Stanovy
IPMA Česká republika, z. s.

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Základní údaje o spolku
1.
2.
3.
4.
5.

S účinností do 31.12.2017 zní název spolku: Společnost pro projektové řízení, z. s.
S účinností od 1.1.2018 zní název spolku: IPMA Česká republika, z. s. (dále jen „spolek“)
Sídlo: Brno
Identifikační číslo: 476 08 749
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka č. 72.

Článek 2
Účel a hlavní činnosti spolku
1.

2.

3.

Základním účelem spolku je rozvíjet komunitu projektových manažerů, všestranně podporovat
profesionální rozvoj projektového řízení a být členskou národní organizací International Project
Management Association (IPMA),
Svůj účel spolek naplňuje především prostřednictvím následujících hlavních činností:
a. zvyšování úrovně kvalifikace v oblasti projektového řízení,
b. tvorba, aplikace a rozvoj systémů kvalifikací, certifikací a standardů,
c. nezisková certifikace a ověřování odborné způsobilosti v oblasti projektového řízení,
d. šíření, sdílení a výměna informací a zkušeností,
e. podpora, poradenství a vzdělávání,
f. odborná publikační činnost.
Za účelem podpory hlavních činností vykonává spolek také vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v komerční certifikaci a ověřování odborné způsobilosti v oblasti projektového řízení.

ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Článek 3
Druhy členství a seznam členů
1.
2.

Členství ve spolku je dobrovolné a rozlišuje se na řádné a čestné.
Spolek vede neveřejný seznam členů, každému členu je přiděleno členské číslo. Zápisy a výmazy
v seznamu provádí výbor.
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Článek 4
Řádné členství
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Řádným členem spolku se může stát:
a. každá fyzická osoba starší osmnácti let, která se ve svém profesním nebo studijním
zaměření zabývá projektovým řízením a ztotožňuje se s účelem spolku;
b. právnická osoba, která není v likvidaci nebo v úpadku a která se chce podílet na
naplňování účelu spolku.
Každá osoba, která se chce stát řádným členem, musí o své členství požádat výbor
prostřednictvím přihlášky.
Přihláška musí obsahovat:
a. jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště a kontaktní telefon nebo e-mail
fyzické osoby
b. název, identifikační číslo, sídlo, informace ohledně zápisu právnické osoby do
veřejného rejstříku právnické osoby,
c. jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a kontaktní telefon nebo e-mail
osoby, která bude právnickou osobu ve spolku zastupovat (dále jen „zástupce
člena“),
d. prohlášení, že se zájemce seznámil se stanovami spolku a zavazuje se je dodržovat,
e. prohlášení, že se zájemce bude řídit Etickým kodexem profesionála v oblasti
projektového řízení a zavazuje se jej dodržovat,
f. prohlášení, ve kterém prokáže svůj zájem o projektový management,
Řádné členství vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí člena. Na přijetí za člena není právní
nárok.
Řádné členství zaniká vystoupením člena a dále:
a. rozhodnutím výboru o vyloučení člena, pokud nezaplatí v termínu členský příspěvek,
nebo přestane splňovat podmínky členství nebo svým jednáním porušuje stanovy
spolku nebo Etický kodex profesionála v oblasti projektového řízení;
b. úmrtím či zánikem řádného člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,
c. zánikem spolku.
Člen může do patnácti dnů od doručení písemného rozhodnutí o vyloučení podat návrh, aby
rozhodnutí přezkoumala revizní komise. Revizní komise rozhodnutí zruší, pokud odporuje
zákonu, nebo stanovám.
Každý řádný člen má právo:
a. podílet se na řízení spolku prostřednictvím valné hromady, na které má právo
hlasovat, předkládat návrhy a protinávrhy a požadovat vysvětlení týkající se spolku,
b. účastnit se všech akcí organizovaných spolkem,
c. kandidovat a být volen do všech orgánů spolku,
d. podílet se na činnosti Young Crew, pokud se stane jejím členem,
e. být na vyžádání informován o všech rozhodnutích orgánů spolku,
f. využívat všech výhod plynoucích z řádného členství ve spolku,
g. obracet se s podněty a stížnostmi na orgány spolku; orgán musí stížnost či podnět
bezodkladně projednat a o výsledku projednání člena spolku zpravit.
Každý řádný člen je povinen:
a. dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy spolku a Etický kodex
profesionála v oblasti projektového řízení,
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b. platit členské příspěvky ve výši, za podmínek a v termínu stanovených valnou
hromadou,
c. podle svých možností přispívat k rozvoji spolku, jeho dobrému jménu a popularitě
v širší veřejnosti,
d. oznámit výboru změny všech údajů souvisejících s členstvím ve spolku.

Článek 5
Čestné členství
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Čestným členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší osmnácti let, která významným
způsobem přispěla k rozvoji projektového řízení nebo k naplňování poslání a cílů spolku. Osoba,
která je čestným členem spolku, může být i řádným členem spolku.
O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada.
Čestné členství vzniká dnem, kdy po rozhodnutí valné hromady vyjádří čestný člen souhlas se
svým členstvím ve spolku. Písemný souhlas musí obsahovat:
a. jméno a příjmení,
b. datum narození,
c. trvalé bydliště,
d. kontaktní telefon nebo e-mail,
e. prohlášení, že se fyzická osoba seznámila se stanovami spolku, a souhlasí s čestným
členstvím ve spolku,
Čestné členství zaniká vystoupením člena a dále:
a. dnem rozhodnutí výboru o vyloučení člena, pokud čestný člen svým jednáním
porušuje stanovy spolku nebo Etický kodex profesionála v oblasti projektového
řízení;
b. úmrtím čestného člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,
c. zánikem spolku.
Každý čestný člen má právo:
a. účastnit se bez práva hlasovacího valné hromady, na které má právo předkládat
návrhy a protinávrhy a požadovat vysvětlení týkající se spolku,
b. využívat všech výhod plynoucích z čestného členství ve spolku.
Každý čestný člen je povinen:
a. dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy spolku a Etický kodex
profesionála v oblasti projektového řízení,
b. podle svých možností přispívat k rozvoji spolku, jeho dobrému jménu a popularitě
v širší veřejnosti,
c. oznámit výboru změny všech údajů souvisejících s členstvím ve spolku, a to bez
zbytečného odkladu.
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ČÁST TŘETÍ
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU

Článek 6
Orgány spolku
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Orgány spolku jsou
a. valná hromada, která je nejvyšším orgánem spolku,
b. výbor, který je kolektivním statutárním orgánem spolku,
c. revizní komise, která je kontrolním orgánem spolku,
d. volební komise,
e. Young Crew,
f. certifikační orgány.
Jménem spolku jednají a podepisují prezident a viceprezident ve všech věcech samostatně.
Členové orgánů spolku musí vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, zdržet se
všech aktivit, ve kterých by mohlo docházet ke střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o
důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo spolku
způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
Členové orgánů odpovídají za škodu, kterou způsobili spolku plněním pokynů valné hromady, jen
pokud jsou tyto pokyny valné hromady v rozporu s právními předpisy.
Členové orgánů mohou ze své funkce odstoupit; jsou povinni předtím zajistit plnění jim
svěřených úkolů tak, aby spolku nevznikla újma, než budou zvoleni jejich náhradníci. Výkon
funkce končí uplynutím 30 dnů od doručení oznámení od odstoupení výboru a orgánu, o jehož
člena jde.
Jestliže člen orgánu voleného valnou hromadou zemře, je prohlášen za mrtvého, odstoupí z
funkce, je odvolán, přestane splňovat podmínky pro výkon funkce nebo jinak skončí výkon jeho
funkce, zvolí si příslušný orgán na své nejbližší schůzi nového člena s funkčním obdobím trvajícím
do další schůze valné hromady. Způsobem uvedeným v předchozí větě lze zvolit nejvýše jednu
polovinu členů příslušného orgánu.

Článek 7
Valná hromada
1.
2.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
Do působnosti valné hromady náleží:
a. volba předsedajícího valné hromady, členů mandátové komise a členů komise
ověřovatelů,
b. schválení programu jednání valné hromady,
c. schválení stanov a jejich změn, včetně jednacích a organizačních řádů,
d. schválení Etického kodexu profesionála v oblasti projektového řízení a jeho změn,
e. rozhodnutí o udělení čestného členství,
f. projednání roční zprávy o činnosti spolku,
g. schválení roční účetní závěrky, včetně návrhu na využití kladného nebo uhrazení
záporného hospodářského výsledku,
h. projednání roční revizní zprávy,
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i.
j.
k.
l.

3.
4.

5.

volba a odvolání členů výboru, revizní komise
rozhodnutí o výši, podmínkách a termínu zaplacení členských příspěvků,
rozhodnutí o odměnách pro členy výboru a revizní komise,
rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce mezi členy orgánů spolku a spolkem,
jsou-li takové smlouvy uzavírány,
m. rozhodnutí o vzniku a zániku certifikačního orgánu,
n. rozhodnutí o přeměně spolku,
o. rozhodnutí o majetkové účasti v jiném spolku, společnosti či družstvu,
p. rozhodnutí o vstupu do spolku s jinými právními subjekty,
q. rozhodnutí o dobrovolném zrušení spolku s likvidací.
Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 9 měsíců od rozvahového dne.
Mimořádná valná hromada se koná vždy, pokud ji svolá výbor z vlastního podnětu, nebo na
základě podnětu revizní komise, nebo pokud o její svolání požádá alespoň 1/3 všech řádných
členů spolku.
Činnost valné hromady se řídí jednacím řádem valné hromady.

Článek 8
Volební komise
1.

2.
3.
4.

5.

Volební komise řídí a organizačně zabezpečuje volbu prezidenta, viceprezidenta, členů výboru a
revizní komise. Zabezpečuje zejména:
a. výběr kandidátů,
b. prezentaci kandidátů na webových stránkách společnosti,
c. volbu členů výboru a revizní komise na valné hromadě.
Volební komise má tři členy. Výkon funkce člena volební komise je nezastupitelný.
Členy volební komise volí a odvolává výbor.
Pokud je na programu jednání valné hromady volba členů výboru nebo volba členů revizní
komise a výbor nezřídil pro tuto volbu volební komisi, zvolí členy volebního výboru valná
hromada.
Funkce člena volební komise zaniká úspěšnou volbou prezidenta, viceprezidenta, členů výboru
nebo revizní komise.

Článek 9
Výbor
1.
2.
3.
4.

Výbor je kolektivním statutárním orgánem, jenž řídí činnost spolku a zavazuje ho způsobem
upraveným těmito stanovami. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný.
Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou právními předpisy nebo těmito
stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo revizní komise.
Výbor se musí řídit pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními
předpisy a stanovami.
Do výlučné působnosti výboru náleží mimo jiné:
a. zabezpečovat vedení spolku včetně řádného vedení účetnictví,
b. hospodařit s příjmy a výdaji spolku a nakládat s jejím majetkem,
c. předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku, včetně návrhu na využití
kladného nebo uhrazení záporného hospodářského výsledku,
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

předkládat valné hromadě k projednání roční zprávu o činnosti spolku,
jmenovat a odvolávat prezidenta a viceprezidenta spolku,
řídit činnost certifikačních orgánů s výjimkou Certifikačního orgánu IPMA,
jmenovat členy certifikační rady s výjimkou Certifikačního orgánu IPMA,
jmenovat a odvolávat členy volební komise,
schvalovat vnitřní předpisy,
projednávat zápisy ze zasedání revizní komise,
rozhodovat o ročním plánu, ročním rozpočtu a obsahu výroční zprávy,
rozhodovat o rozdělení odměn mezi jednotlivé členy výboru, pokud tak neučiní valná
hromada.
5. Výbor má pět členů včetně prezidenta a viceprezidenta.
6. Členem výboru se může stát pouze řádný člen spolku, který nebyl odsouzen pro úmyslný trestný
čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a není členem revizní komise.
7. Funkční období člena výboru trvá tři roky.
8. Členství ve výboru vzniká dnem, kdy zvolený člen výboru písemně vyjádří souhlas se svým
členstvím ve výboru. Tento souhlas musí obsahovat:
a. jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo,
b. členské číslo,
c. prohlášení o trestní bezúhonnosti, o přijetí funkce člena výboru a souhlas se zápisem
údajů do veřejného rejstříku,
d. vlastnoruční podpis.
9. Výbor musí zpřístupnit revizní komisi všechny smlouvy a účetní záznamy, které se týkají činnosti
spolku a jeho hospodaření.
10. Výbor se schází na svém zasedání nejméně jednou za měsíc.
11. Právo účastnit se zasedání výboru mají také předseda revizní komise, předseda rady Young
Crew, předsedové a místopředsedové certifikačních rad.
12. Činnost výboru se řídí jednacím řádem výboru, který je přílohou a nedílnou součástí těchto
stanov.

Článek 10
Revizní komise
1.
2.
3.

4.

Revizní komise dohlíží na výkon působnosti výboru a naplňování účelu spolku. Výkon funkce
člena revizní komise je nezastupitelný.
Revizní komise se musí řídit pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu
s právními předpisy a stanovami.
Členové revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech smluv a účetních záznamů týkajících se
činnosti spolku a jeho hospodaření. O výsledcích revizní činnosti informují výbor a valnou
hromadu.
Do působnosti revizní komise náleží:
a. kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov spolku a usnesení valné
hromady,
b. kontrolovat účetní zápisy a jejich soulad se skutečností,
c. předkládat výboru výsledky své kontrolní činnosti,
d. předkládat valné hromadě k projednání roční revizní zprávu,
e. ověřovat správnost účetní závěrky a správnost vyúčtování sbírek, grantů, dotací a
darů,
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f.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

rozhodovat o podání podnětu výboru na svolání mimořádné valné hromady a
navrhovat valné hromadě potřebná opatření, pokud to vyžadují zájmy spolku,
g. rozhodovat o rozdělení odměn mezi jednotlivé členy revizní komise, pokud tak
neučiní valná hromada spolku,
h. rozhodovat o přezkumu rozhodnutí o vyloučení člena spolku,
i. pověřovat auditora nebo daňového poradce, který bude ověřovat účetní závěrku
spolku.
Revizní komise je povinna upozornit výbor na porušení právních předpisů, stanov spolku nebo
usnesení valné hromady, na nehospodárné postupy, případně další nedostatky v činnosti spolku.
Revizní komise má povinnost předat výboru bez zbytečného odkladu zápis ze svého zasedání.
Výbor má povinnost projednat zápis ze zasedání revizní komise na svém nejbližším zasedání
konaném po jeho doručení.
Revizní komise spolku má tři členy. Výkon funkce člena revizní komise je nezastupitelný.
Členem revizní komise se může stát pouze řádný člen spolku, který nebyl odsouzen pro úmyslný
trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a není členem výboru.
Členy revizní komise volí a odvolává valná hromada na návrh volební komise nebo členů spolku.
Opětovná volba člena revizní komise je možná. Funkční období člena revizní komise trvá tři roky.
Členství v revizní komisi vzniká dnem, kdy řádně zvolený člen revizní komise vyjádří písemný
souhlas se svým členstvím v revizní komisi. Tento souhlas musí obsahovat:
a. jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo,
b. členské číslo,
c. prohlášení o trestní bezúhonnosti, o přijetí funkce člena výboru a souhlas se zápisem
údajů do veřejného rejstříku
d. vlastnoruční podpis.
Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Revizní komise se schází na svém zasedání nejméně jednou za rok.
Činnost revizní komise se řídí jednacím řádem revizní komise, který je přílohou a nedílnou
součástí těchto stanov.

Článek 2
Young Crew
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Young Crew tvoří síť mladých profesionálů v oblasti projektového řízení za účelem sdílení
zkušeností, rozvoje a propagace projektového řízení v České republice a spolupráce se složkami
Young Crew ostatních členských národních organizací IPMA.
Young Crew je na základě rozhodnutí Rady Delegátů IPMA (IPMA Council of Delegates) jedním ze
základních stálých a nezrušitelných orgánů členských národních organizací IPMA.
Členem Young Crew se může stát každý řádný člen spolku, který je fyzickou osobou a má v době
podání přihlášky do Young Crew méně než 35 let. Člen Young Crew, který dovršil 35 let,
automaticky přestává být členem tohoto orgánu.
Young Crew řídí rada Young Crew, která má tři členy. Jejího předsedu, místopředsedu a člena
volí ze svého středu a odvolávají členové Young Crew na společném jednání. Funkční období je 3
roky.
Rada Young Crew se schází na svém zasedání nejméně jednou za šest měsíců. Zasedání rady
Young Crew se mohou bez práva hlasovat zúčastnit prezident a viceprezident spolku.
Rada Young Crew je nezávislým orgánem, jehož činnost řídí Řídící rada IPMA Young Crew (IPMA
Young Crew Management Board); ve vztahu ke spolku předkládá valné hromadě zprávu o své
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7.

činnosti za uplynulé období kalendářního roku a plán činnosti na období následujícího
kalendářního roku a je povinna spolupracovat s výborem.
Činnosti rady Young Crew se řídí organizačním a jednacím řádem Young Crew, který je přílohou a
nedílnou součástí těchto stanov.

Článek 12
Certifikační orgány
1.

2.
3.
4.
5.

Certifikační orgány zabezpečují objektivní a nestranné ověřování způsobilosti fyzických nebo
právnických osob. Rovněž zajišťují kvalitu vzdělávacích programů a publikací pro subjekty, které
udržují kvalitu certifikačních a akreditačních procesů.
O vzniku a zániku certifikačního orgánu rozhoduje valná hromada na návrh výboru.
Certifikační orgán řídí certifikační rada. Certifikační rada má 5 členů. Funkční období certifikační
rady trvá 3 roky. Členové certifikační rady si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
Certifikační rada se schází na svém zasedání nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání certifikační
rady se mohou bez práva hlasovat zúčastnit prezident a viceprezident spolku.
Činnost každého certifikačního orgánu se řídí příručkou kvality, kterou schvaluje certifikační rada
a výbor. Certifikační orgán realizující programy certifikace podle IPMA je nezávislým
certifikačním orgánem, jehož činnost se řídí Příručkou kvality programu certifikace, která je
v souladu s platným zněním IPMA Certification Regulations a IPMA Certification Regulations and
Guidelines (ICR a ICRG).

Článek 13
Vedení účetnictví
1.
2.
3.

Spolek ve svém účetnictví důsledně odděluje náklady a výnosy spojené s vedlejšími činnostmi.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Roční účetní závěrku spolku ověřuje auditor nebo daňový poradce.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14
Zrušení a zánik spolku
Při zrušení spolku bude likvidační zůstatek použit v souladu s rozhodnutím valné hromady.

Článek 15
Účinnost stanov
Tyto stanovy nabyly platnosti schválením valnou hromadou spolku dne 26. 5. 2017.
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