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1. Základní ustanovení
1.1 Asociace korozních inženýrů, z.s. je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým, odborným
spolkem sdružujícím zájemce o obor koroze a protikorozní ochranu (dále jen „obor“).
1.2 Asociace korozních inženýrů, z.s. (dále jen "spolek") působí na území ČR i v zahraničí.
Řídí se zákony ČR a těmito stanovami.
2. Činnost spolku
2.1 Činnost spolku je zaměřena především na zvyšování odborné úrovně a prestiže „oboru“,
zvyšování odborné kvalifikace svých členů i ostatních zájemců, předávání informací a
výměnu zkušeností z „oboru“.
2.2 Formy činnosti spolku jsou:
 propagační (ke zvýšení zájmu o „obor“),
 informační a publikační (tištěné informace, časopisy apod.),
 vzdělávací (přednášky, semináře, konference, školení apod.),
 poradenská, konzultační a expertní (posudková),
 spolupráce s ostatními organizacemi (i zahraničními), které se zabývají problematikou
„oboru“,
 spolupráce při certifikaci fyzických a právnických osob v „oboru“.
2.3 V rámci odborné činnosti lze pro Asociaci korozních inženýrů, z.s. používat označení AKI.
3. Členství ve spolku
3.1 Členství ve spolku je individuální, kolektivní a čestné, přičemž jednotlivé druhy členství se
vzájemně nevylučují. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku.
 Individuální členství může získat fyzická osoba (občan) způsobilá k právním úkonům,
jejíž platná přihláška byla zaregistrována jednatelem spolku. Členství vzniká dnem

úhrady členského příspěvku za daný kalendářní rok.
 Kolektivní členství může získat organizace, se kterou spolek uzavře členskou smlouvu.
Členství vzniká dnem úhrady členského příspěvku za daný kalendářní rok.
 Čestné členství může být propůjčeno prezidentem spolku fyzickým osobám (občanům)
s mimořádnými zásluhami o rozvoj nebo prestiž „oboru“ na základě návrhů schválených
výborem spolku a souhlasu nominovaných kandidátů.
3.2 Práva a povinnosti všech členů jsou stejná, u kolektivních členů mohou být
upravena smlouvou:
 volit a být volen do všech orgánů spolku,
 podávat návrhy, připomínky a stížnosti všem orgánům spolku,
 podílet se na činnosti spolku,
 využívat členských výhod (rozsah výhod stanovuje výbor nebo členská schůze),
 mít přístup k informacím o činnosti spolku,
 dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku, příp. členskou smlouvu.
3.3 Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
 odhlášením (z vůle člena),
 zrušením (automaticky, pokud nebude bez závažných důvodů uhrazen členský
příspěvek, a to ani po upomínce),
 vyloučením nebo odebráním čestného členství (při hrubém nebo opakovaném
porušování stanov nebo členské smlouvy, poškozování pověsti a zájmů spolku nebo
jejích členů).
Vyloučení a odebrání členství schvaluje výbor spolku. Zánikem členství dochází ke ztrátě
všech členských práv. Členské příspěvky a jejich části se nevracejí.
3.4 Zaniklé členství lze obnovit uhrazením členského příspěvku. Výjimkou je čestné členství
(čl. 3.1.) a vyloučený člen (čl. 3.3.), u kterého výbor nedoporučil obnovení členství.
3.5 Členský příspěvek hradí stávající členové vždy nejpozději do konce února daného roku.
Noví členové uhradí příspěvek do 30 dnů od vyzvání. O výši členského příspěvku na daný rok
rozhoduje výbor.
3.6 Členství ve spolku je včetně všech práv a povinností nepřenosné.
4. Organizace a řízení spolku
4.1 Orgány spolku jsou řídicí (členská schůze a výbor), kontrolní (dozorčí komise) a pomocné
(redakční rada časopisu „Koroze a ochrana materiálu“ - KOM, pracovní komise a přípravné
výbory). Funkční období volených orgánů (výbor a dozorčí komise) jsou 4 roky.
4.2 Členská schůze je nejvyšší řídicí orgán spolku. Je svolávána každé 4 roky výborem a jsou
na něj zváni všichni členové spolku. Nesejde-li se v daném termínu alespoň 25 % členů
spolku, odloží se začátek členské schůze o 30 minut. Po uplynutí 30 minut bude členská
schůze zahájena a prohlášena za usnášeníschopnou při jakémkoliv počtu přítomných členů.
Usnesení se přijímají většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Členská schůze
rozhoduje o záležitostech týkajících se celé Asociace korozních inženýrů, z.s., schvaluje

zprávy o činnosti, hospodaření, plán práce, rozpočet, změny stanov, návrhy činnosti, volí
členy výboru AKI a členy dozorčí komise, apod. Mimořádná členská schůze se musí svolat,
požádá-li o to nejméně 25% členů spolku.
4.3 Výbor je statutárním orgánem spolku a řídí jeho činnost v období mezi členskými
schůzemi. Členové výboru si dál mezi sebou volí zástupce do jednotlivých funkcí: prezident,
viceprezident, jednatel, hospodář, předseda redakční rady KOM, členové výboru. Výbor se
schází dle potřeby, minimálně však dvakrát za rok. Výbor je usnášeníschopný v případě
přítomnosti 50% členů výboru. Usnesení se přijímají většinou hlasů členů přítomných v době
usnášení. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Rozhoduje o akcích
týkajících se celého spolku, zajišťuje přípravu a organizaci členské schůze.
 Prezident předsedá výboru, avšak výbor může zasedat i v době jeho nepřítomnosti. V
době mezi zasedáními výboru operativně rozhoduje o záležitostech týkajících se celého
spolku. Má právo svolávat mimořádné zasedání výboru. Za svoji činnost zodpovídá
členské schůzi. Potvrzuje dokumenty celospolkového charakteru a má podpisové právo
na účetní doklady a hospodářské dokumenty.
 Viceprezident plnoprávně zastupuje prezidenta při konkrétních příležitostech a v době
jeho nepřítomnosti. Má podpisové právo na účetní doklady a hospodářské dokumenty.
 Jednatel vyřizuje korespondenci, organizačně zajišťuje zasedání výboru a rozeslání
zápisů z jednání zúčastněným. Shromažďuje požadavky, připomínky a návrhy členů
spolku a zajišťuje jejich vyřízení buď přímo, nebo prostřednictvím příslušných orgánů
spolku. Vede seznam členů spolku, seznam závazků a povinností spolku vůči jiným
subjektům, zajišťuje technickou činnost pro výbor. Ve spolupráci s hospodářem vede a
průběžně aktualizuje seznam členů spolku. Má podpisové právo na účetní doklady a
hospodářské dokumenty.
 Hospodář vede účet spolku a zajišťuje platby a inkasa v rámci tohoto účtu. Je
zodpovědný za správné vedení účetnictví dle platných předpisů a vypracovává zprávy o
hospodaření spolku. Informuje výbor o finanční situaci spolku. Má podpisové právo na
účetní doklady a hospodářské dokumenty.
 Předseda redakční rady KOM koordinuje činnost redakční rady a seznamuje ji se
závěry zasedání výboru.
 Člen výboru se aktivně zúčastňuje práce výboru, předává informace a zkušenosti mezi
členy spolku.
4.4 Dozorčí komise je samostatný kontrolní orgán. Její 3 členové jsou voleni členskou
schůzí, které předkládají výsledky své činnosti. Ze svého středu si volí předsedu. Komise
kontroluje dodržování stanov, pravidel hospodaření, plnění usnesení, apod. a vypracovává o
těchto kontrolách zprávy pro výbor a členské schůzi. Schází se dle potřeby, minimálně však
jednou za rok.
4.5 Redakční rada časopisu KOM je nevoleným orgánem, který zajišťuje veškeré činnosti
související s vydáváním časopisu KOM a Bulletin AKI. O složení redakční rady rozhoduje
výbor. Práce v radě je dobrovolná a časově neomezená. Redakční rada se schází dle
potřeby. Předseda rady je členem výboru.
4.6 Pracovní komise a přípravné výbory jsou v případě potřeby jmenovány orgány spolku za
účelem zajištění konkrétních akcí. Účast v nich je dobrovolná. Podléhají orgánu, který je
jmenoval, a samy si volí ze svého středu předsedu. Scházejí se dle potřeby. Po splnění
svého úkolu jsou tyto komise a výbory zrušeny.

4.7 Při odstoupení člena voleného orgánu během funkčního období přebírá jeho funkci
některý ze zbývajících členů orgánu. Ve vážných případech je však možnost kooptace
nového člena.
5. Volby
5.1 Návrh kandidátních listin výboru a dozorčí komise sestaví prezident. Kandidátní listiny
jsou rozeslány e-mailem všem členům spolku alespoň 7 dní před konáním členské schůze.
Do začátku členské schůze mohou členové navrhnout doplnění kandidátních litin. Volitelný
kandidát musí být členem spolku a musí vyjádřit souhlas s kandidaturou při osobní účasti na
členské schůzi nebo formou e-mailu zaslaného na adresu aki@vscht.cz do začátku členské
schůze.
Při volbě potvrzuje člen spolku přítomný na členské schůzi souhlas s členstvím kandidáta
v daném orgánu označením jeho jména na kandidátní listině. Hlas je platný pouze tehdy,
pokud není takto označeno více než 14 kandidátů v případě kandidátní listiny pro výbor a 3
kandidáti pro dozorčí komisi. Do výboru je zvoleno 14 kandidátů s nejvyšším počtem
souhlasů. Do dozorčí komise jsou zvoleni 3 kandidáti s nejvyšším počtem souhlasů. Při
shodě počtu hlasů rozhoduje o dalším způsobu volby členská schůze.
5.2 Individuální a čestný člen má pouze jeden hlas, kolektivní člen má počet hlasů dle
smlouvy. Při volbách můžou členové odevzdat svůj hlas buď přímo, jsou-li osobně přítomni
hlasování, nebo pověřit písemnou formou doručenou prezidentu spolku nebo na adresu
aki@vscht.cz jiného člena spolku přítomného hlasování.
5.3 Při hlasování v daném orgánu mají hlasovací právo pouze právoplatní členové tohoto
orgánu.
6. Pravidla hospodaření
6.1 Finanční prostředky spolku (běžný účet a pokladní hotovost) spravuje hospodář.
6.2 Nakládání s finančními prostředky a majetkem spolku se řídí všeobecně platnými
předpisy a usnesením členské schůze nebo výboru.
7. Závěrečná ustanovení
7.1 V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci vypořádán podle pokynů
členské schůze.
7.2 Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 4. 12. 2015 a nabývají platnosti
následujícím dnem, tj. 5. 12. 2015. Od tohoto data také nahrazují předchozí stanovy.

V Praze dne 4. 12. 2015

..........................
Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
prezident

..........................
Ing. Petr Szeląg
vice-prezident

