
Česká asociace rusistů, z.s. 
  

 Stanovy 
  

Článek I 

Postavení, sídlo, působnost 

  

1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 

2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací s profesionální 

orientací sdružující učitele ruského jazyka a literatury ze všech typů škol, překladatele, 

vědecké a kulturní pracovníky z oblasti rusistiky. 

3. Sídlem spolku je Praha, spolek působí na celém území České republiky. 

  

Článek II 

Cíle a úkoly ČAR 

  

1. Posláním České asociace rusistů je zejména: 

a. sdružovat učitele ruštiny, vědecké a odborné pracovníky pro ruský jazyk a literaturu 

různých pracovišť, zejména základních, středních a vysokých škol, vědeckých ústavů, 

nakladatelství apod.; 

b. zabývat se problematikou vyučování ruskému jazyku a literatuře po praktické i 

teoretické stránce; 

c. usilovat o účinnou propagaci ruského jazyka jako jednoho ze světových jazyků; 

d. pomáhat při rozvíjení zájmové činnosti a soutěží žáků všech typů škol v ruském 

jazyce a literatuře; 

e. podporovat tvořivou činnost českých rusistů pro vzdělávací činnosti, při tvorbě 

učebnic a při různých formách studia a propagace ruského jazyka, literatury, vědy a 

kultury; 

f. přispívat k dalšímu vzdělávání rusistů organizováním besed, seminářů, popřípadě 

konferencí a sympozií s mezinárodní účastí zaměřených na řešení základních 

problémů ve výuce ruského jazyka, na prohlubování odborné a metodické 

připravenosti učitelů; 

g. navazovat a rozvíjet styky s Asociací rusistů Slovenska (ARS), s asociacemi ostatních 

cizích jazyků v ČR, s asociacemi jiných zemí v rámci MAPRJAL a s mezinárodními 

asociacemi učitelů cizích jazyků (FIPLV, IDV aj.) s využíváním různých forem 

spolupráce. 

  

Článek III 

Členství 

  

1. Řádným členem České asociace rusistů se může stát učitel ruského jazyka nebo vědecký 

a odborný pracovník v oblasti rusistiky, který souhlasí s cíli a úkoly Asociace a chce se 

podílet na jejich realizaci. 

2. O přijetí za člena rozhoduje regionální rada spolku. 

  

 



 

Článek IV 

Práva a povinnosti členů 

  

1. Člen ČAR má právo: 

a. volit a být volen do všech orgánů ČAR; 

b. podávat návrhy a o předkládaných návrzích hlasovat; 

c. být informován o činnosti ČAR a jejich akcích a zúčastňovat se jich. 

2. Člen ČAR má povinnost: 

a. dodržovat stanovy ČAR a řídit se rozhodnutím jejich orgánů; 

b. podílet se podle své odbornosti na plnění cílů a úkolů ČAR; 

c. platit členské příspěvky stanovené valným shromážděním ČAR. 

 

Článek V 

Zánik členství 

  

1. Členství zaniká: 

a. písemným oznámením člena o vystoupení z ČAR adresovaným regionální radě 

spolku; 

b. úmrtím člena; 

c. nezaplacením členského příspěvku. 

2. O zrušení členství bodle bodu 1 c. rozhoduje regionální rada. Proti jejímu rozhodnutí je 

možné se odvolat k ústřední radě. Proti rozhodnutí ústřední rady o zrušení členství podle 

bohu 1 c. je možné se odvolat k valnému shromáždění. 

a. Hlasování o zrušení členství je tajné; vyžaduje se dvoutřetinová většina přítomných 

členů. 

  

Článek VI 

Organizační struktura 

   

1. Strukturu spolku tvoří regionální rady, republikový výbor, revizní komise a valné 

shromáždění. 

  

Článek VII 

Regionální rada 

  

1. Regionální rada České asociace rusistů koordinuje činnost spolku v rámci regionu. 

2. Volby do regionální rady se konají na shromáždění všech členů ČAR v daném regionu. 

Volby jsou platné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů regionu a pro kandidáty 

hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. 

3. Minimální počet členů regionální rady je pět. 

4. Regionální rada je složena z předsedy regionální rady, místopředsedy regionální rady, 

delegáta regionální rady na valné shromáždění a dalších členů regionální rady. 

5. Funkce delegáta regionální rady může být sloučena s jinou funkcí v daném orgánu. 

6. Regionální radu svolává předseda zpravidla dvakrát do roka; rada je usnášeníschopná za 

přítomnosti nadpoloviční většiny členů, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina 



přítomných. 

7. Regionální rada je volena na období 4 let. 

  

Článek VIII 

A. Republikový výbor 

  

1. Republikový výbor ČAR je výkonným orgánem spolku. Řídí její činnost v období mezi 

valnými shromážděními. Schází se podle potřeby. Republikový výbor je schopný usnášet 

se za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, a to nadpolovičním počtem hlasů. 

2. Republikový výbor je pětičlenný. 

3. Republikový výbor ČAR je složen z předsedy republikového výboru, prvního 

místopředsedy, dvou řadových místopředsedů a jednatele. 

4. Republikový výbor je volen valným shromážděním na období 4 let. 

5. Republikový výbor: 

a. řídí a koordinuje činnost ČAR; 

b. zodpovídá za dodržování stanov, za plnění usnesení valného shromáždění, za vlastní 

a svěřený majetek; 

c. schvaluje plán činnosti ČAR, rozpočet ČAR, zprávy o hospodaření ČAR; 

d. vede seznam členů; 

e. organizuje mezinárodní spolupráci, spolupráci s ARS i s ostatními asociacemi cizích 

jazyků v ČR; 

f. zastupuje ČAR v jednání se všemi stupni školských orgánů; 

g. hospodaří s finančními a hmotnými prostředky ČAR, vytváří v souladu s příslušnými 

předpisy fondy ČAR a rozhoduje o jejich použití v rámci pravidel schválených 

valným shromážděním; 

h. zajišťuje dokumentační, studijní a pedagogickou činnost; 

i. během funkčního období má republikový výbor ČAR právo podle potřeby kooptovat 

další členy, pokud počet členů republikového výboru neklesl pod polovinu. 

j. Není-li určeno usnesením republikového výboru jinak, jedná jeho jménem v plném 

rozsahu předseda republikového výboru. 

k. Ve věcech hospodářsko-finančních připojuje k podpisu předsedy svůj podpis také 

první místopředseda republikového výboru; republikový výbor však může svým 

usnesením pověřit i dalšího člena. 

  

B. Předseda republikového výboru 

  

1. Předseda republikového výboru je statutárním orgánem spolku. 

2. Předsedovi republikového výboru přísluší podpisové právo. 

3. Předseda republikového výboru je volen valným shromážděním ze zvolených členů 

Republikového výboru. 

  

C. První místopředseda republikového výboru 

  

1. První místopředseda republikového výboru zastupuje předsedu republikového výboru 

v době jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu. 

2. První místopředseda republikového výboru je volen valným shromážděním ze zvolených 



členů Republikového výboru. 

 

D. Místopředseda republikového výboru 

 

1. Místopředseda republikového výboru zastupuje předsedu a prvního místopředsedu v době 

jejich nepřítomnosti. 

2. Rozsah pravomocí místopředsedy v době nepřítomnosti předsedy a prvního 

místopředsedy republikového výboru může usnesením republikového výboru omezen či 

upřesněn. 

3. Místopředsedové republikového výboru jsou voleni valným shromážděním ze zvolených 

členů Republikového výboru. 

 

E. Jednatel 

 

1. Jednatel je zejména pověřen vedením administrativní agendy ČAR a Republikového 

výboru ČAR. 

2. Republikový výbor ČAR může svým usnesením pověřit jednatele k plnění dalších úkolů. 

3. Jednatel je volen valným shromážděním ze zvolených členů Republikového výboru. 

 

Článek IX 

Valné shromáždění 

  

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem ČAR. 

2. Valné shromáždění svolává republikový výbor každoročně k hodnocení výsledků 

činnosti a ke schválení plánu na další období. 

3. Mimořádné valné shromáždění svolává republikový výbor z vlastní iniciativy, nebo na 

žádost nejméně jedné třetiny řádných členů spolku. 

4. Do působnosti valného shromáždění patří: 

a. schvalovat a měnit stanovy ČAR; 

b. určovat program ČAR, usnášet se na základních hospodářských opatřeních a určovat 

výši členských příspěvků; 

c. schvalovat zprávu republikového výboru a zprávu revizní komise; 

d. volit a uvolňovat členy republikového výboru a členy revizní komise. 

5. Valné shromáždění je schopné se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů, a 

to nadpoloviční většinou hlasů. 

  

Článek X 

Revizní komise 

  

1. Revizní komise kontroluje hospodaření orgánů asociace. 

2. Revizní komise je tříčlenná a volí ji valné shromáždění. 

3. Revizní komise je složena z předsedy revizní komise a dvou členů revizní komise 

4. Členové revizní komise nemohou být členy jiných orgánů ČAR, mohou se však 

zúčastňovat jejich zasedání s hlasem poradním. 

5. Revizní komise se schází podle potřeby, svolává ji její předseda. 

 



Článek XI 

Hospodaření 

  

1. Hmotné prostředky ČAR tvoří: 

a. členské příspěvky, jejich výši určí valné shromáždění; 

b. příjmy z majetku a činnosti ČAR; 

c. případné dotační prostředky; 

d. dary, prostředky z jiných zdrojů. 

2. ČAR může vykonávat i podnikatelskou činnost (vzdělávací, lektorskou, vydavatelskou, 

nakladatelskou, apod.) v souladu s platnými právními předpisy. 

3. ČAR hospodaří podle rozpočtu, který schvaluje ústřední rada ČAR na příslušný 

kalendářní rok (obdobně v jednotlivých regionech). 

4. Za majetek ČAR zodpovídá ústřední rada ČAR, která jeho správou pověřuje hospodáře. 

5. Hmotné prostředky ČAR jsou vlastnictvím ČAR jako celku. 

  

Článek XII 

Seznam členů 

  

1. Záznamy v seznamu členů (tj. zápisy a výmazy členů, úpravy údajů o členech) provádí 

ten člen republikového výboru, který k tomu byl pověřen usnesením republikového 

výboru. 

2. Seznam členů obsahuje pouze ty údaje, které jsou členy poskytnuty při vyplnění 

přihlášky člena ČAR: jméno, příjmení, tituly, datum narození, pracoviště, trvalá a 

korespondenční adresa, kontakt (telefonní číslo, emailová adresa). 

3. Seznam členů je uložen na ústředí spolku. Právo nahlížet do seznamu členů mají pouze 

členové republikového výboru a předseda revizní komise. 

4. V odůvodněných případech může republikový výbor svým usnesením udělit právo 

nahlížet do seznamu členů i jiným osobám. 

5. Seznam členů obsahuje údaje o všech členech spolku, které jsou pověřenému členovi 

republikového výboru předávány stanovenými zástupci regionálních rad. 

6. Každá regionální rada vede seznam členů spolku ve svém regionu. Záznamy v seznamu 

členů provádí ten člen regionální rady, který k tomu byl usnesením tohoto orgánu 

pověřen. 

7. Členské přihlášky archivuje předseda regionální rady či ten člen, který byl regionální 

radou pověřen k provádění záznamů v seznamu členů spolku v daném regionu. 

8. Seznam členů spolku je neveřejný a nebude zveřejněn. 

  

Článek XIII 

Zánik spolku 

  

1. ČAR zaniká, jestliže se o zrušení usnese valné shromáždění dvoutřetinovou většinou 

přítomných členů. 

2. Po zrušení ČAR se provede majetková likvidace. O jejím způsobu rozhodne valné 

shromáždění ČAR. Likvidaci provádí likvidační komise zvolená valným shromážděním 

ČAR. 

  



 

Článek XIV 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tyto Stanovy České asociace rusistů byly schváleny valným shromážděním dne 6. března 

2015 a nabývají účinnosti dnem schválení. 

 

 

  

  

V Praze dne 06.03.2015 

  

  

  

 

  

Mgr. Jiří Klapka 
Předseda České asociace rusistů 

 


