Stanovy ob anského sdružení „Sdružení advokátních koncipient “

Preambule
„Sdružení advokátních koncipient “ (dále SAK) je dobrovolné zájmové sdružení advokátních
koncipient , student právnických fakult v eské republice a dalších sympatizujících osob.
Název sdružení
Sdružení advokátních koncipient
Sídlo sdružení
Šternberkova 8 ,170 00 Praha 7
Poslání sdružení
1. Hlavním posláním SAK je ochrana a prosazování zájm a názor jeho len , které
souvisejí s p ípravou na výkon povolání advokáta / advokátky a zastupováním jeho
len p i jednání s orgány eské republiky, právnickými stavovskými organizacemi a
jejich prezentace ve vztahu k široké ve ejnosti. SAK vychází z tradi ních a
historických hodnot právnických profesí a klade si za cíl je prosazovat mezi svými
leny i navenek.
2. Posláním SAK je dále vzd lávací a kulturní innost v oboru právo.
Doba trvání sdružení
Ob anské sdružení se zakládá na dobu neur itou.
Vznik a zánik lenství
1.

lenem SAK se m že stát jakákoliv fyzická osoba, a to na základ p ihlášky, p íp.
písemné žádosti (dále jen „p ihláška“). Má-li vzniknout tzv. ádné lenství, je t eba,
aby žadatel o lenství zaplatil lenský p ísp vek. V p ípad , že nebude lenský
ísp vek zaplacen, vznikne tzv. p idružené lenství.

2.

lenství ve sdružení vzniká akceptací p ihlášky ze strany SAK nebo sedmým dnem od
doru ení p ihlášky do sídla SAK nebo na emailovou adresu SAK. B hem sedmi dn
od doru ení p ihlášky m že p edsednictvo SAK p ihlášku odmítnout, v takovém
ípad lenství dle v ty první nevznikne. Odmítnutí p ihlášky musí schválit nejbližší
následující Valná hromada SAK. Pokud Valná hromada SAK odmítnutí p ihlášky
neschválí, nebo o n m nehlasuje, vzniká lenství fyzické osoby, jejíž p ihláška byla

edsednictvem odmítnuta, dnem konání valné hromady, na které m lo být odmítnutí
ihlášky schváleno.
4. lenství v SAK zaniká v následujících situacích:
zánikem SAK,
písemným oznámením lena o rozhodnutí vystoupit ze SAK, které musí být podáno
edsednictvu SAK; lenství zaniká dnem, kdy oznámení bylo doru eno na adresu
SAK,
zrušením lenství Valnou hromadou na základ rozhodnutí 2/3 v tšiny p ítomných
ádných len SAK, nebo
smrtí lena.
Druhy lenství
1. ádné s plným hlasovacím právem na valné hromad . ádnými leny SAK jsou advokátní
koncipienti a studenti právnických fakult ve ejných vysokých škol v eské republice, kte í
nejsou advokáty a kte í mají uhrazen lenský poplatek ve stávajícím kalendá ním roce.
2. idružené bez hlasovacích práv na Valné hromad SAK. P idruženými leny jsou všichni
ostatní lenové SAK
Práva a povinnosti ádných len
1. Práva ádného lena SAK:
astnit se Valné hromady SAK a hlasovat na ní,
podávat návrhy p edsednictvu SAK a žádat jejich projednání,
být informován o innosti p edsednictva SAK, v etn hospoda ení, a
volit a být volen do p edsednictva SAK.
2. Povinnosti lena SAK:
dodržovat stanovy SAK,
jednat v souladu se zájmy SAK a
respektovat usnesení Valné hromady,

Práva a povinnosti len s tzv. p idruženým lenství
lenové s tzv. p idruženým lenstvím mohou dávat podn ty, dotazy a návrhy p edsednictvu
SAK, mají právo na informace o innosti SAK, mohou být voleni do orgán SAK a mohou
být p ítomni jednání Valné hromady SAK. lenové s tzv. p idruženým lenstvím jsou povinni
jednat v souladu se zájmy SAK a jeho cíly.
Organiza ní struktura a orgány SAK
1. Valná hromada SAK:
je nejvyšším orgánem SAK a schází se podle pot eby, nejmén jedenkrát za ty i roky,
ijímá usnesení v tšinou hlas p ítomných ádných len ,
projednává a schvaluje výro ní zprávu za uplynulé období a rozpo et SAK,
odvolává leny p edsednictva SAK a kontrolní komise SAK
volí zástupce do p edsednictva SAK a ur uje po et len p edsednictva SAK
volí dva náhradníky do p edstavenstva SAK, kte í nastoupí na p ípadné uvoln né
místo v p edstavenstvu SAK v pr hu funk ního období, a to v po adí podle
obdržených hlas ,
volí leny kontrolní komise SAK
volí dva náhradníky do kontrolní komise SAK, kte í nastoupí na p ípadné uvoln né
místo v kontrolní komisi SAK v pr hu funk ního období, a to v po adí podle
obdržených hlas ,
schvaluje zm ny stanov,
rozhoduje o zániku SAK, a to dvout etinovou v tšinou p ítomných ádných len ,
rozhoduje o zrušení lenství lena SAK, a to dvout etinovou v tšinou p ítomných
ádných len a
valná hromada m že rozhodnout o jakýchkoliv v cech, které náležejí do kompetence
edsednictva SAK.
2. P edsednictvo SAK
je výkonným a ídícím orgánem SAK,
má nejmén 5 len ,
lenové p edsednictva SAK jsou statutárními orgány SAK,
v ele stojí p edseda, kterého volí p edsednictvo na dobu ty let,

edseda ídí innost SAK,
edseda m že písemn
edsednictva SAK,

zmocnit

výkonem svých pravomocí jiného

lena

podepisování za SAK se d je tak, že k názvu SAK p ipojí sv j podpis p edseda a
jeden len p edsednictva, nebo k názvu SAK p ipojí sv j podpis t i lenové
edsednictva SAK,
usnesení p edsednictva SAK se p ijímá v tšinou hlas
p ítomných
edsednictvo SAK je usnášeníschopné, pokud je p ítomna v tšina
edsednictva,

len ,
len

v p ípad rovnosti hlas rozhoduje hlas p edsedy p edsednictva,
sch zi p edsednictva SAK svolává p edseda nebo jiný jím pov ený
edsednictva nejmén dvakrát ro
a

len

edsednictvo SAK m že p ijmout usnesením sv j jednací ád, který podrobn ji
upraví práva a povinnosti len p edsednictva SAK, a který nesmí být v rozporu s
mito stanovami; ustavení jednacího ádu, které je v rozporu s t mito stanovami, je
neplatné.
Zásady hospoda ení
1. Hospoda ení SAK se ídí obecn platnými právními p edpisy.
2. Prost edky na svoji innost získává SAK:
z lenských p ísp vk , jejichž výše je 300,- K ro
a jejichž platba je dobrovolná,
avšak vznik ádného lenství advokátních koncipient a student právnických fakult
ve ejných vysokých škol v eské republice, kte í nejsou advokáty, je vázán na
uhrazení lenského p ísp vku v daném roce,
z dar , dotací a odkaz a
z p ípadných p íjm z vlastní innosti.
Zánik sdružení
1. SAK zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespo 2/3 v tšina ú astník Valné
hromady SAK z ad ádných len .
2. Pro p ípad likvidace SAK se na stejné Valné hromad ustaví likvida ní komise, která
v souladu s obecn závaznými právními p edpisy rozhodne o majetku sdružení.

Záv re ná ustanovení
1. Ve v cech neupravených t mito stanovami platí obecn závazné právní p edpisy.
2. Pokud v pr hu funk ního období klesne po et len p edsednictva pod 5 a nejsou
k dispozici další zvolení náhradníci, nebo klesne po et len kontrolní komise pod 3 a
nejsou k dispozici další zvolení náhradníci, p edseda SAK svolá do 3 m síc Valnou
hromadu SAK.
3. Do doby, než budou první Valnou hromadou SAK tyto stanovy schváleny nebo p ijaty
nové, plní funkci p edsednictva p ti lenný p ípravný výbor složený ze zakládajících
len SAK, který si mezi sebou zvolí prozatímního p edsedu SAK. Ustanovení o
pravomocech a povinnostech p edsednictva SAK platí pro p ípravný výbor a
prozatímního p edsedu obdobn .
4. Tyto stanovy byly p ijaty zakládajícími leny SAK na ustavující sch zi SAK v Praze
dne 3. 11. 2012.

