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Česká asociace rusistů, z.s. 
  

 Stanovy - NÁVRH 
  

Článek I 

Název, sídlo, účel 

  

1. Název spolku: Česká asociace rusistů, z.s.; pro spolkovou činnost lze používat i 

zkráceného názvu „ČAR“. 

2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou profesní a zájmovou organizací 

sdružující učitele ruštiny, vědecké a odborné pracovníky, přátele i zájemce o poznávání 

ruského jazyka, kultury, umění a historie.  

3. Sídlem spolku je Praha. 

4. Spolek působí na celém území České republiky. 

  

 

Článek II 

Cíle a úkoly ČAR 

  

1. Posláním ČAR je zejména: 

a. sdružovat učitele ruštiny, vědecké a odborné pracovníky, přátele a zájemce o 

poznávání ruského jazyka, kultury a umění; 

b. zabývat se problematikou vyučování ruskému jazyku a literatuře pomáhat při 

rozvíjení zájmové činnosti a soutěží žáků všech typů škol v ruském jazyce a 

literatuře; 

c. podporovat mimo jiné poznávání ruského jazyka, kultury a umění v ruskojazyčných 

zemích; 

d.  přispívat k dalšímu vzdělávání organizováním besed, seminářů, konferencí a 

sympozií  

e. spolupracovat s Asociací rusistů Slovenska (ARS) a dalších zemí i s asociacemi 

ostatních cizích jazyků v ČR.  

f. prostřednictvím ruského jazyka nadále podporovat poznávání české kultury a umění 

v zahraničí, - překlady, koncerty, výstavy.   

 

 

Článek III 

Členství 

  

1. Řádným členem ČAR se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí s cíli a 

úkoly ČAR a chce se podílet na jejich realizaci.  

2. O přijetí za člena rozhoduje klub nebo regionální rada spolku ČAR. Orgán spolku, který 

rozhoduje o členství v ČAR, není povinen uvádět ve svém rozhodnutí důvody přijetí 

či odmítnutí zájemce o členství ve spolku. 

3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 
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4. V případě fúze spolků sloučením nabývají členové zanikajícího spolku členství 

v ČAR dnem zápisu fúze do spolkového rejstříku; k nabytí členství není třeba 

rozhodnutí orgánu ČAR. 

 

 

Článek IV 

Práva a povinnosti členů 

  

1. Člen ČAR má právo zejména:  

a. volit a být volen do všech orgánů ČAR; 

b. účastnit se a hlasovat na jednání orgánů spolku, jejichž je členem (delegátem)  

c. podávat návrhy a o předkládaných návrzích hlasovat; 

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

 

2. Člen ČAR má povinnost zejména: 

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

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

 

 

Článek V 

Zánik členství 

 

1. Členství zaniká: 

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

spolku; 

b. vyloučením člena 

c. úmrtím člena; 

2. O vyloučení člena rozhoduje regionální rada ČAR. Proti jejímu rozhodnutí je možné se 

odvolat k republikovému výboru ČAR, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o 

vyloučení. Republikový výbor zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li 

vyloučení zákonu nebo stanovám, případně i v jiných odůvodněných případech. 

3. Hlasování o vyloučení člena je tajné; k vyloučení člena se vyžaduje dvoutřetinová 

většina hlasů přítomných členů. 

  

Článek VI 

Organizační struktura 

  

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

shromáždění.  

2. Jednotlivé orgány spolku mohou rozhodovat i mimo zasedání (per rollam) v písemné 

formě nebo s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování stanoví 

navrhovatel. 

3. Členové (delegáti) orgánů spolku se účastní zasedání orgánů osobně, výjimečně lze 

připustit účast s využitím technických prostředků (on-line), schválí-li takovou účast 

konající orgán.  

4. Každý člen (delegát) má vždy 1 hlas. 
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5. Pro výkon funkce člena v jednotlivých volených orgánech spolku platí přiměřeně 

ustanovení stanov ohledně výkonu funkce člena republikového výboru, nestanoví-li 

stanovy v konkrétním případě jinak. 

6. Pozvánky na jednání orgánů spolku se zásadně odesílají v elektronické podobě na e-

mailové adresy člena/delegáta spolku, nedohodne-li se svolavatel s konkrétním 

členem jinak.  

 

 

 Článek VII 

Kluby 

 

1. Základní články spolku tvoří profesní a zájmové kluby, které se ustavují po registraci 

příslušnou krajskou radou tam, kde se sdruží nejméně tři členové, kteří o to požádají 

písemně regionální radu. Regionální rada je povinna o tomto požadavku rozhodnout 

nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti a neprodleně informovat o svém 

rozhodnutí žadatele. 

 

2. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která je dle potřeby svolávána výborem. 

Členská schůze volí minimálně tříčlenný výbor a revizora (revizory) hospodaření, s 

výjimkou základního článku do pěti členů, kde je volen pouze předseda a revizor 

hospodaření. Revizora (revizory) hospodaření není třeba volit, nemá-li klub majetek 

převyšující hodnotu 5.000, - Kč. Pokud není volen revizor, jeho funkci přebírá předseda 

klubu. 

 

Článek VIII 

Regionální rada 

  

1. Členové spolku vytváří v jednotlivých regionech regionální radu, a to zejména 

prostřednictvím klubů daného regionu. Seznam regionů stanoví republikový výbor 

ČAR. 

2. Regionální rada ČAR koordinuje činnost ČAR v rámci regionu. Regionální rada vysílá 

delegáta na jednání valného shromáždění ČAR. Regionální rada vede seznam členů 

ČAR v daném regionu. Člen spolku může být registrován pouze v jednom regionu, a 

to zejména dle místa svého pobytu či výkonu profese. 

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

Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

regionu; pro přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 

4. Minimální počet členů regionální rady je pět. 

5. Regionální rada je složena z předsedy regionální rady, místopředsedy regionální rady a 

dalších členů regionální rady. 

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

7. Regionální radu svolává její předseda zpravidla dvakrát do roka. Rada je 

usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, k přijetí rozhodnutí je 

zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 

8. Členové regionální rady jsou voleni na období 4 let. 
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Článek IX  

A. Republikový výbor 

  

1. Republikový výbor ČAR je statutárním (kolektivním) orgánem spolku. Řídí jeho činnost 

v období mezi valnými shromážděními. Schází se podle potřeby. Republikový výbor je 

usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů, k přijetí rozhodnutí je 

zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 

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

místopředsedy, dvou řadových místopředsedů a dalších členů 

3. Členové republikového výboru jsou voleni valným shromážděním na období 4 let 

(funkční období). Republikový výbor má 5–9 členů. Funkce člena republikového 

výboru není slučitelná s funkcí člena v revizní komisi.  

4. Funkce člena v republikovém výboru vzniká okamžikem, kdy byl člen do výboru 

zvolen, není-li volbou určen den pozdější. Funkce člena v republikovém výboru 

zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním člena, odstoupením člena ze své 

funkce, novou (opětovnou) volbou do funkce, případně z dalších důvodů uvedených 

v zákoně. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým 

spolku, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, ledaže se 

odstupující člen dohodne s republikovým výborem na jiné lhůtě zániku funkce. 

5. Republikovému výboru náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon 

nesvěří jinému orgánu spolku. 

6. Republikový výbor zejména: 

a. řídí a koordinuje činnost ČAR; 

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

a svěřený majetek spolku; 

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

d. schvaluje účetní závěrku spolku 

e. organizuje mezinárodní spolupráci, spolupracuje s ostatními asociacemi cizích jazyků 

v ČR; 

f. zastupuje ČAR v jednání se všemi stupni školských orgánů, popřípadě jiných 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. schvaluje odměny a mzdy zaměstnanců ČAR. 

7. Zanikne-li funkce člena republikového výboru, může republikový výbor, jehož 

počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhradního člena 

republikového výboru do nejbližšího zasedání valného shromáždění, který provede 

novou volbu.  Funkce kooptovaného člena republikového výboru vzniká okamžikem 

jeho jmenování (kooptace). 

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

rozsahu předseda republikového výboru. 

9. Ve věcech hospodářsko-finančních podepisuje příslušné doklady předseda nebo první 

místopředseda republikového výboru. Tyto úkony podléhají následnému schválení 

republikovým výborem.  
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B. Předseda republikového výboru 

  

1. Předseda republikového výboru jedná jménem spolku navenek a to samostatně. 

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, vyjma hospodaření s majetkem. 

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

členů republikového výboru. 

 

D. Místopředseda republikového výboru 

 

1. Místopředseda republikového výboru zastupuje předsedu, nebo prvního místopředsedu 

v době jejich nepřítomnosti. 

2. Rozsah pravomocí místopředsedy v době nepřítomnosti předsedy nebo prvního 

místopředsedy republikového výboru může být usnesením republikového výboru omezen 

či upřesněn. 

3. Místopředsedové republikového výboru jsou voleni valným shromážděním ze zvolených 

členů republikového výboru. 

 

Článek X 

Valné shromáždění delegátů  

  

1. Valné shromáždění delegátů (zkráceně „valné shromáždění“) je nejvyšším orgánem 

ČAR. Valné shromáždění je složeno z delegátů vyslaných jednotlivými regionálními 

radami ČAR. Každá regionální rada může na jednání Valného shromáždnění vyslat 

nejvýše 1 delegáta. Valné shromáždění delegátů plní působnost členské schůze 

spolku. 

2. Valné shromáždění svolává republikový výbor k hodnocení výsledků činnosti a ke 

schválení programu na další období zpravidla jednou za čtyři roky. 

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

žádost nejméně jedné třetiny regionálních rad. 

4. Do působnosti valného shromáždění patří:  

a. schvalovat a měnit stanovy ČAR; 

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

c. rozhodovat o výši členských příspěvků, je-li povinnost k úhradě uložena 

stanovami 

d. hodnotit zprávu republikového výboru a zprávu revizní komise; 

e. volit a odvolávat členy republikového výboru a členy revizní komise. Neurčují-li 

stanovy jinak, je valné shromáždění oprávněno volit členy republikového výboru a 
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revizní komise i do jejich funkcí. 

5. Valné shromáždění je schopné se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny vyslaných 

delegátů, přičemž k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných. 

Každý delegát má 1 hlas. 

  

 

Článek XI 

Revizní komise 

  

1. Revizní komise kontroluje hospodaření orgánů ČAR. 

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

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

Předsedu volí komise ze svých členů. 

4. Předseda revizní komise má právo zúčastnit se jednání republikového výboru, a to 

s hlasem poradním. 

5. Členové revizní komise nemohou být současně členy republikového výboru spolku, 

mohou se však zúčastňovat jejich zasedání s hlasem poradním. 

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

 

 

Článek XII 

Hospodaření 

  

1. Majetek ČAR tvoří: 

a. příjmy z majetku a činnosti ČAR; 

b. dotační prostředky; 

c. členské příspěvky; 

d. dary, prostředky z jiných zdrojů apod.   

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

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

3. ČAR hospodaří podle rozpočtu, který schvaluje republikový výbor ČAR na příslušný 

kalendářní rok (obdobně v jednotlivých regionech). 

4. Za majetek ČAR zodpovídá republikový výbor ČAR, který jeho správou pověřuje 

hospodáře. 

5. Hmotné prostředky ČAR jsou vlastnictvím ČAR jako celku. 

  

 

Článek XIII 

Zánik spolku 

  

1. O zrušení ČAR rozhoduje valné shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných 

delegátů. 

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

shromáždění ČAR. Likvidaci provádí likvidační komise zvolená valným shromážděním 

ČAR. 

3. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného (spolkového) rejstříku. 
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Článek XIV 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tyto stanovy spolku Česká asociace rusistů, z.s. byly schváleny valným shromážděním 

dne 6. března 2015 a změněny valným shromážděním dne 9. dubna 2022 a valným 

shromážděním dne 24.8.2022. 

2. Stanovy (jejich změny) nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení. 

 

 

                                   

Mgr. Jiří Klapka 

předseda republikového výboru České asociace rusistů, z.s. 

 

V Praze 24. srpna 2022 

 


