STANOVY
Čl. 1.
Obecná ustanovení
Název: Asociace mediátorů České republiky, z.s.
Sídlo: K vodojemu 4, 150 00 Praha 5
Forma: zapsaný spolek
Čl. 2
Účel Asociace
Asociace mediátorů České republiky, z.s. (dále jen Asociace) sdružuje akreditované mediátory.
Podporuje a garantuje odbornost svých členů. Definuje, prosazuje a rozvíjí mediaci.
Čl. 3
Činnosti Asociace
Hlavní činnosti :
- Rozvíjí a šíří zejména mediaci jako způsob řešení konfliktů
- Definuje profesní standardy, vzdělávací standardy a Etický kodex
- Garantuje dodržování standardů svými členy
- Vzdělává své členy a rozvíjí jejich profesionální úroveň
- Sleduje stav a vývoj v oblasti mediace v ČR i v zahraničí.
- Spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi na regionální i celosvětové úrovni
- Poskytuje sociální poradenství v oblasti řešení konfliktů v mezilidských vztazích, s
prioritním zaměřením na vztahy v rámci rodiny.
Vedlejší činnosti :
- Vzdělávání, supervize, konzultace a publikace v oblastech efektivní komunikace, prevence
a řešení konfliktu, mediace a facilitace pro odborníky v sociální práci a pracovníky všech
společenských sfér, kteří mohou výstupy těchto vzdělávacích programů využít ve své
práci.
- Poskytování a zprostředkování služeb v oblasti vyjednávání, mediace a facilitace.

Čl. 4
Členství
1.
2.
3.
4.

Členství v Asociaci je řádné nebo čestné.
Statut čestného člena přiznává a odnímá Sněm na návrh Rady.
Všechna další ustanovení těchto stanov se vztahují pouze na řádné členy (dále členy).
Členem Asociace může být pouze fyzická osoba, která je mediátorem akreditovaným u
Asociace.
5. O přijetí člena rozhoduje Sněm na základě písemné přihlášky podané Radě, vyjádření
souhlasu přijímané osoby s filosofií a základními dokumenty AMČR a doporučení tří členů
Asociace.
6. Členství zaniká vystoupením, úmrtím, vyloučením nebo neobnovením pozastaveného
členství.
7. Důvodem vyloučení člena je:
o neplnění stanov, vnitřního řádu a etického kodexu Asociace
o nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně
ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn
o závažné nebo opakované porušení povinností člena
o ztráta akreditace
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O vyloučení člena rozhoduje Sněm. Člen může do patnácti (15) dnů ode dne, kdy je mu
rozhodnutí Sněmu o jeho vyloučení z Asociace doručeno, písemně navrhnout, aby
rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Kontrolní komise. Konečné rozhodnutí o
vyloučení člena vydává Mimořádný Sněm nebo Sněm do 90 dnů.
8. Členství může být pozastaveno rozhodnutím Rady.
9. Seznam členů vede Rada. Zápisy a výmazy se provádějí vždy:
o po Sněmu, na základě rozhodnutí Sněmu o přijetí nových členů nebo o vyloučení
člena,
o poté, co se Rada dozví informace, které by měly vést ke změnám v evidenci členů
(úmrtí člena, vystoupení člena, neobnovení pozastaveného členství).
Seznam členů je přístupný každému členovi na vyžádání.
V seznamu jsou uvedena jména, příjmení, telefonní čísla a e-mailové adresy členů.
10. Člen může pozastavit své členství písemným oznámením Radě, a to nejdéle na dobu 36
měsíců. Obnovení svého členství oznámí člen písemně Radě. Při obnovení členství platí
pro platbu členských příspěvků stejná pravidla jako pro nově přijaté členy. Neoznámí-li
člen obnovení členství do 36 měsíců od jeho pozastavení, resp. do posledního dne doby,
na kterou svoje členství pozastavil, byla-li tato doba kratší než 36 měsíců, členství
automaticky zaniká uplynutím posledního dne doby, na kterou bylo členství pozastaveno.
11. Vystoupí-li člen z Asociace, zaniká jeho členství dnem, kdy je oznámení o vystoupení
doručeno Radě Asociace.

Čl. 5
Práva a povinnosti člena Asociace
1. Člen Asociace má právo:
a. podílet se na jednání a rozhodování Asociace, která nejsou vyhrazena voleným
orgánům;
b. na poskytování ochrany svých profesních zájmů, pokud jsou v souladu se
standardy a vnitřním řádem Asociace;
c. volit a být volen do všech orgánů Asociace;
d. vznášet připomínky, náměty a stížnosti týkající se činnosti Asociace, jejich orgánů
a jejích členů a být o jejich vyřízení informován;
e. delegovat svůj hlas na Sněmu jinému členu Asociace;
f. využívat výhod vyplývajících z členství, např. zúčastňovat se akcí Asociace;
g. být informován o možnostech zapojení se do aktivit Asociace;
h. být uveden v seznamu akreditovaných mediátorů uveřejněných na webových
stránkách Asociace www.amcr.cz;
i. podávat návrh Radě na svolání mimořádného Sněmu.

2. Člen Asociace má povinnost:
a. dodržovat základní dokumenty Asociace, jimiž jsou stanovy, etický kodex, vnitřní
řád, profesní a vzdělávací standardy
b. platit zápisné a členské příspěvky
c. poskytovat údaje a informace pro zpracování souhrnných údajů a výkazů
vyplývající z činnosti Asociace
d. dodržovat autorská práva Asociace
e. dodržovat pravidla prezentace Asociace.
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Čl. 6
Práva a povinnosti čestného člena Asociace
1. Čestný člen Asociace má právo:
a. být uveden v seznamu Čestných členů Asociace na webu Asociace
b. prezentovat se jménem Asociace
c. může se účastnit Sněmu bez práva hlasovat
d. být informován o činnosti Asociace
e. neplatí čl. příspěvky
2. Čestný člen Asociace má povinnost reprezentovat AMČR na veřejnosti v souladu
s posláním a účelem Asociace.
Čl.7
Orgány Asociace
1. Orgány Asociace jsou: Sněm, Rada a kontrolní komise.
2. Statutárními orgány Asociace jsou předseda a místopředseda Rady.
a. Předseda i místopředseda jsou oprávněni jednat jménem Asociace samostatně.
b. Předseda může také dočasně pověřit dalšího člena Rady svým zastupováním
v dílčích záležitostech.
3. Sněm
a. Sněm je nejvyšším orgánem Asociace. Tvoří ho všichni členové Asociace.
b. Je svoláván písemně Radou minimálně jedenkrát ročně, a to minimálně jeden
měsíc před termínem konání.
c. Volí Radu Asociace.
d. Sněm volí na návrh Rady předsedu a místopředsedu Rady.
e. Schvaluje základní dokumenty Asociace.
f. Schvaluje zprávu o činnosti Asociace, zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku.
g. Rozhoduje o přijetí nových členů a o vyloučení člena.
h. Sněm rozhoduje o výši a splatnosti zápisného a o výši a splatnosti členských
příspěvků členů.
i. Volí kontrolní komisi.
j. Rozhoduje o zrušení Asociace.
k. Mimořádný sněm je svoláván na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny
(1/3) členů z rozhodnutí Rady nebo Kontrolní komise.
l. Sněm je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů Asociace. V
případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů, Sněm se odloží o 30 minut,
po jejichž uplynutí je Sněm usnášeníschopný. Hlasuje se prostou většinou
přítomných a delegovaných hlasů. Každý přítomný člen může disponovat
maximálně jedním delegovaným hlasem. Pro změnu stanov a zánik Asociace
hlasují nejméně 2/3 přítomných a delegovaných hlasů.
m. Sněm na návrh člena Asociace rozhoduje o odvolání členů Rady a kontrolní
komise.
4. Rada Asociace
a. Je výkonným orgánem Asociace a odpovídá za svou činnost Sněmu.
b. Je volena Sněmem na dobu dvou let.
c. Je nejméně pětičlenná. Tvoří ji předseda, místopředseda a další členové.
d. Řídí činnost Asociace mezi Sněmy.
e. Rozhoduje o finančních a organizačních záležitostech.
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f. Rada podává Sněmu návrh na funkci předsedy Rady Asociace a místopředsedy
Rady Asociace
g. Svolává řádný Sněm i mimořádný Sněm.
h. Oznámení o konání řádného Sněmu je rada povinna rozeslat písemně minimálně
30 dnů před termínem konání Sněmu.
i. Oznámení o konání mimořádného Sněmu je Rada povinna rozeslat písemně do 15
dnů před termínem konání.
j. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady, a
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
k. V případě, že se nepodaří svolat řádný nebo mimořádný Sněm Asociace dvakrát
po sobě, přebírá jeho pravomoce.
l. Vede seznam členů a řádných členů Asociace.
m. Podává návrh Sněmu na vyloučení člena.
5.

Kontrolní komise
a. Je nezávislý orgán, který provádí kontrolu hospodaření a dodržování stanov a
předkládá o nich zprávu Sněmu.
b. Člen komise nesmí být členem žádného jiného orgánu Asociace.
c. Je minimálně 3 členná.
d. Schází se minimálně jednou ročně.
e. Přezkoumává rozhodnutí Sněmu o vyloučení člena na základě návrhu
vyloučeného člena do 60 dnů ode dne doručení jeho návrhu na přezkum.
f. Svolává mimořádný sněm.

Čl. 8
Hospodaření a majetek
1. Asociace je samostatnou právnickou osobou.
2. Finanční prostředky Asociace tvoří:
a. Zápisné členů, jehož výši stanoví Sněm.
b. Členské příspěvky, o jejichž výši a splatnosti rozhoduje Sněm.
c. Příjmy z vlastní hospodářské činnosti.
d. Dary a věnování.
e. Veřejné subvence, dotace, příspěvky jiných organizací a granty.

Čl. 9
Zrušení a zánik Asociace
1. Asociace se zrušuje rozhodnutím Sněmu, hlasují-li pro zrušení nejméně dvě třetiny členů
Asociace, včetně hlasů zplnomocněných.
2. Dalšími způsoby dle obecně závazných právních předpisů.
3. Likvidační zůstatek Asociace musí být na základě rozhodnutí Sněmu využit na humanitární
účely příbuzné poslání Asociace.

Schváleno na sněmu Asociace mediátorů ČR dne 12.4.2014 v Praze.
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