Inženýrská akademie
České republiky, z.s.

STANOVY
Hlava I
Název, sídlo, cíle a formy činnosti
Článek 1
Název a sídlo

1. Název:
Inženýrská akademie České republiky, z.s. (zkratka IA ČR)
Anglický ekvivalent názvu:
Engineering Academy of the Czech Republic (zkratka EA CR)
2. Sídlo: Národní 3, 110 00 Praha 1
Článek 2
Právní forma

1. Inženýrská akademie České republiky, z.s. je samostatnou právnickou
osobou.
2. IA ČR byla zřízena dle zákona č. 83 (1990) Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 3045 odst.1 obč. zák. č.89/2012 Sb. se ode dne 1. ledna 2014 považuje
za spolek ve smyslu ustanovení § 2014 a násl. obč. zák.
Článek 3
Účel spolku a jeho činnost

1. IA ČR sdružuje členy, jejichž společným zájmem je podpora a rozvíjení
technických disciplín, technického rozvoje, technického vzdělávání a
výzkumu, vývoje a inovací v těchto oblastech s cílem uspokojovat technické,
ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti.
K naplnění účelu a realizaci společných zájmů dochází prostřednictvím
veškeré činnosti IA ČR.
2. Hlavní činností IA ČR je výzkum a vývoj v oblasti techniky, technologií,
inovací, technického vzdělávání a mezinárodní spolupráce, a to při
respektování pravidel rámce společenství Evropské unie (rámec společenství
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací) a obecně závazných právních
předpisů.

3. Veškerá další činnost IA ČR je zaměřena k podpoře a rozvoji hlavní
činnosti a spočívá zejména v:
3.1. rozvoji techniky a inženýrských disciplín
3.2. podpoře a uplatňování nových technických řešení a poznatků
v inženýrské praxi
3.3. zkvalitňování inženýrského vzdělávání
3.4. přípravě, realizaci a hodnocení inženýrských projektů
3.5. popularizaci úlohy technického vzdělávání, techniky
a technologických inovací pro společnost.
4. Hlavní činnost a veškerá další činnost IA ČR se uskutečňuje v následujících
formách:
4.1. výzkumná a vývojová činnost
4.2. poradenská a expertizní činnost
4.3. ediční činnost (vydávání periodických a neperiodických publikací)
4.4. pořádání odborných setkání (sympozia, konference, semináře,
výstavy, kurzy, přednášky)
4.5. mezinárodní činnost (mezinárodní odborná setkání, studijní cesty
a stáže)
5. V rámci hlavní činnosti, veškeré další činnosti a při plnění svých cílů
spolupracuje IA ČR zejména s ústředními orgány státní správy, Parlamentem
ČR, vysokými školami, pracovišti Akademie věd ČR, Českou lékařskou
akademií, Učenou společností ČR, výzkumnými ústavy, Svazem průmyslu a
dopravy, průmyslovými podniky, profesními svazy a komorami, podnikateli,
sdělovacími prostředky a dalšími organizacemi.
6. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci s partnerskými organizacemi, které
podporují činnost IA ČR.
7. IA ČR se aktivně účastní práce v mezinárodních nevládních organizacích
Inženýrských akademií (CAETS a Euro-CASE), která spočívá v podporování
mezinárodní spolupráce v oblasti techniky, technologie a technického
vzdělávání. Podmínky jejího členství nesmějí být v rozporu s platnými
zákony ČR a s rámcem společenství Evropské unie pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací. IA ČR spolupracuje rovněž s dalšími
zahraničními partnery.

Hlava II
Členství, práva a povinnosti členů
Článek 4
Členství a jeho vznik

1. IA ČR je výběrovým sdružením. Členem IA ČR může být pouze taková

2.

3.
4.
5.

osoba, u které jsou dány předpoklady k tomu, že bude přispívat k rozvoji a
podpoře hlavní činnosti IA ČR, specifikované v článku 3. stanov, stejně jako
k rozvoji činností, které jsou zaměřeny na rozvoj činnosti hlavní.
Členství v IA ČR je individuální a dobrovolné. Členem se může stát fyzická
osoba bez ohledu na státní příslušnost, s vysokoškolským vzděláním na
magisterské a inženýrské úrovni v oboru technických, přírodních nebo
ekonomických věd s významným přínosem v těchto oblastech.
Členství v IA ČR vzniká zvolením kandidáta na členství Shromážděním
členů. Návrhy na kandidáty předkládají členové IA ČR.
Členství v IA ČR je celoživotní.
Členství v IA ČR zaniká:
a) úmrtím člena
b) na základě žádosti člena
c) ukončením členství
- na základě závažného porušení stanov IA ČR
- v případě, že člen svým jednáním v rozporu s etikou nebo
nezákonným jednáním poškodí jméno IA ČR
Ukončení členství (případ c) schvaluje Shromáždění členů IA ČR.
Článek 5
Práva a povinnosti členů

Práva členů IA ČR:
- podílet se na všech formách činnosti IA ČR
- využívat členské výhody
- volit a být volen do všech orgánů a odvolávat se k nim
- podávat návrhy a hlasovat o návrzích ostatních členů IA ČR
- navrhovat kandidáty na nové členy IA ČR
- připojovat ke svému jménu titul člen Inženýrské akademie České
republiky nebo zkratku FEng. (Fellow of the Engineering Academy
of the Czech Republic) jako označení příslušnosti k IA ČR
- využívat informační, poradenské, expertizní, ediční a další služby
poskytované IA ČR
Povinnosti členů IA ČR:
- podporovat a rozvíjet hlavní činnost IA ČR a další činnosti
zaměřené k podpoře a rozvoji hlavní činnosti
- podepsat prohlášení, že přijímá členství v Akademii a s ním
i veškeré z toho plynoucí závazky
- dodržovat stanovy IA ČR
- platit řádně, včas a ve stanovené výši členské příspěvky
- řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly
- hájit jméno, zájmy a poslání IA ČR

Hlava III
Organizační struktura
Článek 6
Organizační struktura

1. Organizační struktura IA ČR je vybudována na principu dobrovolnosti,
demokracie a vzájemné spolupráce.
2. Organizační strukturu IA ČR tvoří:
2.1. Shromáždění členů
2.2. Rada
2.3. Kontrolní komise
2.4. Nominační výbor
2.5. Odborné sekce
2.6. Sekretariát
Článek 7
Shromáždění členů

1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem IA ČR. Právo účasti na jeho
jednání mají všichni členové IA ČR.
2. Shromáždění členů IA ČR:
schvaluje:
- stanovy IA ČR, jejich změny a doplňky
- jednací a volební řády IA ČR
- směry činnosti
- zprávu o hospodaření za uplynulé období
- roční rozpočet
volí:
- nové členy IA ČR
- prezidenta a 3 viceprezidenty a další členy Rady na funkční období
4 let podle volebního řádu; opětovná volba na stejnou funkci je
možná nejvýše na dvě po sobě jdoucí funkční období
- členy Kontrolní komise na funkční období 4 let; opětovná volba je
možná na dvě po sobě jdoucí funkční období
přijímá:
- zprávu o činnosti za uplynulé období
- zprávu Kontrolní komise
stanovuje:
- výši ročních příspěvků členů IA ČR
rozhoduje:
- o ukončení členství v IA ČR
- o zániku IA ČR a způsobu majetkového vypořádání po zániku

3. Shromáždění členů je svoláváno nejméně jedenkrát ročně. Mimořádně jej
svolává podle potřeby Rada nebo, pokud o to požádá písemně alespoň
čtvrtina členů IA ČR.
4. Shromáždění členů je schopno se usnášet za účasti nadpoloviční většiny
všech členů spolku. Nesejde-li se ve stanovený čas dostatečný počet
členů, může se konat po půl hodině nové Shromáždění členů za
jakéhokoli počtu přítomných členů. Projednávat se může pouze to, co
bylo na programu původního Shromáždění členů. Usnesení se přijímá
většinou hlasů přítomných členů.
Článek 8
Rada

1. Rada, zvolená Shromážděním členů, je výkonným orgánem IA ČR.
Plní tyto hlavní funkce:
- svolává Shromáždění členů
- ustavuje sekretariát IA ČR a řídí jeho činnost
- jmenuje a odvolává generálního sekretáře IA ČR
- volí 3 členy Nominačního výboru, kteří předkládají návrhy na
přijetí nových členů IA ČR
- připravuje roční plán činnosti a rozpočet IA ČR a řídí její činnost
mezi Shromážděními členů
- zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky IA ČR
- projednává a uzavírá dohody o spolupráci s tuzemskými
a zahraničními partnery
2. Radu IA ČR tvoří prezident, 1. viceprezident, dva další viceprezidenti
a další členové v celkovém počtu do 11 osob. Schází se minimálně jednou
za 3 měsíce. Na jednání Rady jsou pravidelně zváni předseda
Nominačního výboru, generální sekretář, předseda Kontrolní komise a
předsedové Odborných sekcí.
3. Rada je schopna usnášení, pokud je přítomen nadpoloviční počet jejích
členů.
4. Prezident a 1. viceprezident jsou statutárními zástupci IA ČR. Za IA ČR
jedná prezident, případně 1. viceprezident.
5. Statutárními zástupci IA ČR jsou prezident a 1. viceprezident, z nichž
každý jedná jménem IA ČR, z.s. samostatně
Článek 9
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise, zvolená Shromážděním členů, kontroluje veškeré
činnosti IA ČR, zejména hospodaření.

2. Kontrolní komise podává zprávu o kontrole výsledků činnosti
a hospodaření IA ČR za dané období.
3. Kontrolní komise předkládá návrhy k odstranění zjištěných nedostatků.
4. Kontrolní komisi tvoří 5 členů, kteří mezi sebou volí předsedu a
místopředsedu.
5. Členové Kontrolní komise nesmějí být členy Rady IA ČR.
Článek 10
Nominační výbor
1. Nominační výbor zvolený Radou IA ČR posuzuje návrhy na nové členy

předkládané členy IA ČR.
2. Shromažďuje podklady k jednotlivým návrhům a návrhy projednává
s odbornými sekcemi.
3. Na základě vyjádření odborných sekcí a dalších získaných podkladů
zpracovává k návrhům svá stanoviska a doporučení, která předkládá Radě
IA ČR k vyjádření.
4. Po projednání návrhů v Radě IA ČR připravuje kandidátku nových členů
a předkládá ji Shromáždění členů IA ČR k volbě.
Článek 11
Odborné sekce IA ČR

1. Odborné sekce jsou hlavními odbornými články IA ČR. Zřizují se pro
zajišťování odborných a jiných cílů IA ČR.
2. Sekce ustavuje Rada IA ČR, která rovněž kontroluje jejich činnost.
3. Sekce řídí vedoucí sekce jmenovaný Radou IA ČR.
4. Vedoucí sekcí se zúčastňují zasedání Rady IA ČR s hlasem poradním.
5. Sekce připravují roční zprávy o své činnosti, které předkládají Radě IA
ČR, a o své činnosti informují plenární shromáždění IA ČR.
Článek 12
Sekretariát

1. Sekretariát IA ČR je ustavován Radou IA ČR.
2. Sekretariát zabezpečuje výkonné funkce IA ČR.
3. Systemizaci sekretariátu, plán činnosti a rozpočet sekretariátu schvaluje
Rada IA ČR v souladu s plánem činnosti a rozpočtem IA ČR.
4. Za činnost sekretariátu zodpovídá generální sekretář; administrativní
činnost zajišťuje sekretářka.
5. Generální sekretář plní úkoly zadané Radou a zajišťuje činnost IA ČR,
mezinárodní styky, úkoly vyplývající z členství IA ČR v mezinárodních
asociacích inženýrských akademií Euro-CASE a CAETS, řeší koncepční
otázky a řídí činnost sekretariátu IA ČR.

Hlava IV
Zásady hospodaření
Článek 13
Finanční a ostatní hospodaření

1. Financování IA ČR se řídí právními předpisy platnými v ČR, rámcem
společenství Evropské unie pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
a rozpočtem schváleným Shromážděním členů.
2. S ohledem na povahu IA ČR a charakter její činnosti je IA ČR povinna
kladný hospodářský výsledek dosažený v rámci její hlavní činnosti
reinvestovat do činností ve výzkumu, vývoji a jeho podpoře, řídit se níže
uvedenými zásadami a ty zachovávat:
- hlavní činnost a veškerá další činnost jsou v rámci IA ČR účelně
odděleny a nedochází k financování dalších činností z činnosti
hlavní (včetně povinnosti využít zisk z hlavní činnosti pouze k této
činnosti)
- povinnost reinvestice veškerého zisku (kladného hospodářského
výsledku dosaženého v rámci hlavní činnosti) do činností ve
výzkumu a vývoji
- subjekty, vykonávající hospodářské aktivity, které mohou
uplatňovat vliv na takový subjekt – IA ČR, např. jako členové nebo
podílníci, nemají žádný přednostní přístup k výzkumné
infrastruktuře tohoto subjektu – IA ČR – nebo k výsledkům
vytvořeným tímto subjektem
3. Majetek IA ČR tvoří hmotné statky a finanční prostředky. IA ČR s tímto
majetkem hospodaří a do jeho výše ručí za svoje finanční závazky vůči
jiným subjektům.
4. Činnost IA ČR je financována z jejích příjmů, sdružených na společném
bankovním účtu, převoditelných z roku na rok. Tyto příjmy se vytvářejí
z členských příspěvků, ze subvencí, darů, dědictví, dotací, grantů a
smluvních činností. Část příjmů se využívá na financování činností
sekretariátu IA ČR.
Článek 14
Členské příspěvky

1. Výši ročních členských příspěvků stanoví Shromáždění členů nejpozději
do konce předchozího kalendářního roku.

Hlava V
Závěrečná ustanovení
Článek 15
Tyto stanovy přijalo Shromáždění členů IA ČR, které se konalo dne
10. listopadu 2015, a zcela nahrazují stanovy dosavadní.

V Praze dne 10. listopadu 2015

Za IA ČR:
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., F.Eng.
prezident

