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STANOVY EMCC Czechia & Slovakia, z. s. (dále jako „EMCC
CZ&SK" nebo „spolek")

Článek I.
Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku
1) Název spolku je: EMCC Czechia & Slovakia, z. s.
2) Sídlo spolku: Bělehradská 858/23120 00 Praha 23. IČ: 26569582
3) Spolek se zřizuje v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování
občanů a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Je právnickou osobou.
4) Spolek je dobrovolnou, neziskovou organizací, sdružující členy na základě
společného zájmu.
5) Spolek vzniká na základě afilační smlouvy s EMCC Global - European Mentoring and
Coaching Council (dále jen" EMCC") a je jejím zastoupením v České republice a
Slovenské republice.
6) Spolek je založen na dobu neurčitou.

Článek lI.
Poslání a cíle spolku
1) Posláním EMCC Czechia & Slovakia, z. s. je:
a. být otevřenou platformou pro všechny subjekty, které se jakýmkoliv způsobem
zabývají koučováním, mentoringem a supervizí, a to zejména pro
poskytovatele a uživatele těchto služeb - kouče, mentory, supervizory,
uživatele služeb koučů, mentorů a supervizorů, vědecké pracovníky, studenty
a další subjekty,
b. propagovat koučování, mentoring a supervizi,
c. nastavovat kvalitativní standardy koučování, mentoringu a supervize a
pečovat o etiku v této oblasti,
d. zvyšovat povědomí o nejlepších přístupech, metodách, technikách a
standardech koučování, mentoringu a supervize,
e. poskytovat podporu svým členům.
2) Cílem EMCC je:
rozvíjet, propagovat a nastavovat správná očekávání v oblasti koučování, mentoringu
a supervize v Evropě i ve světě. Její pojetí je inkluzivní, tj. zahrnující všechny přístupy
a modely koučování, mentoringu a supervize.
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Článek Ill.
Členství ve spolku
1) Členství ve spolku je dobrovolné.
2) Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které:
a. vyplní registrační formulář a souhlas s Globálním Etickým kodexem EMCC,
b. souhlasí se stanovami a posláním spolku,
c. uhradí členský příspěvek.
Členství vzniká okamžikem splněním výše uvedených podmínek.
3) EMCC Global vede seznam všech svých členů přístupný na internetové adrese:
www.emccglobal.org/membership
4) Seznam členů EMCC CZ&SK je veřejný a přístupný každému na internetové adrese:
www.emccczech.cz/clenstvi/clenove/
5) Typy členství:
a. fyzické osoby (individuální členství)
b. právnické osoby (organizační členství)
6) Zánik členství:
a. vystoupením člena písemným oznámením Radě, prezidentovi nebo
výkonnému řediteli,
b. úmrtím člena (v případě fyzické osoby) nebo zánikem člena (v případě
právnické osoby),
c. vyloučením člena na základě rozhodnutí rady pro porušování jeho povinností;
členství zaniká dnem, kdy je rozhodnutí rady členovi písemně oznámeno,
d. zánikem spolku.
7) Členské příspěvky:
a. o výši ročních členských příspěvků pro jednotlivé typy členství rozhoduje
Rada spolku.

Článek IV.
Práva a povinnosti člena spolku
1) Člen spolku má právo:
a. účastnit se výročního sněmu spolku,
b. podílet se na jednání a rozhodování spolku, která nejsou vyhrazena voleným
orgánům,
c. účastnit se akcí spolku a být o nich informován,
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d. iniciovat a rozvíjet aktivity, pokud jsou v souladu se stanovami, hodnotami a
rozhodnutími orgánů spolku,
e. vznášet připomínky, náměty a stížnosti týkající se činnosti spolku, jeho orgánů
a členů a být o jejich vyřízení informován,
f.

v souladu se Stanovami se podílet podle svých možností na ediční, odborné a
propagační činnosti spolku,

g. volit a být volen do Rady spolku,
h. hlasovat prostřednictvím jednoho zmocněného zástupce, jedná-li se o
právnickou osobu.
2) Člen spolku má povinnost:
a. podporovat poslání a cíle spolku a přispívat k rozvoji koučování, mentoringu a
supervize,
b. řádně platit členské příspěvky,
c. seznámit se se Stanovami a dalšími dokumenty spolku,
d. dodržovat Stanovy, Globální etický kodex a Deklaraci diverzity a inkluzivity,
e. vystupovat a jednat vždy tak, aby chránil dobré jméno EMCC a oboru
koučování, mentoringu a supervize.

Článek V.
Orgány spolku
1) Orgány spolku jsou:
a. Sněm,
b. Rada spolku,
c. Statutárním orgánem spolku jsou výkonný ředitel a prezident spolku – každý
jedná samostatně.
2) Sněm je nejvyšším orgánem spolku, jehož členy jsou všichni členové spolku.
a. Sněm rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
i. schvaluje Stanovy spolku a změny těchto Stanov,
ii. schvaluje rozpočet spolku,
iii. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok včetně činnosti
jeho orgánů,
iv. volí a odvolává Radu spolku,
v. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
vi. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích,
vii. rozhoduje o zániku spolku.
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b. Sněm je svoláván prezidentem spolku nebo výkonným ředitelem spolku
písemně alespoň jednou ročně a to to nejméně třicet dnů před jeho konáním.
c. Sněm je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny členů spolku a
rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů spolku v době usnášení.
Každý člen spolku bez rozdílu právní subjektivity má jeden hlas.
d. Prezident spolku nebo výkonný ředitel spolku svolá mimořádné zasedání
sněmu z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Postup dle odst. 3-4 platí
obdobně.
e. V případě, že sněm není na svém zasedání usnášeníschopný, může
prezident nebo výkonný ředitel novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od
předchozího zasedání svolat sněm na náhradní zasedání. Náhradní zasedání
se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo předtím
svoláno zasedání sněmu. Na tomto náhradním zasedání může sněm jednat
jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení na
náhradním zasedání mohou být přijata bez ohledu na počet zúčastněných
členů většinou hlasů přítomných členů spolku.
3) Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku v období mezi
sněmy.
a. Rada má pět členů a je volena sněmem spolku na dobu 3 let.
i. Rada určuje a schvaluje program spolku a jeho cíle na dané volební
období.
ii. Rada rozhoduje o finančních a organizačních záležitostech spolku.
iii. Rozhoduje o všech věcech, které nejsou výslovně vyhrazeny jinému
orgánu spolku.
iv. Rada rozhoduje o vyloučení členů spolku.
v. Rada ze svého středu volí prezidenta spolku, který je statutárním
orgánem spolku.
vi. Rada dále jmenuje výkonného ředitele spolku, který je statutárním
orgánem spolku.
vii. Rozhodování se děje hlasováním, v případě rovnosti hlasů má
prezident právo rozhodujícího hlasu s dvojitou váhou.
viii. Rada spolku může podle svého uvážení zřizovat různé pracovní
skupiny nebo pověřovat skupiny či jedince zvláštními úkoly.
b. V případě zániku členství v Radě je na uvolněné místo kooptován nový člen z
dalších sněmem volených kandidátů dle pořadí hlasů, pokud takový existuje.
4) Prezident spolku (prezident) je volen Radou spolku ze svého středu.
a. Funkční období prezidenta spolku jsou tři roky a může být volen na
maximálně na 2 po sobě následující volební období.
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b. Prezident:
i. svolává zasedání sněmu v souladu s těmito stanovami a zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník,
ii. reprezentuje spolek navenek, zejména ve vztahu k EMCC Global a
dalším lokálním a zahraničním spolkům, organizacím a asociacím.
iii. je členem Globální rady EMCC (Global Council).
5) Výkonný ředitel spolku je jmenován a odvoláván Radou spolku:
a. výkonný ředitel je jmenován na dobu neurčitou,
b. výkonný ředitel může ze své funkce odstoupit nebo být odvolán Radou. Výkon
jeho funkce končí k 31.12. daného kalendářního roku, ve kterém ze své
funkce odstoupil nebo byl odvolán.
c. Výkonný ředitel:
i. svolává zasedání sněmu v souladu s těmito stanovami a zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník,
ii. vede řádně agendu sněmu a seznam členů spolku,
iii. archivuje veškeré zápisy ze zasedání sněmu,
iv. zajišťuje běžnou organizační činnost spolku,
v. je oprávněn účastnit se zasedání rady spolku,
vi. zodpovídá za hospodářskou činnost spolku, komunikuju s úřady
vii. archivuje účetní doklady a zodpovídá za jejich správnost a za řádné
plnění zákonných povinností spolku.

Článek VI.
Jednání jménem spolku
1) Jménem spolku jedná a podepisuje samostatně člen statutárního orgánu spolku výkonný ředitel spolku nebo prezident spolku.
2) Každý z nich může samostatně podepisovat závazky do výše 50 000 Kč. K vyššímu
závazku je třeba podpisu obou členů statutárního orgánu.
3) Jednat a podepisovat samostatně může také jiný pověřený člen (např. ostatní
členové rady, nebo další členové spolku). Ti mohou jménem spolku jednat pouze na
základě písemné plné moci udělené prezidentem nebo výkonným ředitelem spolku.

Článek VII.
Hospodaření spolku a kontrolní činnost
1) Spolek je samostatnou právnickou osobou.
2) Zdroji příjmů sdružení jsou zejména:
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a. členské příspěvky (schválené sněmem),
b. výtěžek z akcí (workshopy, semináře, apod.) pořádaných spolkem,
c. dary, veřejné subvence, dotace a příspěvky jiných organizací, granty, projekty.
3) Za hospodaření odpovídá výkonný ředitel spolku, který každoročně předkládá sněmu
ke schválení zprávu o hospodaření.
4) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Radou, která
každoročně schvaluje účetní závěrku pro účely podání daňového přiznání.

Článek VIII.
Zánik spolku
1) Spolek může zaniknout pouze jedním z následujících způsobů:
a. rozhodnutím sněmu,
b. jiným způsobem vymezeném zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2) Likvidační zůstatek spolek musí být na základě rozhodnutí sněmu využit na obecně
prospěšné účely příbuzné poslání spolku.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1) Stanovy byly zpracovány Radou spolku a schválené sněmem spolku na zasedání
dne 22. března 2022.
2) Toto nové úplné znění Stanov nabývá účinnost dnem jeho schválení sněmem spolku
a v plném rozsahu nahrazuje znění předchozích Stanov.

Podpisy zástupců statutárního orgánu

Dana Kodešová

Radomíra Gilarová
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