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Asociace jazykových škol, z. s.  
(Stanovy) 

 

 

 

§1 Název, sídlo a právní forma Asociace 

 

1. Název spolku v českém jazyce je: Asociace jazykových škol, z. s. (Dále také Spolek nebo Asociace.) 

Název Spolku v anglickém jazyce je Association of Language Schools of the Czech Republic.  

2. Sídlem Spolku je: Meteor Business Centre C, Thámova 681/32, Praha 8, 186 00. 

3. Asociace je samostatnou právnickou osobou. Je nezávislým, nepolitickým spolkem fyzických a 

právnických osob založeným v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

 

§ 2 Poslání, účel a předmět zájmu Asociace 

 

1. Posláním Asociace je podpora kvalitního jazykového vzdělávání v České republice.  

2. Účelem existence Asociace je rozvoj vzájemné spolupráce členů Asociace, zastupování a hájení zájmů 

členů Asociace, poradenství a podpora členů a spolupráce s organizacemi činnými v oblasti cizích 

jazyků nebo v oblasti vzdělávání dospělých a mládeže.  

3. Hlavním předmětem činnosti Asociace jsou potom zejména: 

a. aktivity směřující k podpoře kvalitního jazykového vzdělávání, organizace seminářů a 

konferencí, účast na veletrzích a konferencích 

b. propagace jazykového vzdělávání v tištěných i elektronických médiích 

c. poradenská činnost pro členy Asociace v odborných i právních otázkách 

d. mezinárodní spolupráce v oblasti jazykového vzdělávání, spolupráce s organizací 

EAQUALS, podpora přenosu a využití mezinárodních zkušeností v českém prostředí 

e. organizování pravidelných setkání členů Asociace a setkání orgánů Asociace 

f. aktivity směřující k vytvoření rovných podmínek na trhu jazykového vzdělávání 

g. jednání s orgány státní správy a samosprávy ČR 

h. vystupování ve funkci arbitra pro spory mezi členy Asociace 

4. Vedlejší činnost Asociace spočívá především v:  

a. podpoře hlavní činnosti Asociace 

b. metodickém poradenství v oblasti výuky jazyků 

c. pořádání konferencí a seminářů 

 

§ 3 Vznik, zánik a podmínky členství v Asociaci 

 

1. Druhy členství 

a) Řádné členství – řádným členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zabývající se 

jazykovým vzděláváním, jestliže splňuje podmínky členství, má zaplacený členský poplatek a byla 

schválena jako člen hlasováním členů Asociace na Členské schůzi nebo dle § 5, odst. 2 i). Minimální 

podmínky členství jsou:  

 subjekt se zabývá výukou jazyků nejméně 3 roky 

 subjekt v průběhu uplynulých 3 let realizoval nejméně 3000 vyučovacích 

hodin ročně. Vyučovací hodinou se myslí výuková jednotka v délce 45 minut 

 subjekt závazně souhlasí s dodržováním Etického kodexu a Kodexu kvality 

Asociace 

 subjekt splnil všechny další vstupní podmínky, které jsou uvedeny  



2 
 

na webových stránkách Asociace 

b) Řádné certifikované členství – řádným certifikovaným členem se může stát každá právnická nebo 

fyzická osoba, která splní podmínky členství uvedené v bodě a) a zároveň splní podmínky dle 

požadavků Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání, uvedené na webových stránkách Asociace.  

c) Čekatelské členství – členem-čekatelem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která 

splňuje většinu podmínek řádného členství, ale zatím neprošla přijímacím procesem, nebo její 

členství nebylo dosud schváleno Členskou schůzí, nebo zatím nezaplatila členský příspěvek.  

d) Partnerské členství – partnerem Asociace se může stát každý subjekt, který má zájem spolupracovat 

se členy, byl schválen hlasováním Předsednictva a zaplatil partnerský příspěvek. 

e) Jestliže je v těchto stanovách používán pojem člen nebo členský subjekt, je tímto pojmem vždy 

myšlen jak řádný, tak řádný certifikovaný člen.  

 

2. Vznik členství a členské příspěvky 

a) Členství vzniká zaplacením členského příspěvku a schválením členy Asociace dle § 3, odst. 1 a) po 

předložení k hlasování Předsednictvem Asociace.  

b) Členský příspěvek nebo jeho alikvotní část musí být zaplaceny nejpozději do 20 dní po schválení 

Členskou schůzí. 

c) Výši členského příspěvku stanovuje Členská schůze.  

d) Splnění vstupních podmínek je ověřováno formou inspekce v sídle uchazeče o členství. Inspekce je 

prováděna členy Předsednictva a je z ní vyhotoven písemný zápis deklarující, zda Předsednictvo 

doporučuje, nebo nedoporučuje uchazeče Členské schůzi k přijetí za člena.  

 

3. Další podmínky členství 

a) Spřízněné osoby 

 Právnické nebo fyzické osoby, které poskytují jazykové služby pod jednou marketingovou 

značkou nebo ochrannou známkou, jsou považovány za subjekty spřízněné. 

 V Asociaci vystupují jako jeden člen, tedy s jedním hlasem a jedním statutem řádného nebo 

řádného certifikovaného člena. V případě kontroly dodržování podmínek členství nebo 

podmínek certifikace je Asociace oprávněna kontrolovat současně všechny spřízněné 

subjekty.  

b) Členství přechází na právní nástupce členů. Jestliže dojde k rozdělení členského subjektu, přechází 

členství pouze na jednoho právního nástupce. Jestliže dojde ke sloučení členského a nečlenského 

subjektu, fúzi nebo akvizici jednoho takového subjektu druhým, přechází členství na nástupnický 

subjekt. U všech změn vyjmenovaných v tomto bodě musí vždy nejpozději do 3 měsíců od účinnosti 

změny dojít k ověření platnosti podmínek členství v Asociaci, případně k ověření vyhovění 

podmínkám certifikovaného členství, jestliže se jedná o změnu u certifikovaného člena.  

c) Jestliže členský subjekt disponuje pobočkami, je kontrola podmínek členství nebo podmínek 

certifikace prováděna na centrále nebo hlavní pobočce. Součástí vstupní inspekce nebo auditu 

v takovém případě bude i kontrola procesů zajišťujících uplatňování stejných pravidel a procesů na 

všech pobočkách. Jestliže takové procesy neexistují, je Asociace oprávněna provést inspekci nebo 

audit v kterékoli z poboček.  

d) Aktuální podmínky členství jsou vždy uvedeny na webových stránkách Asociace.  

 

4. Porušení povinností člena 

a) Podnět na závažné nebo méně závažné porušení Stanov nebo podmínek členství může vznést 

kterýkoli člen Asociace. Takový podnět předkládá Předsednictvu, které rozhodne, zda se podnětem 

bude zabývat, či nikoli.  
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b) Jestliže se Předsednictvo podnětem rozhodne zabývat, je povinno způsoby stanovenými v těchto 

Stanovách prověřit, zda je podezření na porušení podmínek členství oprávněné. 

c) Takovými způsoby jsou: kontrola zaplacení členských poplatků, kontrola plnění podmínek členství, 

kontrola souladu jednání člena s Etickým kodexem a Kodexem kvality, kontrola souladu jednání člena 

se Stanovami Asociace.  

d) Jestliže se po prověření podnětu Předsednictvo usnese, že je podnět oprávněný, předkládá své 

usnesení Členské schůzi, která rozhodne, zda se jedná o hrubé nebo méně závažné porušení Stanov, 

podmínek členství, Etického kodexu nebo Kodexu kvality. Členská schůze může také s konečnou 

platností rozhodnout, že se o porušení Stanov nebo podmínek členství nejedná.  

 

5. Pozastavení členství 

a) Při méně závažném porušení Stanov nebo při porušení Etického kodexu Asociace je možné členovi 

Asociace členství pozastavit. Návrh na pozastavení členství podává Předsednictvo a o návrhu hlasuje 

Členská schůze per rollam, a to do 30 dní od podání návrhu na pozastavení.  

b) Člen s pozastaveným členstvím má právo účastnit se jednání Členské schůze bez hlasovacího práva, 

nemá právo nominovat své zástupce do orgánů Asociace a nemá právo podávat podněty k aktivitám 

Asociace. Členovi s pozastaveným členstvím je po dobu pozastavení členství prominut členský 

příspěvek.  

c) Po uplynutí 6 měsíců od pozastavení členství může tento člen nebo Předsednictvo požádat Členskou 

schůzi o hlasování o zrušení pozastavení členství.  

 

6. Zánik členství  

a) Členství zaniká vystoupením člena z Asociace, automatickým zánikem nebo ukončením členství 

vyloučením.  

b) Vystoupení člena z Asociace oznamuje člen Předsednictvu doporučeným dopisem zaslaným na sídlo 

Asociace. 

c) K automatickému zániku členství v Asociaci dochází při nesplnění povinnosti člena zaplatit členský 

poplatek, a to tehdy, pokud tak neučiní ani do 60 dní od doručení výzvy k jeho uhrazení nebo 

nedohodne-li si s Předsednictvem individuální splátkový kalendář.  

d) O vyloučení člena z Asociace rozhoduje Členská schůze a to pouze z jednoho nebo více následujících 

důvodů:  

 hrubé porušení stanov Asociace, podmínek členství, Kodexu kvality nebo Etického kodexu 

Asociace,  

 neplnění podmínek členství, 

 poškozování zájmů Asociace. 

e) Návrh na vyloučení podává Předsednictvo nebo nejméně jedna čtvrtina členů Asociace. O vyloučení 

rozhoduje Členská schůze nadpoloviční většinou všech členů.  

f) Člen, jehož vyloučení je navrženo, může dostat lhůtu na odstranění nedostatků a důvodů pro 

vyloučení, nejvýše však 60 dní.  

g) Rozhodnutí o vyloučení se subjektu zašle na adresu uvedenou v obchodním nebo živnostenském 

rejstříku.  

h) Člen, o jehož vyloučení bylo rozhodnuto, má právo do 15 dní od doručení rozhodnutí o vyloučení 

zažádat u Kontrolní komise o přezkoumání tohoto rozhodnutí. V případě, že Kontrolní komise shledá, 

že o vyloučení existují pochybnosti, vrátí rozhodnutí zpět k hlasování Členské schůzi. 

 

§ 4 Práva a povinnosti členů 

1. Všichni řádní členové Asociace mají právo za podmínek určených stanovami obdržet doklad o členství 

v Asociaci a tento doklad používat při své činnosti. 
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2. Každý člen kromě členů-čekatelů má právo:  

a) Účastnit se jednání Členské schůze, být volen do orgánů Asociace, navrhovat a volit 

kandidáty do orgánů Asociace, hlasovat na členské schůzi asociace.  

b) Kontrolovat činnost a hospodaření Asociace, být informován o činnosti Asociace, 

požadovat informace a stanoviska a obracet se na orgány Asociace s náměty na 

zlepšení.  

c) Účastnit se jednání orgánů Asociace, pokud se dotýká jejich osoby nebo subjektu. 

d) Podílet se na výsledcích práce a využívat výsledků práce Asociace, jejích informací, 

služeb a materiálů.  

e) Účastnit se jednání a akcí pořádaných Asociací.  

3. Každý certifikovaný člen má dále právo:  

a) Užívat status certifikovaného člena potvrzený doplněním na členském certifikátu. 

b) Účastnit se jednání pracovních skupin certifikovaných členů Asociace.  

4. Člen-čekatel má právo účastnit se jednání Členské schůze bez hlasovacího práva.  

5. Partner Asociace má právo účastnit se jednání Členské schůze bez hlasovacího práva a propagovat 

svoje služby pro členy Asociace po dohodě s Předsednictvem.  

6. Povinnosti členů Asociace jsou: 

a) Dodržovat stanovy Asociace, Etický kodex, Kodex kvality a usnesení orgánů Asociace.  

b) Platit řádně a včas členský příspěvek.  

c) Poskytovat Asociaci informace nezbytné pro její chod, vykonávání poslání, účelu a 

předmětu činnosti.  

d) Plnit povinnosti vyplývající z členství v Asociaci.  

e) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech Asociace.  

7. Členové čekatelé mají povinnost umožnit Asociaci získání všech informací nezbytných pro rozhodnutí 

o přijetí. 

 

§ 5 Organizační struktura a uspořádání 

1. Členská schůze 

a) Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace. 

b) Členskou schůzi tvoří všichni členové Asociace. 

c) Členskou schůzi svolává Předsednictvo dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Předsednictvo 

svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně čtvrtina členů Asociace. 

d) Členská schůze musí být svolána písemně nebo elektronicky na adresy členů uvedené 

v členské přihlášce nejméně 21 dní předem.  

e) Program členské schůze navrhuje Předsednictvo, člen může dodat bod programu nejpozději 

14 dní předem, program je nejpozději 10 dní předem zaslán všem členům. 

f) Členská schůze zejména: 

- rozhoduje o změnách stanov Asociace; 

- schvaluje úkoly Asociace, zprávu o hospodaření Asociace, rozpočet a roční 

účetní závěrku; 

- stanovuje členské příspěvky; 

- volí na dobu dvou let Předsedu, Místopředsedy a členy Kontrolní komise; 

- rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí nových členů; 

- rozhoduje o zrušení členství; 

- rozhoduje o zániku Asociace; 
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g) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.  

h) Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví, lze svolat mimořádnou členskou schůzi, u 

které se nevyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny. Tato členská schůze se může konat 

nejdříve 14 dní po termínu řádné schůze.  

i) Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů Asociace jsou rovné. 

j) Za člena na Členské schůzi může hlasovat buď jeho zástupce na základě písemně udělené 

plné moci, nebo se může nechat zastoupit jiným členem. V takovém případě musí 

zastupovaný člen sdělit Předsednictvu, kdo je oprávněn za něj hlasovat. 

k) Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje 

prostá většina přítomných členů.  

l) Hlasování jsou veřejná, nepožádá-li nejméně jedna čtvrtina přítomných členů o tajné 

hlasování; volby Předsedy, Místopředsedů a Kontrolní komise jsou vždy tajné. 

m) O změně stanov Asociace, o zrušení Asociace a o fúzi Asociace rozhoduje Členská schůze 

nadpoloviční většinou všech hlasů. 

n) Členskou schůzi řídí Předseda nebo jím pověřený Místopředseda 

o) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který schvaluje Předseda. Zápis je následně 

rozeslán (písemně nebo elektronicky) na adresy všech členů uvedené v členské přihlášce.   

 

2. Předsednictvo 

a) Předsednictvo je statutárním orgánem Asociace a za svou činnost odpovídá Členské schůzi. 

Předsednictvo se skládá z Předsedy a Místopředsedů.  

b) Předsednictvo jedná při vedení Asociace s povinností péče řádného hospodáře. 

c) Členové předsednictva jsou povinni považovat veškeré důvěrné informace, se kterými se 

setkají při výkonu své funkce, za soukromé a důvěrné a odpovídajícím způsobem je 

zabezpečit a nesdělit či neposkytnout je neoprávněné osobě. Toto ustanovení se týká 

například důvěrných obchodních informací členů Asociace.   

d) Předsednictvo řídí činnost Asociace v období mezi zasedáními Členské schůze. 

e) Předsednictvo má 5 členů. Členy Předsednictva mohou být pouze fyzické osoby z řad členů 

Asociace. Členové Předsednictva mohou být voleni opakovaně. Každý člen může mít 

v Předsednictvu nejvýše jednoho zástupce. 

f) Podpisové právo za Asociaci má Předseda nebo jím pověřený Místopředseda. 

g) Členství v Předsednictvu zaniká: 

- skončením funkčního období, 

- smrtí člena Předsednictva, 

- ukončením členství člena, za něhož byla osoba do Předsednictva nominována, 

- vzdáním se funkce písemným oznámením Předsednictvu, 

- odvoláním Členskou schůzí. 

h) Předsednictvo zejména:  

- koordinuje činnost Asociace a rozhoduje o provozních záležitostech a záležitostech, 

které nejsou těmito stanovami svěřeny Členské schůzi,  

- svolává členskou schůzi, zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské schůze a 

naplňuje její rozhodnutí,  

- reprezentuje Asociaci navenek,   

- kontroluje činnost dodavatelů, 
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- předkládá návrh rozpočtu Asociace, řídí hospodaření Asociace a zpracovává jednou 

ročně zprávu o hospodaření Asociace. 

i) Předsednictvo může zorganizovat hlasování per rollam, jestliže je třeba rozhodnout dříve, než 

se sejde Členská schůze, přičemž v takovém případě se za členy přítomné dle § 5, odst. 1 k) 

považují všichni členové Asociace. Hlasováním per rollam není možné učinit rozhodnutí o 

zániku Asociace a rozhodnutí o fúzi Asociace.   

j) Předsednictvo svolává Předseda, v jeho nepřítomnosti Místopředseda, podle potřeby, 

nejméně však 2 x ročně písemně (i elektronicky) na adresy členů uvedené v členské přihlášce. 

k) Jednání Předsednictva je veřejné a může se jej zúčastnit kterýkoliv ze členů Asociace. 

l) Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů 

m) Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě nerozhodného 

výsledku hlasování rozhoduje hlas Předsedy.  

n) Členstvím v Předsednictvu nevzniká členům nárok na žádnou formu odměny.  

 

3. Kontrolní komise 

a) Kontrolní komise je kontrolním orgánem Asociace voleným Členskou schůzí a skládá se 

z fyzických osob navržených členy Asociace. Kontrolní komise má 3 členy.  

b) Kontrolní komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů. 

c) Kontrolní komise provádí kontrolu účetních dokladů a vedení účetnictví z hlediska věcného 

a formálního. 

d) Kontrolní komise je odvolacím orgánem při rozhodnutí o vyloučení člena. 

e) Členové Kontrolní komise jsou voleni Členskou schůzí na období dvou let. Opětovná volba je 

možná. 

f) Kontrolní komise je povinna bezodkladně upozornit Předsednictvo Asociace na zjištěné 

nedostatky. Pokud Předsednictvo nezjedná nápravu, je Kontrolní komise povinna upozornit 

Členskou schůzi. V takovém případě je Kontrolní komise oprávněna Členskou schůzi svolat. 

g) Člen Kontrolní komise nesmí být členem Předsednictva Asociace. 

h) Kontrolní komise jednou ročně ověří správnost Předsednictvem sestavené roční účetní 

závěrky a o výsledcích kontroly informuje Předsednictvo a Členskou schůzi. 

i) Členové Kontrolní komise jsou povinni považovat veškeré důvěrné informace, se kterými se 

setkají při výkonu své funkce, za soukromé a důvěrné a odpovídajícím způsobem je 

zabezpečit a nesdělit či neposkytnout je neoprávněné osobě. Toto ustanovení se týká 

například důvěrných obchodních informací členů Asociace.   

 

§ 6 Členské příspěvky 

1. O výši členských příspěvků rozhoduje Členská schůze, pro všechny členy stejného typu ve stejné výši. 

2. Členský příspěvek bude použit na financování činnosti Asociace.  

 

§ 7 Hospodaření Asociace 

1. Asociace hospodaří s movitým majetkem.  

2. Finančními zdroji Asociace jsou zejména členské příspěvky členů, dary členů nebo jiných subjektů, 

příspěvky partnerů a příjmy z vedlejší činnosti. 

3. Za hospodaření Asociace odpovídá Předsednictvo, které každoročně Členské schůzi předkládá zprávu 

o hospodaření, včetně roční účetní závěrky. 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí. 
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5. Výdaje Asociace musí být v souladu s posláním a účelem Asociace.  

6. Aktivity členů Asociace jsou dobrovolné, členům za ně nepřísluší náhrada.  

 

§ 8 Zánik Asociace 

1. Asociace zaniká pravomocným rozhodnutím soudu nebo zrušením s likvidací dle zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku.  

2. V případě zrušení Asociace rozhodne o vypořádání majetku Asociace členská schůze.  

 

§ 9 Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze písemným dodatkem schváleným nadpoloviční 

většinou všech členů. 

2. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

3. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 23. ledna 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do 

spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. 

 

 

Znění bylo schváleno hlasováním členy AJŠ v Hradci Králové dne 10. října 2015. 

Vyhotovila: Jana Jarabková 

Upraveno dle hlasování Členské schůze AJŠ v Jihlavě dne 14. Října 2016. 

Upravila: Markéta Rýcová 

Za správnost odpovídá: Vítězslav Bican 


