedy spolku je čtyřleté. 
VII.4.  Předseda spolku se při své činnosti dle bodu VII.1. těchto stanov řídí obecně 
závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními členské schůze. Předseda 
spolku je odpovědný členské schůzi. 
VII.5.  Funkce předsedy spolku je funkcí čestnou. 
VII.6.  Výkon funkce předsedy spolku zaniká: 
a) úmrtím předsedy spolku, 
b) vzdáním se funkce předsedy spolku, a to dnem, kdy je písemné oznámení o vzdání se 
funkce předsedy spolku doručeno spolku, 
c) odvoláním předsedy spolku dle bodu V.1. písm. b) těchto stanov, 
d) uplynutím funkčního období předsedy spolku. 
VII.7.  Dojde-li v průběhu funkčního období předsedy spolku k zániku výkonu jeho funkce, 
pravomoci předsedy spolku vykonává a jeho úkoly plní člen řídícího výboru, určený řídícím 
výborem, a to až do doby, než je zvolen nový předseda spolku.  
VII.8.  Do doby, než je po uplynutí funkčního období předsedy spolku zvolen předseda nový, 
pokračuje ve výkonu pravomocí předsedy spolku a plnění jeho úkolů předseda dosavadní. 

 
 
 
 



Čl. VII. - Zásady hospodaření 
 
Prostředky spolku tvoří členské příspěvky, dotace, dary, půjčky a jiné příjmy. Při hospodaření 
se spolek řídí platnými právními předpisy a těmito stanovami. 
 

Čl. VIII. - Zánik spolku 
 

Spolek zaniká dobrovolným zrušením, fúzí s jiným spolkem či jinými spolky, rozdělením, 
nebo pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení. V případě zániku spolku jeho 
zrušením se provede likvidace podle občanského zákoníku. 


