
ČESKÁ IBEROMERICKÁ SPOLEČNOST, z. s. 

Stanovy 

Článek I. 

Název, sídlo a jednací řeči  

1. Spolek se nazývá Česká Iberoamerická společnost, zapsaný spolek 

(dále jen ČIS). 

2. Sídlem ČIS je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 

Albertov 2038/6, 128 43 Praha 2. 

3. Jednací řečí je čeština, slovenština, španělština a portugalština. 

 

Článek II. 

Postavení ČIS,  její účel, cíle a hlavní aktivity  

1. ČIS je spolek podle předpisu č. 89/2012 Sb., Zákona občanského 

zákoníku. Svoji hlavní činnost uskutečňuje v rámci níže uvedených 

bodů těchto stanov za účelem podpory vztahů mezi Českou 

republikou  a zeměmi Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska. 

Spolupracuje přitom zejména s partnerskými organizacemi v České 

republice zaměřenými na rozvoj vztahů s latinskoamerickými a 

karibskými zeměmi, Španělskem a Portugalskem. Může však 

spolupracovat též s jinými organizacemi, orgány i jednotlivými 

občany.  

2. Svoje poslání naplňuje ČIS zejména sledováním těchto cílů: 

a) Podporuje rozvoj přátelských styků mezi národy a národnostmi 

naší země a národy Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska. 

b) Přínáší vzájemné poznávání současnosti, dějin, kultury, 

ekonomiky, jakož i dalších oblastí společenského života, a to 

včetně podpory osobních kontaktů mezi občany. 

c) Podporuje vzájemně prospěšné formy spolupráce mezi naší zemí a 

zeměmi Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska po linii 

kulturní, vědecké, obchodní, hospodářské, ekologické a sportovní. 

3. O dosažení těchto cílů ČIS usiluje zejména těmito aktivitami: 

a) Vlastním pořádáním přednášek, soutěží pro studenty, seminářů, 

symposií, výstav, koncertů, společenských a kulturních akcí. 

b) Rozvojem kontaktů s partnerskými i dalšími společnostmi a 

organizacemi Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska a 



spoluorganizováním společenských a kulturních aktivit (výstav, 

prezentací literatury, filmů a přednášek, atd. 

c) Vydáváním publikací, informačních materiálů a spoluprací při 

vydávání publikací orientovaných na Latinskou Ameriku, 

Španělsko a Portugalsko, popř. jejich španělských  a 

portugalských verzí. 

d) Rozvojem kontaktů s  občany a studenty ze zemí Latinské 

Ameriky, Španělska a Portugalska studujícími v České republice, 

jakož i součinností s příslušnými ministerstvy a institucemi při 

utváření podmínek pro jejich studium a život v naší zemi. 

e) Rozvojem kontaktů s českými studenty studujícími problematiku 

a jazyky Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska. 

f) Předkládáním iniciativních návrhů vládním i nevládním orgánům 

k prohloubení vzájemně prospěšné spolupráce mezi Českou 

republikou a latinskoamerickými zeměmi, Španělskem a 

Portugalskem. 

 

Článek III. 

Členství, práva a povinnosti členů 

1) Členy ČIS mohou být fyzické a právnické osoby uznávající cíle a 

stanovy ČIS. Individuálním členem ČIS se může stát každý občan 

starší 16ti let, který se písemně přihlásí, kolektivním členem každá 

právnická osoba, která podá přihlášku podepsanou osobami majícími 

právo právnickou osobu zastupovat. 

2) Členství vzniká přijetím za člena předsednictvem ČIS. 

3) Členství zaniká písemným oznámením člena, že ze ČIS vystupuje, 

popř. zánikem právnické osoby kolektivního člena. Členství může být 

zrušeno i Valným shromážděním ČIS, a to po vyjádření 

Předsednictva. Proti rozhodnutí o zrušení členství  je možno se 

odvolat k Valnému shromáždění. Členství též automaticky zaniká 

neplacením řádných příspěvků po dobu nejméně dvou let. 

4) Právem člena ČIS je : 

a) Podílet se na veškeré činnosti ČIS. 

b) Volit a být volen do kteréhokoliv orgánu ČIS. 

c) Být plně informován o činnosti ČIS, všech jejích orgánů, jakož i o 

hospodaření ČIS. 

5) Povinnosti člena jsou: 

a) Působit k naplňování cílů ČIS. 



b) Plnit úkoly, jimiž byl pověřen. 

c) Platit příspěvky podle rozhodnutí Valné hromady ČIS. 

d) Informovat orgány ČIS o své činnosti uskutečňované v souvislosti 

s členstvím v ČIS. 

 

Článek IV. 

Orgány spolku jsou: 

a) Valná hromada 

b) Předsednictvo ČIS 

c) Revizní komise 

 

Článek V. 

Valná hromada 

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku složeným ze všech 

jejích členů. Schází se dle potřeby, nejméně jednou ročně. 

2) Valná hromada: 

a) Rozhoduje o náplni, hlavních úkolech a o všech zásadních 

otázkách činnosti ČIS. 

b) Přijímá stanovy ČIS. 

c) Volí předsednictvo ČIS, včetně jejího předsedy, místopředsedů, 

jednatele a revizní komisi. 

d) Bere na vědomí přijetí nových členů eventuálně může rozhodnout 

přímo o jejich přijetí. 

e) Bere na vědomí rozhodnutí Předsednictva o zrušení členství, popř. 

rozhoduje o zrušení členství  přímo ve své pravomoci. 

f) Schvaluje zprávy o činnosti ČIS a jejích orgánů. 

g) Rozhoduje o odvolání proti zrušení členství Předsednictvem. 

h) Rozhoduje o zániku spolku. 

3) Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna nejméně jedna 

čtvrtina členů ČIS. Pokud ve stanovený den a hodinu se nedostaví 

nejméně jedna čtvrtina členů, Valná hromada se odkládá o půl 

hodiny a poté je schopna se usnášet za účasti jakéhokoliv počtu 

členů. Při hlasování rozhoduje prostá většina přítomných členů. 

 

Článek VI. 



Předsednictvo 

1) Předsednictvo je statutárním orgánem ČIS. Řídí se pokyny Valné 

hromady a v době mezi zasedáními Valné hromady řídí veškerou 

činnost ČIS. 

2) Za ČIS jedná navenek její předseda, případně jím pověřený člen 

předsednictva. 

3) Předsednictvo je voleno na dva roky. Je složeno z předsedy, 

místopředsedy či místopředsedů, jednatele, pokladníka a dalších 

členů. 

4) Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. 

5) Předsednictvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční 

většiny svých členů. Při hlasování rozhoduje většina přítomných 

členů, při nerozhodném hlasování, rozhoduje hlas předsedy. 

 

Článek VII. 

 

Revizní komise 

 

1) Revizní komise je složena z předsedy a jednoho či dvou členů. Jejich 

funkce je neslučitelná s členstvím v předsednictvu ČIS. 

2) Revizní komise volí ze svých členů předsedu. 

3) Členové revizní komise mají právo se účastnit jednání všech orgánů 

ČIS. 

4) Revizní komise kontroluje hospodaření ČIS. O výsledku své činnosti 

podává jednou ročně zprávu Valné hromadě a v případě potřeby též 

na Předsednictvu. 

 

Článek VIII. 

 

Finanční hospodaření  

 

1) K zabezpečení činnosti ČIS slouží finanční prostředky získávané: 

a) Příspěvky členů 

b) Dotacemi 

c) Vlastní hospodářskou činností 

d) Dary a příspěvky na činnost 

2) Způsob čerpání finančních prostředků podléhá schválení 

předsednictva. 



3) Opatření finanční povahy jsou oprávněni provádět předseda, v jeho 

nepřítomnosti místopředseda, jednatel ČIS, popř. předsednictvem 

pověření členové. 

4) ČIS může vyvíjet vlastní hospodářské aktivity, jejichž výtěžek bude 

použit k podpoře její hlavní činnosti. 

 

Článek IX. 

Zánik ČIS 

 

1) O zániku ČIS rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou účastí 

přítomných členů. 

2) Zároveň rozhodne o finančním vypořádání majetku ČIS. 

 

 

 


