Stanovy AIK
Asociace integrativních koučů, z. s.
Čl. 1
Název, forma a sídlo
Asociace integrativních koučů, z.s. (dále jen „AIK“) je právnickou osobou založenou
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na
adrese Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. nám. SNP 1, 700 30 OSTRAVA-Zábřeh.
Čl. 2

Charakter AIK
AIK je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili
zastánci integrativního přístupu ke koučování, supervizi a rozvoji lidí, k popularizaci tohoto
přístupu a k poskytování obecně prospěšné činnosti v těchto oblastech.

Čl. 3
Základní účely AIK
Základními účely AIK jsou sdružovat kouče, supervizory a odborníky v oblasti rozvoje lidí
různých směrů a vzdělání, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy, přispívat k růstu
jejich odborné úrovně.

Čl. 4
Formy činnosti AIK
Formami činnosti AIK jsou zejména:
a. rozvíjet a standardizovat metodiky integrativního přístupu a výstupů z něj,
b. spravovat databázi členů a dalších spolupracujících subjektů a jejich projektů,
c. posuzovat a certifikovat úroveň vzdělání členů,
d. vyjadřovat se k uplatňovaným postupům a metodikám dotýkajících se společné
oblasti,
e. spolupracovat s obdobnými sdruženími a jinými subjekty za účelem vzájemné
výměny odborných zkušeností, informací a vzdělávání,
f. pořádat vzdělávací a informativní setkání členů i nečlenů AIK v rámci vzdělávání a
rozvoje a k dalším účelům spojených se spolkem,
g. organizovat další aktivity pro posílení integrace do různých oblastí, a to i v
mezinárodním pojetí, včetně výzkumných aktivit,
h. poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti koučinku.

Čl. 5
Členství v AIK
Členem AIK se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR a
dokončeným certifikovaným výcvikem v koučování.
Členství vzniká dnem, kdy rada AIK rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné
přihlášky, dokladu o absolvovaném výcviku, nahrávky práce s klientem nebo obhajoby
kazuistiky.
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum
narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční
podpis žadatele.
Odbornou způsobilost žadatele posuzují dva supervizoři AIK, kteří doporučí přijetí či
nepřijetí žadatele.
Rada AIK o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi většinou hlasů.
Člen AIK má právo zejména:
-

účastnit se veškeré činnosti AIK, volit radu AIK a další orgány AIK a být volen do
těchto orgánů,

-

posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti AIK,

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti AIK,
- používat při své prezentaci informaci o členství ve AIK,
- využívat sdílené know-how.
Člen AIK je povinen zejména:
-

dodržovat stanovy a přijatá usnesení orgánů AIK a řídit se jimi, pokud mu byla dána
na vědomí,

-

vystupovat v souladu s posláním AIK, hájit a prosazovat jeho zájmy a dobré jméno,

-

účastnit se členských schůzí AIK,

-

uhradit členské příspěvky do 31. 1. příslušného roku,

-

dodržovat etický kodex AIK,

-

průběžně naplňovat pravidla kreditního systému

-

sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Pozastavení a ukončení členství
Pozastavení členství je možno provést na jeden kalendářní rok, tj. od 1.1. do 31.1. Člen
AIK požádá radu o pozastavení členství písemnou formou v průběhu ledna roku, ve kterém
žádá pozastavení členství a nebude v daném roce hradit členský příspěvek. V tomto roce
nelze využívat práv a výhod členství v AIK, zároveň není vázán povinnostmi člena AIK.
V následujícím kalendářním roce opět pokračuje v členství obvyklým způsobem nebo
členství v AIK ukončí.

Členství zaniká na základě oznámení člena AIK o ukončení členství v AIK, dále úmrtím,
vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, etického kodexu, neuhrazení členského
příspěvku do 31. 1. příslušného roku a neplnění povinností člena AIK.

Čl. 7
Orgány AIK
Nejvyšším orgánem AIK je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)

schválila případné změny stanov,

b)

zvolila na dvouleté funkční období pětičlennou radu AIK, včetně předsedy
AIK, který je současně členem rady AIK, případně tuto radu, její
jednotlivé členy nebo předsedu AIK odvolala,

c)

schválila zprávu o činnosti AIK a zprávu o hospodaření za předcházející
období,

d)

určila koncepci činnosti AIK na další období,

e)

stanovila výši členských příspěvků,

f)

schválila rozpočet AIK na příští období,

g)

zvolila čestné členy AIK,

h)

rozhodla o zrušení AIK s likvidací nebo o její přeměně

i)

vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

j)

rozhodla při zániku AIK o naložení s likvidačním zůstatkem.

Zasedání členské schůze AIK svolává rada AIK nejpozději 14 dnů před jejím konáním.
Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze
schopna se usnášet, svolá rada AIK náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne
původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů.
Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů AIK podá ke svolání podnět.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení AIK s likvidací
nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. Člen AIK může písemně na základě
plné moci pověřit jiného člena, aby ho na členské schůzi zastupoval a hlasoval jeho
jménem o projednávaných otázkách. Takto zastoupený člen se považuje za přítomného na
členské schůzi.
Činnost AIK mezi členskými schůzemi řídí rada AIK, jejíž členy a předsedu volí členská
schůze.
Rada AIK je pětičlenná. Její funkční období je dvouleté. Rada AIK se schází dle potřeby.
Rada AIK může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je
přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční
většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady AIK je předseda AIK povinen do 60
dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.
Předseda AIK je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech.
Jeho funkční období je dvouleté. Předseda je volený členskou schůzí.

Čl. 8
Hospodaření AIK
AIK hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí, případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty nebo příjmy
ze vzdělávací a osvětové činnosti. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s
předmětem činnosti AIK, řádně podložené účetními doklady.
S výsledky hospodaření seznamuje rada AIK členy AIK jednou ročně na členské schůzi.
V případě zániku AIK je s jeho likvidačním zůstatkem naloženo dle rozhodnutí členské
schůze.

Čl. 9
Seznam členů
Předseda AIK spravuje neveřejný seznam členů, kdy zápisy do seznamu členů provádí na
základě rozhodnutí rady AIK v souladu s těmito stanovami a výmazy ze seznamu členů
provádí na základě rozhodnutí členské schůze nebo v souladu s ustanoveními čl. 6 stanov.
Do neveřejného seznamu členů se zapisuje:
-

evidenční číslo,

-

jméno, příjmení, akademické tituly a hodnosti,

-

datum a rok narození,

-

adresa trvalého pobytu a případně adresa doručovací,

-

telefonické a e-mailové kontakty a adresa www stránek,

-

datum vzniku členství,

-

údaj o platbě členského příspěvku,

-

údaje o členství v orgánech AIK,

-

informace o vzdělávací instituci, která udělila certifikát kouče.

Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od AIK na jeho náklady potvrzení s výpisem
ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly
vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel/ka, dítě nebo
rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic,
prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
AIK zveřejňuje se souhlasem členů následující informace:
-

jméno, příjmení, akademické tituly a hodnosti,

-

e-mailový kontakt a adresa www stránek,

-

údaje o členství v orgánech AIK,

-

profesní profil, pokud jej člen doloží.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 26. 4. 2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu
do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

Za Asociaci integrativních koučů
Předseda AIK
Mgr. Iveta Štvartáková

