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Stanovy zapsaného spolku 
International Geosynthetics Society – Česká republika z.s. 

 
Preambule 

International Geosynthetics Society – Česka republika, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a 
násl. NOZ. 

Název International Geosynthetics Society – Česka republika se s ohledem na § 216 NOZ 
mění na International Geosynthetics Society – Česka republika z.s., (dále jen „spolek“). 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. International Geosynthetics Society – Česka republika z.s. je spolek ve smyslu § 214 a 
násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění a jako takový je právnickou 
osobou způsobilou k právnímu jednání. 

1.2. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za 
účelem naplnění společného zájmu, kterým jsou poznatky o geosyntetikách a jejich 
použití. 

1.3. Stanovy spolku jsou uloženy ve svém úplném znění u předsedy spolku. 

Čl. II. 
Název spolku 

 
2.1. Název spolku je v českém jazyce: International Geosynthetics Society – Česká republika 
z.s. v anglickém jazyce: International Geosynthetics Society – the Czech Chapter, zkratka 
IGS.CZ (dále jen „IGS.CZ“). 

2.2. IGS.CZ působí na území České republiky a je zároveň českou pobočkou International 
Geosynthetics Society, sídlem Easley, South Carolina, 29641-0347, USA (dále jen „IGS“). 

Čl. III. 
Sídlo spolku 

 
3.1. Sídlem spolku je: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2. 
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Čl. IV. 
Poslání, cíle a činnosti spolku 

 
4.1. Posláním (hlavním účelem) spolku je zejména shromažďování, analyzování, rozšiřování a 
zvyšování úrovně poznatků o geosyntetikách a jejich použití. 

4.2. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování 
poslání spolku, a to je prováděno zvláště: 

a) aktivním podílením se na tvorbě norem a předpisů v oblasti využití geosyntetik,  
b) podporou či tvorbou publikací a článků o využívání geosyntetik, 
c) prostřednictvím přednášek, školení, seminářů, sympozií, konferencí, podporou 

akademické instituce při organizování akcí zaměřených na geosyntetika a jejich 
používání, 

d) tvorbou a provozováním knihovny s technickými předpisy, normami, aplikacemi a 
dalšími vědomostmi souvisejícími s geosyntetiky, a to včetně zahraničních publikací, 

e) aktivním nabízením členství v IGS.CZ lidem z řad odborníků z investorské, akademické, 
výzkumné i další sféry s cílem zvýšit obec a zároveň aktivitu členstva IGS.CZ, 

f) podporou standardizací zkušebních metod geosyntetik a zkušebních zařízení. 

4.3. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnost vedlejší spočívající v přípravě a 
organizačním a finančním zabezpečování přednášek, školení, seminářů, sympozií, konferencí 
a obdobných akcí zaměřených na geosyntetika. 

Čl. V. 
Členství ve spolku 

 
5.1. Členství ve spolku je dobrovolné. Spolek IGS.CZ rozlišuje členství individuální a čestné. 

5.1.1. Individuálními členy IGS.CZ se mohou stát odborníci zabývající se výzkumem, 
vývojem, zkoušením, vzděláváním, projektováním, poradenstvím, aplikací, výrobou, 
distribucí či jinou činností související s geosyntetiky. 

5.1.2. Čestné členství v IGS.CZ je navrhováno výborem spolku omezenému počtu osob 
vzhledem k jejich významné funkci, vědeckému přínosu, mimořádné práci či mimořádnému 
přínosu pro propagaci geosyntetik. 

5.1.3. Individuálním i čestným členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, bez 
rozdílu pohlaví, vyznání politického a sociálního zařazení, národnosti či rasy. Členství se váže 
na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 
Členem spolku může být i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a posláním spolku a 
je ochotna podílet se na činnosti spolku. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární 
orgán, neurčí-li si jiného zástupce. 
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5.2. Členství vzniká ke dni splnění těchto podmínek: 
a) doručením přihlášky do sídla spolku, 
b) zaplacením členského příspěvku, 
c) schválením členství na nejbližším zasedání výboru spolku. 

5.2.1. Přihláška musí být v písemné podobě a musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele 
(název právnické osoby), adresu trvalého bydliště, sídlo, datum narození, IČ:, případně 
telefonické spojení, e-mailovou adresu a souhlas žadatele s placením členského příspěvku 
IGS.CZ, datum přihlášky a vlastnoruční podpis fyzické osoby či statutárního zástupce 
právnické osoby. 

5.2.2. Čestný člen IGS se stává automaticky čestným členem IGS.CZ dnem udělení čestného 
členství IGS. 

5.2.3. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému 
názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání 
spolku. 

5.2.4. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni doručení přihlášky. 

5.3. Ukončení členství (zánik členství) 
a) dobrovolné vystoupení člena – členství konči dnem doručení písemného oznámení o 

ukončení členství do sídla spolku, 
b) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, 
c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze 

spolku, na návrh výboru má právo vyloučit člena IGS.CZ členská schůze, pokud svým 
jednáním porušuje cíle a poslání spolku nebo zanedbává členské povinnosti, hrubě 
porušuje stanovy spolku či etická pravidla IGS nebo ohrožuje řádné plnění poslání 
spolku, 

d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem 
po marném uplynutí lhůty dvou měsíců, která byla na základě písemné výzvy výboru 
daná členovi ke splnění své povinnosti, 

e) zánikem spolku nebo rozhodnutím o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu 
s ust. § 3045 odst. 1 NOZ. 

5.3.1. Každý zánik členství v IGS.CZ je zaznamenán v zápise ze schůze výboru spolku. 

5.4. Členové spolku neručí za dluhy spolku. 

Čl. VI. 
Práva a povinnosti členů 

 
6.1. Člen spolku má následující práva a povinnosti: 
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- právo účastnit se aktivně veškeré činnosti spolku a aktivně podílet se na činnosti 
spolku, 

- právo být pravidelně informován o dění ve spolku, o jeho akcích a zúčastňovat se jich, 
- chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o jeho dobrou pověst, 
- povinnost dodržovat etiku spolku (včetně etických pravidel IGS) ve vzájemných vztazích 

a principy kolegiality, 
- povinnost dodržovat stanovy spolku a usnesení orgánů spolku, 
- právo podávat návrhy, připomínky, náměty k činnosti spolku, vznášet dotazy orgánům 

spolku, 
- právo zúčastnit se členské schůze spolku, volit a být volen do řídících a kontrolních 

orgánů spolku, 
- povinnost odpovědně plnit funkce, které přijal v orgánech spolku, 
- právo žádat o výpis ze seznamu členů spolku, 
- povinnost platit členské příspěvky řádně a včas ve stanovené výši a termínu, nejedná-li 

se o čestného člena spolku, 
- povinnost informovat a oznámit výboru spolku změny vzdělaní, osobních údajů a 

případně i vznik okolnosti, které mohou mít vliv na členství člena ve spolku. 
 
6.2. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. V seznamu členů se u každého člena 
uvádějí následující údaje: 

Fyzická osoba: jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, tel./email, odbornost člena 
Právnická osoba: název, sídlo, IČ:, tel./email, zaměření v oblasti geosyntetiky, osoba jednající 
jménem právnické osoby, jakožto člena spolku. 

6.3. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí výbor spolku. Výbor provede zápis nového 
člena do seznamu ve lhůtě 30 dnů od vzniku jeho členství. Ve stejné lhůtě provede výbor 
výmaz člena ze seznamu po zániku jeho členství. 

Čl. VII. 
Zásady hospodaření, členský příspěvek 

 
7.1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. IGS.CZ je založen jako 
nekomerční spolek a jeho cílem není tvorba zisku. Případný zisk z činnosti spolku lze tedy 
použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

7.1.1. Příjmy spolku tvoří: 
- členské příspěvky členů spolku, 
- příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 
- příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, 
- dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod., 
- dary, sponzorské příspěvky, příspěvky z dědictví a odkazů. 



 

 
International Geosynthetics Society - Česká republika 

igs@igs.cz, www.igs.cz 

5 z 11 

International Geosynthetics Society – Česká republika 
Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, CZ 

E-mail: igs@igs.cz 

www.igs.cz 

 

7.1.2. Veškeré prostředky jsou využívány ve smyslu těchto stanov a slouží k financování 
činnosti naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci 
činnosti spolku. Majetek spolku je tvořen hmotnými i nehmotným majetkem a finančními 
prostředky. Prostředky jsou využívány zejména na krytí: 

- hlavních činností spolku, 
- administrativně-správních výdajů orgánů spolku, 
- na úkony spojené s cíli a posláním spolku, řádně podložené účetními doklady. 

7.1.3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických 
osob, to platí i pro členy a zaměstnance spolku. To však nevylučuje použití prostředků k 
sociálním a charitativním účelům. Výjimku také tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na 
základě platných smluv. 

7.1.4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívaní majetek, za účelem řádného 
naplňování poslání a cílů spolku. O převodech vlastnického práva k majetku, vyjma majetku 
nemovitého, i o jeho nabývání a zcizování a všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor 
spolku. O veškerých dispozicích (nabývání, zcizení apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje 
členská schůze. 

7.1.5. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi, 
neboť za způsob využití majetku spolku odpovídá výbor. 

7.1.6. Hospodařeni IGS.CZ se uskutečňuje podle schváleného rozpočtu a v souladu se 
stanovami a plánem činnosti IGS.CZ. Rozpočet na kalendářní rok předkládá výbor spolku ke 
schválení členské schůzi. V době od prvního dne každého kalendářního roku do schválení 
rozpočtu členskou schůzi se hospodaření uskutečňuje podle rozpočtového provizoria 
sestaveného výborem spolku. 

7.1.7. Zprávu o výsledcích hospodaření předkládá členské schůzi výbor spolku a revizor. Obě 
zprávy pak schvaluje na svém zasedání členská schůze. 

7.2. Členský příspěvek IGS.CZ 

7.2.1. Každý člen IGS.CZ je povinen zaplatit v plné výši členský příspěvek nejpozději k 31. 
lednu kalendářního roku, na který příspěvek hradí, a to i v případě, že neobdržel výzvu k 
úhradě nebo účetní doklad k platbě. 

7.2.2. Návrh na výši ročního členského příspěvku předkládá výbor ke schválení členské schůzi 
IGS.CZ. 

7.2.3. Nový člen vstupující do IGS.CZ v první polovině roku platí plný členský příspěvek. Nový 
člen vstupující do IGS.CZ v druhé polovině roku platí členský příspěvek ve výši 1/2 ročního 
členského příspěvku. 
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7.2.4. Čestní členové jsou od placení členského příspěvku osvobozeni. 

Čl. VIII. 
Orgány spolku 

 
8.1. Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze 
b) výbor spolku 
c) předseda 
d) revizor 

8.2. Funkční období volených orgánů jsou čtyři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž 
počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího 
zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve spolku, 
uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzi pro 
hrubé porušení jeho povinnosti. 

8.3. Nejvyšším orgánem IGS.CZ je členská schůze IGS.CZ. 

8.4. Výbor spolku je druhým nejvyšším orgánem IGS.CZ. 

8.5. Jednat jménem IGS.CZ je oprávněn předseda výboru spolku. Další členové výboru spolku 
jsou oprávněni jednat jménem IGS.CZ pouze na základě písemného pověření předsedy 
výboru spolku. K názvu IGS.CZ připojí svůj podpis s uvedením funkce a navíc předkládají 
písemné pověření předsedy výboru spolku. 

8.6. Kontrolním a revizním orgánem je revizor IGS.CZ, který má pravomoc kontrolní komise. 

8.7. Orgány IGS.CZ zajišťuji a řídí všechny úseky činnosti IGS.CZ. 

8.8. Členská schůze IGS.CZ 

8.8.1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je tvořena shromážděním všech 
členů spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady 
činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících 
orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. 

8.8.2. Do působnosti členské schůze náleží zejména: 
- určit hlavní zaměření činnosti spolku, 
- rozhodovat a schvalovat stanovy IGS.CZ a jejich změny a doplňky, 
- stanovit výši a splatnost členských příspěvků, 
- rozhodovat o vyloučení člena IGS.CZ na návrh výboru popř. delegovat tuto pravomoc 

na výbor spolku, 
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- schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období 
předkládané výborem, 

- schvalovat hospodaření spolku – rozpočet a zprávu o hospodaření, plán činnosti, 
zprávy z pracovních skupin (pokud je ustanoví), 

- volit členy výboru, předsedu a revizora popř. členy kontrolní komise, včetně jejich 
náhradníků, 

- schvalovat volební řád a řády orgánů IGS.CZ, 
- hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů, 
- rozhodovat o dobrovolném rozpuštění spolku, 
- jmenovat likvidátora při zániku spolku, 
- rozhodnout o vzniku, přeměně spolku, jeho sloučení či zániku. 

8.8.3. Členská schůze je svolávána výborem dle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to 
bez zbytečného odkladu na místě a v čase určené výborem spolku po vyhotovení účetní 
závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku. Pokud o její svolání požádá 
alespoň 1/3 členů spolku nebo se výbor spolku usnese o jejím svolání, je povinností výboru 
svolat členskou schůzi nejpozději do dvou měsíců od doručení takového podnětu, který musí 
obsahovat důvod a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výbor spolku členskou 
schůzi do třiceti dnů od doručení podnětu k jejímu svolání, může ten, kdo podnět podal, 
svolat zasedání členské schůze na náklady spolku. Členská schůze se svolává písemnou 
pozvánkou, která musí být společně s programem rozeslaná členům nejméně 30 dnů před 
jejím konáním. V případě potřeby jsou zaslány i projednávané materiály či uveden odkaz 
jejich internetového zveřejnění. Místo a čas zasedaní se určí tak, aby co nejméně omezovaly 
možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedaní členské schůze lze odvolat nebo odložit. 

8.8.4. Každý člen IGS.CZ může předložit písemně návrh na zařazení bodu programu členské 
schůze IGS.CZ výboru spolku, a to nejpozději 15 dní před začátkem členské schůze IGS.CZ. O 
projednání takového bodu pak rozhodne členská schůze na konaném zasedání. Kromě toho 
každý člen IGS.CZ může přednést bod do diskuze na členské schůzi IGS.CZ. 

8.8.5. Každý člen IGS.CZ smí jmenovat libovolného jiného člena IGS.CZ přítomného na 
členské schůzi, aby vystupoval jako jeho zmocněnec. Zplnomocnění musí uskutečnit 
písemnou formou a dát k dispozici výboru spolku před zahájení jednání členské schůze. 
Jeden člen IGS.CZ může zastupovat maximálně jednoho dalšího člena IGS.CZ. 

8.8.6. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové 
IGS.CZ. Každý člen IGS.CZ je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí 
spolku, požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje 
nebo jejichž prozrazení by spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout. 

8.8.7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je 
schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku IGS.CZ. Usnesení 
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členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. Pouze pro hlasování o sloučení, 
likvidaci a zániku IGS.CZ je zapotřebí souhlasu minimálně 2/3 hlasů všech členů IGS.CZ. V 
případě, že není přítomno a zastupováno množství členů s nadpoloviční většinou hlasů, 
zasedaní členské schůze IGS.CZ se přeruší na 30 minut. Po uplynutí této doby se koná 
náhradní členská schůze IGS.CZ, která je usnášeníschopná s počtem skutečně přítomných a 
zastupovaných hlasů. Její rozhodnutí a usnesení musí být následně ratifikováno 
korespondenčním hlasováním nepřítomných členů, přičemž jejich případná neúčast na 
tomto hlasovaní je považována za souhlas s rozhodnutími náhradní členské schůze IGS.CZ. 
Hlasovaní na členské schůzi se uskutečňuje zvednutím ruky, kromě voleb do orgánů spolku. V 
tomto případě se hlasuje tajně odevzdáním hlasovacích lístků.  

8.8.8. Jednání členské schůze řídí předseda popř. jim pověřený místopředseda IGS.CZ. 
Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce. Záležitost, která nebyla 
zařazena na pořad jednání při rozeslání pozvánky, lze rozhodnout jen se souhlasem 
nadpoloviční většiny přítomných členů spolku. 

8.8.9. Ze zasedání členské schůze je vyhotoven zápis nejpozději do 30 dnů od jejího konání, 
ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo mu předsedal, jaká byla 
přijata usnesení a kdo zápis vyhotovil. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v 
sídle spolku, každý člen má právo na zaslání zápisu, pokud o to požádá a uvede svoji               
e-mailovou adresu. 

8.9. Výbor spolku 

8.9.1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku, který je druhým nejvyšším 
orgánem – statutárním orgánem spolku. Jednat jménem spolku může předseda, ve 
finančních záležitostech vždy předseda společně s dalším členem výboru. Funkční období 
výboru je čtyřleté, přičemž do funkce předsedy může být zvolen člen IGS.CZ pouze ve dvou 
po sobě jdoucích obdobích. V případě odstoupení, odvolaní člena výboru spolku v průběhu 
funkčního období, se stává členem výboru jeho náhradník zvolený členskou schůzi v 
posledních volbách orgánů IGS.CZ, a to pouze po zbytek funkčního období svého 
předchůdce. Výbor má lichý počet členů a je tvořen 3 (třemi) členy výboru – předsedou a 
dvěma místopředsedy zastávajícími funkci sekretáře a hospodáře. 

8.9.2. Výbor spolku je volen členskou schůzi a zodpovídá se jí ze své činnosti. Výbor svolává k 
zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen 
výboru spolku, a to podle potřeby, nejméně však 4x ročně. Schůze výboru jsou neveřejné, 
není-li stanoveno jinak. Obsah jednání může být stanoven usnesením „pouze pro vnitřní 
potřebu členů IGS.CZ“. Pozvání na schůzi výboru musí být členům výboru rozesláno nejméně 
14 dnů před jejím konáním. K jednání mohou být přizváni další členové IGS.CZ, zejména 
předsedové odborných komisí výboru či hosté. Mimořádnou schůzi výboru svolá předseda, 
požádá-li o to alespoň polovina členů výboru. 
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8.9.3. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny všech jeho členů. Hlasy 
všech členů výboru mají stejnou váhu. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí nadpoloviční 
většina hlasů přítomných, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pokud na 
základě svého usneseni či rozhodnutí předsedy výboru hlasuje k některé otázce výbor spolku 
korespondenčně, je hlasovaní platné, je-li hlas odevzdán nadpoloviční většinou jeho členů. 
Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro hlasovaní elektronickou poštou (či podobnými 
prostředky), pokud se pro takové hlasování výbor rozhodne nebo pokud si je vyžádá (např. z 
důvodu časové tísně) předseda výboru spolku nebo jeho zástupce. Odevzdat hlas 
elektronickou formou je plně v pravomoci hlasujícího. Uschovává se spolu se zápisy o jednání 
výboru vytištěný tak, aby obsahovat údaje v hlavičce zprávy, odkud byl odeslán a kdy. Na 
příští schůzi výboru je vždy nutno elektronické hlasovaní potvrdit. 

8.9.4. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových 
pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek, dohlíží na dodržování 
stanov spolku, pečuje o rozvoj spolku a zejména řádné naplňování cílů a poslání spolku. 
Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, s náležitou odborností, pečlivostí a 
loajalitou. 

8.9.5. Do působnosti výboru spolku náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou 
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů spolku. 

8.9.6. Výbor spolku zejména: 
- zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k 

jejich realizaci, 
- přezkoumává rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky předkládá ke schválení 

členské schůzi a publikuje v rámci spolku, 
- schvaluje průběžné zprávy o činnosti a hospodaření spolku, 
- rozhoduje ve věcech členství, přijímá návrhy z řad členů IGS.CZ na udělení čestného 

členství a tento návrh dále postupuje členské schůzi, 
- dbá o dodržování stanov spolku, provádí jejich výklad, 
- jmenuje odborné komise výboru spolku, 
- organizuje, řídí a provádí hospodářskou činnost spolku, 
- připravuje podklady pro členskou schůzi, podává návrhy na volbu a odvolání členů 

orgánů IGS.CZ, připravuje kandidátní listinu a zabezpečuje přípravu voleb do orgánů 
IGS.CZ, 

- zajišťuje svolávání členské schůze, 
- dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku, 
- zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 
- navrhuje členské schůzi vyloučení člena za podmínek těchto stanov, není-li členskou 

schůzí delegována tato pravomoc na základě usnesení členské schůze na výbor spolku. 
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8.9.7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku je předseda nebo jiný 
člen výboru spolku povinen obsadit tuto funkci náhradníkem, v opačném případě je povinen 
do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru spolku. 

8.10. Předseda výboru spolku je mezi schůzemi výboru spolku a zasedáními členské schůze 
nejvyšším výkonným představitelem IGS.CZ a navenek za spolek jedná, ve finančních 
záležitostech společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za IGS.CZ se děje tak, že 
k názvu spolku připojí svůj podpis předseda popř. předseda s dalším členem výboru. K 
jednání v dílčích věcech IGS. CZ může být zplnomocněna další osoba. Plná moc musí být 
udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné 
osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. Výjimku tvoří pouze a výhradně 
místopředseda IGS.CZ ve funkci hospodáře, který je oprávněn zastupovat IGS.CZ v otázkách 
účetnictví, auditu, daňových a dalších souvisejících úkonech s orgány státní správy, 
pojišťovnami atd., a to i bez uděleného zplnomocnění. Předseda se řídí právními předpisy ČR, 
stanovami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru spolku. Kromě vedení členské 
schůze, ověřování usnášeníschopnosti, svolání a vedení výboru IGS.CZ, jakož i jednání za 
IGS.CZ mu přísluší také dohled nad zaměstnanci IGS.CZ. 

8.11. Revizor 

8.11.1. Revizor IGS.CZ provádí revizi hospodaření výboru spolku, kontrolu provádí nezávisle 
na ostatních orgánech spolku. Dále dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny, a 
vykonává činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními 
předpisy spolku. 

8.11.2. Revizor je oprávněn nahlížet do všech dokladů spolku a dat přezkoumat roční závěrku 
nezávislým auditorem. O výsledku kontroly předá revizor zprávu předsedovi a členské schůzi. 
Kontrolu provádí nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v 
průběhu roku, nejméně však jednou ročně v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření. 

8.11.3. Revizorem je volena jedna fyzická osoba, funkce revizora není slučitelná s výkonem 
člena výboru spolku ani s výkonem funkce likvidátora. Revizorem nesmí být ani osoba blízka 
členům výboru. 

8.11.4. Funkční období revizora je čtyřleté. V případě jeho odstoupení se stává novým 
členem náhradník zvolený členskou schůzi, a to pouze po zbytek funkčního období svého 
předchůdce, v opačném případě je výbor povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která 
zajistí doplnění revizora spolku. 

8.11.5. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s revizorem IGS.CZ v 
průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat mu potřebné informace či vysvětlení a další 
požadovanou součinnost. 
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8.11.6. Revizor IGS.CZ se řídí stanovami a zásadami hospodaření IGS.CZ, usnesením členské 
schůze a všeobecně platnými právními předpisy vztahujícími se k jeho činnosti.  

Čl. IX. 
Dokumentace o jednání orgánů IGS.CZ 

 
9.1. Jednaní všech orgánů IGS.CZ a zápisy o nich se vedou v českém jazyce. Pokud je zápis 
pořízen elektronicky, musí být převeden do tištěné formy. 

9.2. Zápisy jsou stran pravosti a správnosti stvrzovány podpisem předsedy a zapisovatele. 
Každý zápis musí být stvrzen na následující schůzi výboru spolku jedním bodem zápisu. 

Čl. X. 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1. Usnesení orgánů IGS.CZ, jež se týkají jejich členů, se oznamují členům dopisy nebo 
členskými zprávami či informacemi v členském časopisu či elektronickou poštou a na 
webových stránkách IGS.CZ. 

10.2. Stanovy IGS.CZ jsou závazné pro všechny členy a orgány IGS.CZ. 

10.3. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské 
schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. K rozhodnutí o zániku spolku je 
zapotřebí rozhodnutí dvoutřetinové většiny všech členů spolku. V případě zániku spolku 
provede likvidaci jeho majetku likvidátor schválený členskou schůzí. Po provedené likvidaci 
spolku se majetek po vypořádání dluhů rozdělí rovným dílem mezi členy spolku. 

10.4. Práva a povinnosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídi příslušnými právními 
předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

10.5. Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi dne                  , jejíž konaní je potvrzeno 
zápisem ze dne                          . Účinnosti nabývají dnem                               . 

 

V Brně dne  


