OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

„Unie soudních znalců, o. s.“

Čl. 1
Název a sídlo
Název:

Unie soudních znalců, o. s.
(dále jen „Unie“)

Sídlo:

Šumenská 7
143 00 Praha 4

Čl. 2
Statut UNIE
1. Unie je dobrovolná a nezávislá, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Unie je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti Unie soudních znalců
1. Obecným cílem Unie je podpora celoživotního vzdělávání soudních znalců za účelem
přispění ke kvalitě jejich práce a tím i podpoření celkové úrovně znalecké činnosti.
2. Sdružení má proto za cíl podpořit jednotu vzdělávacího systému pro soudní znalce v
České republice.
3. Pro dosažení tohoto cíle se Unie angažuje i v jiných oblastech, například provozuje
publikační, kulturní a jinou činnost s výjimkou podnikatelské činnosti.
4. Unie bude zajišťovat pravidelné informování odborné i laické veřejnosti o svých
aktivitách a vzdělávacích programech a bude shromažďovat finanční prostředky na
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rozvoj své činnosti.
5. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada Unie.

Čl. 4
Členství
1. Členem Unie mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí
se stanovami a cíli Unie.
2. O přijetí za člena Unie rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo Unie
(dále též jen „předsednictvo“) na svém nejbližším jednání.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena předsednictvem.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením předsednictvu,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) vyloučením člena Unie valnou hromadou v případě, že člen opakovaně i přes
písemné napomenutí předsednictvem porušuje tyto stanovy.
e) zánikem Unie.
5. Dokladem členství je potvrzení vydané členu na jeho žádost předsednictvem.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen Unie má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány Unie,
c) být volen do orgánů Unie
d) obracet se na orgány Unie s návrhy, podněty a stížnostmi a žádat o jejich
vyjádření,
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy Unie,
b) aktivně se podílet na plnění cílů Unie a dodržovat všechny vnitřní dohody
2

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Unie,
d) platit roční členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy
do data stanoveného předsednictvem, pokud je členský příspěvek stanoven
e) sdělovat výboru Unie změny údajů uvedených v přihlášce.
f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Unie.

Čl. 6
Orgány Unie
1. Orgány Unie jsou:
a) valná hromada,
b) předsednictvo (viz zkratka),
c) předseda předsednictva (dále jen „předseda“),
d) revizní komise a
e) další orgány zřízené rozhodnutím valné hromady
2. Volenými orgány jsou:
a) předsednictvo a jeho předseda,
b) revizní komise a její předseda.
3. Funkce člena voleného orgánu vzniká zvolením a zaniká odvoláním. K platné volbě
nebo odvolání členů volených orgánů je třeba dvoutřetinové většiny členů orgánu,
který je volí. Funkce člena voleného orgánů zaniká též odstoupením.

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Unie.
3. Valnou hromadu svolává předsednictvo podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Předsednictvo svolá valnou hromadu vždy, když o to požádají nejméně tři pětiny členů
Unie.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov Unie,
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b) schvaluje úkoly Unie pro příslušné období a výroční zprávu Unie,
c) rozhoduje, zda členové budou na příslušný rozpočtový rok hradit členský
příspěvek, a pokud ano, tak v jaké výši, volí členy předsednictva a z jejich řad
předsedu,
d) volí předsednictvo a revizní komisi a z jejich řad předsedu předsednictva a
předsedu revizní komise,
e) rozhoduje o vyloučení člena Unie v případě, že člen opakovaně i přes písemné
napomenutí předsednictvem porušuje tyto stanovy.
f) rozhoduje o zrušení Unie.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování.
8. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
9. Rozhodnutí podle odst. 1 písm. a) a f) je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě
třetiny všech členů Unie.
10. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který ověřuje pět zvolených účastníků
valné hromady.
Čl. 8
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem Unie, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě.
2. Revizní komise má 3 členy. Předseda revizní komise jmenuje z řad členů revizní
komise místopředsedu revizní komise.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje
předsednictvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu
provádí nejméně jedenkrát ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o kontrole
hospodaření Unie za uplynulý rok a o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
5. Valná hromada rozhoduje hlasováním.
6. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
7. Revizní komise se schází dle potřeby, nejméně jednou za šest měsíců. Jednání svolává
a řídí předseda. Z jednání revizní komise se pořizuje zápis.
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Čl. 9
Předsednictvo
1. Předsednictvo je výkonným orgánem Unie, které za svou činnost a plnění úkolů Unie
odpovídá valné hromadě. Předsednictvo řídí činnost Unie v období mezi zasedáními
valné hromady a odpovídá za plynulý chod Unie. Činnost předsednictva řídí předseda.
Předsednictvo má 3 členy.
1. Jednání předsednictva svolává a řídí předseda nejméně jednou za tři měsíce.
2. Předsednictvo:
a) koordinuje činnost Unie,
b) svolává valnou hromadu,
c) zpracovává podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
d) rozhoduje o přijetí za člena Unie,
e) rozhoduje o změně sídla Unie
3. Předsednictvo rozhoduje hlasováním.
4. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
5. K zajištění činnosti sdružení může předsednictvo zřídit sekretariát Unie.
6. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho
členů.
7. Jestliže se přes opakované svolání valné hromady, nejméně dvojí, v průběhu 40 dní
nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci předsednictvo, a to až
do doby, než se sejde řádně svolaná valná hromada. Usnesení v otázkách působnosti
valné hromady přijatá předsednictvem v tomto období podléhají dodatečnému
schválení valnou hromadou.

Čl. 10
Předseda
1. Předseda je statutárním představitelem Unie a zastupuje Unii navenek. Jedná jejím
jménem a rozhoduje o běžných záležitostech Unie a předsednictva.
2. Předseda jmenuje z řad členů předsednictva místopředsedu předsednictva.
3. Předseda je odpovědný za plnění úkolů předsednictvu a za vedení řádné účetní
evidence Unie.
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4. Předseda připravuje podklady pro jednání předsednictva.

Čl. 11
Jednání jménem Unie
Jménem Unie jedná statutární představitel, případně jím písemně zmocněný člen Unie.
Čl. 12
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky (jsou-li vybírány),
d) dotace a granty
2. Za hospodaření Unie odpovídá předsednictvo Unie, které každoročně předkládá valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou,
která také schvaluje závěrečný účet a výsledky hospodaření Unie za příslušný
kalendářní rok.
Čl. 13
Zánik Unie
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě
rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li Unie dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada na návrh
předsednictva o způsobu majetkového vypořádání v likvidaci.

Čl. 14
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Závěrečná ustanovení
1. Unie může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
Unie.
2. Unie má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
3. První předsednictvo jmenuje přípravný výbor do 15- ti dnů po registraci sdružení.

V Praze dne 3. 12. 2010
Přípravný výbor Unie soudních znalců:

Ing. Jiří Kutáč

Ing. Miloslav Valena
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Miroslav Šnobl

