
sTANoVY
ASOCIACE RECKYCH OBCI V CESKE REPUBLICE' z.s.

čÁsr pRrrNí
orgcNÁ čÁsr

HLAVA I
pŘnouĚr úpnavy

Čtánet< 1
zálďadní ustanovcní

(1) Asociace řeckých obcí v České republice, z.s., je dobrovolné, nepolitické a neziskové společensfuí, sdružující ve svých
organizačních jednotkách fyzické a právnické osoby, působicí jako samosprávný spolek s názvem ASOCIACE ŘPCKÝCH
oBCÍ v ČpsxÉ REPUBLICE, z.§. Ve zkratce AŘo v ČR, z.s.

(2) Sídlem Asociace řeckých obcí v České republice, z.s., je SPC I rc27 /49. Pod Cvilínem ,794 01Krnov.
(3) Asociace řeckých obcí v České republice, z,s. jako zapsaný spolek má postavení hlavrrího spolku (d.íle jen ,,asociac€").
(4) Asociace má právní postavení samostatné právnické osoby s vlastní právni osobností, Lterá lyvíjí svoji činnost v souladu

s těmito stanovami, asociačními notmami a zvláštními prárnrími předpisy.
(5) Asociace vystupuje vprávních vztazich svým jménem a nese odpovědnost ztěchto váahů vyplývající. Má vlastní majetek

a samostatnou majetkovou odpovědnost.
(6) Asociace vmká dnem ápisu do veřejného rejstřiku.
(7) Asociace potĚivá kulaté razítko s dvojjazyčn]ým názvem, ASOCIACE ŘECKÝCH oBCÍ V ČESKE REPUBLICE, z.s.,

v jazyce českém a OMOXIION^IA E^^HNIKON KOINOTHTQN 
'THN 

TIEXIKH 
^HMOKPATTA, 

z.s., v jazyce řeckém.
Ve sřední črásti razí,tka j e zabrazena řecká vlajka.

(8) Asociace působí na území České republiky.
(9) Organizační jednotka asociace má postaveni pobočného spolku, (dále jen ,,organizační jednotka"), kterou je Řecká obec (dále

;en ,,ŘO";, s niizvem místa pusobení, jejižvznik je podmíněn zípisem do veřejného rejsťíku a je vedena v evidenci asociace.
(10)Z právních jertnání organizační jednotky, vzniklých přede dnem jejího ápisu do veřejného rejsřiku, je asociace opnívrrěna

a zaviuána společně a nerozdílně s organizační jednotkou. Ode dne ápisu organizační jednotka do veřejného rejsťíku ručí
asociace za dluhy organizačníjednotky pouze do v}še hodnoty likvidačního zůstatku organizačnijednotky po vypořádání všech
zav azkb organ izačn í j ednotky.

(ll)Organizační jednotka má postavení samostatné právnické osoby svlasúrí právní osobností odvozenou od právní osobnosti
asociace. Vystupuje vprávnícb vztazich srným jménem a nese odpovědnost ztě§hto vz,tahů lyplývající. Může nabývat práv
auzavírat ávazky, pokud to není vrozporu stěmito stanovami a zvláštními právními předpisy, Má vlastní majetek
a samostatnou majetkovou odpovědnost.

{l2)Nabyde-li asociace status veřejné prospěšnosti, nabývají tenío status i organizační jednot§.
(13)Stanovy asociace jsou uloženy v úplném zrění v sídle asociace, ŘO a weboqých stránkách asociace a ŘO.

čÉnek 2
Illavní předmět činnosti a§ociace a organizačních jednotek

(1) Hlavním předmětem činnosti asociace ajeho organizačníchjednotekje podpora a rozvoj kulturní, společenské ajiné prospěšné
činnosti přispívajíci k pozráváni české a řecké kultury, uchovávání řadic a zrryků, zejména

a) prohlubování a podpora přátelských vztahů mezi Řeky žijlcimi v České republice a Českou republikorr, zejména na poli
kulturním a společenském,

b) podpora a rozvoj řecké identi§ prosřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí, zachování a rozvíjení řeckého jaryka,
c) uchováváni a rozvoj váahů s mateřskou vlastí, včeftě společenské a hmotné pomoci krajarrům od orgánů a institucí jak Řecké

republiky, tak jiných,
d) šíření odkazu řecké kultury prosťednictvím vzdělávacích institucí, pořídáním přednášek a seminářů, sezramování s novodobou

řeckou kulturou, pořádáním akci folklorně hudebních a tanečních, sportovních aktivit, vydavatelskou a publikační činnost,
prácesdětmiamláďeží,

e) pořádání výstav, soutěži, zájezfiů" exkurzí a další formy vzdělávací činnosti,
0 spolupráce s dalšími spolky a institucemi s obdobným zaměřením,.

čHnek3
Yedlejší předmět činností asociace a organizačních jednotek

(l) Vedlejším předmčtem hospodařské činnosti asociace a jeho organizačnich jednotek, může být činnost spočívající vpodnikání
nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlaurí činnosti nebo hospod.irném vyuátí spolkového majetku a majetku
organizační jednotky.

(2) Zisk z činnosti asociace lze použit pouz€ pro asociační činnost včetně správy asociace.
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HLAVA Il
oRGANIzAčNi srnuKTuRA ASocIAcE, HLA§ovÁmi v oncÁNECH AsocIACE

A §cHopNoST sn usNÁšgr
ČHnek 4

Orgány asociace a organizačních jednotek
(l) Orgány asociace jsou
a) konference asociace - nejvyšši orgán asociace,
b) správni rada asociace (dále jen ,,SR') - kolektivní statutární orgán asociace,
c) dozorčí rada asociace (dále jen 

'DR asociace") - nelyšší kontrolní orgán asociace.

(2) Orgány oreanizační jednotLT jsou
a) shromaždění organizační jednotky ŘO 1aale;en ,,shromáždění") - nejvyšší orgán organizačni jednotky,
b) rada organizačni jednotLry ŘO 1aate .jen ,,rada ŘO"; - kolektivní statuární orgán organizační jednotky,
c) dozorči rada ŘO (dale jen 

'DR ŘO") - konřolní orgiín organizační jednotkv,
d) u organizačníjednotky s počtem do l0 členů může bý statutární orgán individu.ílní (předseda organizačníjednotky).

(3) Další asociační instituce
a) odbomó a pracovní komise,
b) rada předsedů organizačnich jednotek.

čHnek5
Úprava funkčnosti orgánů asociace a organizačních jednotek

(l) Orgány asociace a organizačních jednotek uvedené v čl. 4 odst. 1 a 2 těchto stanov jsou voleny. Výjimkou je pouze
shromáždění organizační jednotky.

(2) Členem voleného orgánu asociace a organizační jednot§ muže být pouze zletilý a plně svéprávný, člen asociace.
(3) Funkční období členů volených orgánů asociace a organizačních jednotekje 5 let; počátek a konec funkčního obdobíje závamý

pro všechny volené orgány asociace a argatizačniclr jednotek.
(4) Konference asociace
a) svolává se nejménějedenkrát za kalendářní rok,
b) delegáty konference asociace volí shromižděni všech organizačních jednotek,
c) stanovalý klíč pro počet delegátů konference asociace * na každých započatých 10 členů organizačni jednotky jeden delegát.

(5) Shromáždění orgarrizační j ednotla
a) svolává se nejméně jederú<rát za kalendářní rok,
b) jedenlaát za rok volí delegáty na konferenci asociace,
c) organizačníjednotka vzriklá vjiném časovém úseku, podřídí své volební období konferenci asociace vyhlášenému pětiletému

období.

(6) V případě nezbytné pořeby mohou členové volených orgánů asociace a organizačních jednotek, jejichž počet neklesl
podpolovinq kooptovat člena asociace do nejbližšího zasedáni orgánu příslušného k volbě. Kooptaci schválí příslušný orgán
na svém nejbližším zasediání.

(| Člen voleného orgánu je povinen vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, pořebnými znalostmi, poctivostí a péčí
řádného hospodáře.

(8) Volený člen (funkcionář) orgiinu asociace může před uplynutím firnkčního období ze své funkce odstoupit na záklaďě
pisemného oznámení doručeného příslušnému orgánu; účinnost odstoupení z funkce nastává dnem následujícím po projednání
písemného omámení na jednání orgánu, nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne, kdy bylo příslušnému orgánu písemné
oznámení doručeno, pokud nebude mezi funkcionářem voleného orgánu a orgánem asociace písemně dohodnuto jinak.

(9) Funkce ve vájemném konřolním váahu jsou u téže osoby neslučitelné. Neslučitelná je funkce v konťolním orgánu s funkcí
ve statutárním orgánu, v rozhodčím orgánu a ve funkci likvidátora na témže organizačním stupni. Z kontrolní a rozhodčí
činnosti ve vztahu k orgánům asociace a organizačních jednotek je vyloučen člen kontrolního a rozhodčího orgánu, ktery je
členem kontrolovarré organizačníjednotky asociace. Členem kontrolního orgánu nemůže bý osoba blízká k členovi statutárního
orgiinu.

(l0)Orgány asociace a organizačních jednotek vykonávají svou působnost vrozsahu rnčeném těmito stanovami. Ktomu vydávaji
v rámci této působnosti v souladu se stanovami příslušné asociační normy.

(l1)Clenové asociace se sdružují v organizačních jednotkách, vl,tvářených v určitém územním obvodu.
(l2)Členové asociace projednávají všechny oíázky činnosfi a hospodařeni ve své organizační jednotce pňmo, případně

prostřednictvim delegátů na konferenci asociace.
( 13) Roáodnutí kteréhokoliv orgánu asociace a organizační jednotky je platné, účinné a závazné pokud není v rozporu se stanovami,

asociačními normami a zvláštními právními předpisy.
(l4)Členové orgánů asociace a organizačníchjednotek vykonávají své pravomoci ode dne voleb až do zvolení noqých členů orgánů,

kdy konference a shromrÝdění v případě jejich nezvolení roáodla o zrušení asociace nebo organizační jednotlrry s likvidací
nebo přeměně asociace nebo organizační jednotky bez likvidace. O zvolení orgánů asociace a o znršení asociace nebo
organizační jednotky s likvidaci nebo přeměně asociace nebo organizační jednotky bez likvidace musi b;ft rozhodnuto
do 6 měsíců ode dne voleb.

(1s)Jednání orgánů asociace a organizačnichjednotek upravujejednací a volební řád orgánů asociace (dálejen,jednací a volební
řád*),
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(1)

{2)
(3)

Clánek ó
Účast člena asociace na zasedání orgánů asociace, hlasování o usneseni a schopnost usnášet se

Člen asociaceje oprávněn zúčastnit se zasedání přislušného orgáuru asociace.
Každý člen asociace má jeden hlas.
Orgány asociace nebo organizačni jednotky vl,jma shromiĚdění organizační jednotky jsou schopny se usnášet za přítomnosti
většiny členů orgánů asociace nebo organizační jednotky; shromždění organizační jednotky je schopno se usnášet za účasti
libovolného počfu členů organizační jednotky v případě, že je shromáždění Řídně vyhlašeno, pokud ve stanovách není uvedeno
jinak; konference asociace je schopna se usnášet za účasti většiny delegátů zvolených na shromážděních organizačních
jednotek, pokud ve stanovách není upraveno jinak.
K přijetí usnesení orgánu asociace nebo organizačníjednotkyje ťeba většiny hlasů přítomných členů asociace v době usnášení,
pokud ve stanovách není dále uprayeno, že k přijetí usneseníje zapořebí dvou řetin hlasůjeho přítomných členů asociace nebo
dvou řetin všech hlasů jeho členů asociace v době usnášení (kvalifikovaná vě§ina).

HLAVA III
čr,nNsví v AsoCIACI

článek 7
vznik členství v asociaci

(1) Členstvi v asociaci je dobrovolné. Členem asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba, lcterá souhlasí se stanovami.

(2) Členstvi y asociaci (drále jen ,,člsnství") vzrťiká
a) při založení organizační jednotky zakládajicími členy,
b) přijetím §zické osoby radou ŘO na zakladě písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvkq
c) přijetím právnické osoby na zakladě písemné smlouvy uzaťené mezi statutarním orgárrem právnické osoby nebo jiqfin

zístupcem a statutárním orgárnem asociace nebo organizační jednotky; členský příspěvek je stanoven podle oboustranné
dohody.

(3) Je-li přijetí za člena asociace radou ŘO odmítnuto, má uchazeě o členstvi pnívo se odvolat ke shromáždění, jehož rozhodnutí je
konečné.

(4) Člen asociace je členem pouze vjedné organizační jednotce; kuspokojování svých ájmu muže hostovat a vyvíjet činnost
i v j iných organizačnich jednotkách,

čHnek 8
zár,ik členství v asociaci

(1) Členstvi zaniká
a) vystoupením; členství zaniká dnem, ve kíerém bylo písemné omámení člena asociace o vystoupení doručeno statutárnímu

orgánu organizační j ednotky,
b) zrušením členswí pro neplacení členského příspěvku pokud člen asociace nezaplatí členslcý přispěvek ani v přiměfuné lhůtě

dodatečně určeném radou ŘO, přestože byl předem v písemné podobě nebo jiné v,ýzvě na tento následek prokazatelným
způsobem upozorněn a na jednání rady ŘO s ním byl prokazatelně seznámen; členswi zar;l*lá k poslednímu dni v měsíci,
ve kterém skončila lhůta dodatečně určena radou ŘO k uhrazení členského přispěvku,

c) vyloučením,
d) úmrtim.

(2) Člen asociace muže být vyloučen
a) porušuje-li nebo neplní povinnosti člena asociace vyplývající ze stanov a asociačních norem, ačkoliv byl již písemně vyzván

příslušným orgánem asociace nebo organizačníjednotk*, aby od takovéhojednání upustil a ve stanovené lhůtě zjeďna|nápravu,
b) dopustil-li se hrubého porušení zásad soužtí v organizační jednotce, které ohrozilo její ádný chod nebo chod orgi{nu asociace,
c) zpusobit-li sv}m jednáním asociaci nebo organizační jednotce nikoliv nepatrnou hmotnou nebo zvlášť ávažrou ujmu

při rnýkonu funkce v orgiinu asociace,
d) byi-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestní čin.

(3) O zrušení členstvi podle odst. l písm. b) roáoduje rada ŘO. O vyloučení člena podle odst. l písm. c) rozhoduje shromáždění
organizační jednotky.

(4) Clen asociace, proti kterému směřuje návrh na vyloučení podle odst. 2 pism. a), b) a c) má právo se s náwhem semámit, ádat
jeho vysvětleni a ga shromaždění doložit a uvést vše co je v jeho prospěch.

(5) Vyloučený člen asociace může do 15 dnů od doručení roáodnutí o svém vyloučeni navrhnout vpísemné formě, aby toto
rozhodnutí přezkoumala DR ŘO.

(6) Shromaždění rozhodnuti o vyloučení člena asgciace zruší na náwh DR ŘO. pokud vyloučení člena asociace je vrozporu
se zvláštními předpisy, těmito stanovami nebo byly zjištěny jiné důvody hodné zvláštního ďetele.

(7i Vyloučený člen asociace může do 3 měsíců ode dne doručení konečného roáodnuti o svém vyloučení nawtnout soudu, aby
rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto pravo zaniká.

(8) Vyloučený člen asociace se rnůže anovu ucházet o členství po uplynutí 1 roku ode dne pravomocného roáodnutí o jeho
vyloučení.

(4}
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{9> Zánik členství nezakládá nárok na wácení členského příspěvku, účelového příspěvku, ani na vypořádací podíl zté částijmění
organizačníjednotky, k níž byly §to prosředlry použity.

(10)Při ánl&:u členství, zankají i veškerá členská práva.

čÉnetq
vedení §eznamu čIenů asociace

(1) Asociace a organizační jednotka vede sezram členů asociace v listirrné podobě nebo elektronické podobě v souladu
se zvlaštním právním předpisem a to pouze pro účely sprály a zajištěni činnosti asociace a organizačníjedno&y.

(2) Statutrirni orgán asociace zpracovává §rto osobní údaje
a) jméno, příjmení, titul př€d a zajménem,
b) datum narození,
c) adresu trvalého pobyrrr,
d) kontaktní spojení (telefonní číslo, případně e-mailovou adresu).

(3) Osobni údaje jsou uvedeny na originálních písemnostech, kten_imi jsou zejména: §eznam členů. přihláška za člena asociace,
účetní doklady, dohody o provedení prace, korespondence se členy apod.

(4) V semamu členů asociace jsou vedeni pouze aktivní členové asociace. V příloze se vede po dobu 10 let pro archivní účely
s€znam členů asociace, kten_ýrn členství zaniklo.

(5) Poádá-li člen asociace, a to i bývalý, o potwzení s v,_ipisem údajů vedených v seznamu členů asociace, obsahující údaje o své
osobě, připadně potvrzení, že §to údaje byly vymazány. je statutírni orgán povinen mu je na jeho náklady poskytnout.

(ó) Při zriniku členství se provede Ýmaz člena asociace ze s€mamu aktivních členů asociace. Pokud byly údaje o členovi asociace
ze sealamu členů asociace vymazány, vydá se mu na jeho žádosta náklady potwzení o vymazání údajů.

(?) Údaje ze s§znamu členů asociace mohou být dále zveřejněny po,rze si souhlasem každého člena asociace a to pouze
ke konkrétním účelťrm.

čHnek 10
Práva a povinnosť člena asociace

(1) Člen asociace má právo zejména
a) účastnit se veškeré činnosti asociace a organizačnijednotkyjížje členem,
b) předkládat dotazy, návrhy a podně§ ke zlepšení činnosti asociace a organizačnijednotky, s právem bft informoviá,n o způsobu

jejich vyřízení,
c) podílet se stanoveným způsobem, na rozhodoviiní orgánu asociace a organizační jednotky,
d) volit a bylt volen do orgánů asociace a organizačníjednotky, splňujeJi podnínky uvedené v těchto stanovách,
e) každoročně b;ýt seznámen s hospodařením organizační jednotky za předcházející kalendářní rok a s plánovanými v.ýdaji

na následující období,
0 nahlňet do všech podkladů, qýkajících se činnosti organizační jednotlry a na svůj niáklad žádato pořízení kopie, opisu či výpisu

z těchto podkladů,
g) obrátit se při spomýcb rozhodnutích t}kajícich se členství, práv a povinností člena asociace, uvedených v těchto stanovách na

kontrolní orgány uvedené v č1. 4 odst, l a 2 těchto stanov,
h) nawhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu asociace projeho roz?or se ziikonem nebo se stanovami, právo

dovolat se neplatnosti roáodnutí zanká do 3 měsíců ode dne, kdy se člen asociace o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět,
nejpozději však do l roku od přijetí roáodnutí,

(2) Člen asociace je povinen zejména
a) dodržovat stanoyy a asociační norrny vydávané v souladu se stanovami,
b) plnit usnesení a rozhodnuti orgánů asociace a organizační jednotky přijatá podle těchto stanov a asociačních norem a plnit

smluvní závazky z nich vlplývající,
c) účashit se aldivně práce v asociaci a v organizační jednotce, již je členem,
d) ptatit řádně a včas členské pňspěvky ve výši stanovené konferencí asociace a to ve lhůtě do konce února kalendářního roku

organizační jednotce jíž je členem,
e} omamoyat radě ŘO neprodleně všechny změny týkající se zejména: adresy bydliště. příjmeni, íelefonního či jiného spojení

a přechodu do jiné organizační jednotky.

0 chnánit majetek asociace a organizačrrí jednotky a přispívat k účelnému hospodaření s ním.
c) zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno asociace a organizační jednotky, dodržovat vůči ostatním členům

asociace ohleduplnost, vzájemný respekq zdržet se jednání, jimž by zasahoval do práv ostatních členů asociace a podstatrrě
omezoval nebo neumožňoval r."ýkon jejich práv.

HLAVA Iv
AsocIAčNí ocnNĚlqí a čnsrNn ČlpNsrvÍ

článek 11
Členům asociace, organizačním jednotkám, případně i jiným fyáclcým a právniclcým osobám, institucím a organizacím, které se
zasloužily o rozvoj asociace, mohou bl|rt udělena asociační ocenění.

Článek 12
Čestné členství může b/t uděleno zvlášť zasIouálým členům asociace. Čestné členství opravňuje podílet se na všech právech člena
asociace v rozsahu, ktmý určí v rámci své místní věcné příslušnosti orgán asociace nebo organizačníjednotky, ktefý čestné členství
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udělil. Čestný člen asociaceje osvobozen od placení člens§ých příspěvků.

čÁsr DRuHÁ
ASOCIACE, ORGANIZAČNÍ JEDNOTI(Y

HLAVA I
ASoCIACE

článek 13
konference asoeiace

( l ) Konference asociace je shromáždění delegátů členů asociace volených na shromážděních organizačních jednotek.
(2) Konferenci svolává SR asociace ve lhůtě nejméně 30 dnů před jejím konáldm.
(3) Konference musí být svolána, požádá-li o to jedna třetina členů SR a DR asociace nebo organizačních jednotek.
(4) Nesvolá-li SR asociace mirnořádnou konferenci do 30 dnů od doručeni podnětu podle odst. 3, může ten, kdo podnět podal,

svolat konferenci na náklady asociace sám.
(5) Nelze-li zajistit svolání konference podle čl. 7 a2, mtže svolat konferenci DR asociace.

(6) Do působnosti konference asociace zejménan:áIeží
a) schvalovat stanovy orgiánů asociace a rozhodovat o jejich změnách,
b) schvalovat výsledky hospodaření asociace za uplynulé období,
c) volit a odvolávat členy orgánů asociace a volených zástupců asociace v orgánech sátní správy,
d) stanovovat v,ýši a splatnost členských příspěvků a rozděleni členského příspěvku mezi asociaci a organizační jednotku,
e) rozhodovat o opařeních, náwzícha doporučeních SR, DR asociace, předsedů rad ŘO a delegátů konference,
f) schyalovat na náwh SR asociace a rad ŘO udělení čestného členství asociace,

c) schvalovat kooptace do orgárrrů asociace,
h) jednatausnášetseonáwzíchčlenůasociace,organizačnichjednotekaorgánůasociace,

D rozhodovat o zrušení asociace s likvidací nebojejí přeměně,
j) stanovit počátek a konec funkčního období členů volených orgánů asociace a organizačních jednotek včetně počtu členů

volených orgánů asociace tj. více členný volený orgán nežje uvedeno ve stanovách.

(7) K roáodnutí podle odst. 5 písm. a) je zapořebí dvou ťetin hlasů přítomných delegátů konference, k roáodnutí podle odst.
5 písm. i) je zapořebí dvou řetin hlasů všech zvolených delegátů konference.

čHnet< 14
Správní rada asociace

(1) Správní rada asociace (d.ílejen ,,SR asociace")je statutárním orgánem asociace aje složena ze zástupců organizačníchjednotek
zvolených na shromážděních organizačních jednotek.

(2) SR je nejméně pětičlenná.
(3) SR asociace se schází dle poťeby, nejméně však čtyřikrát do roka a za svou činnost odpovídá konferenci asociace.
(4) Nejsou-li vSR asociace zastoupeny všechny organaačnljednotky, svolá předseda SR nejméně dvaknít ročně zasediiní SR

za těasti všech zástupců organizačních jednotek.
(5) Zasedáni SR svolá předseda SR nejméně l 5 dnů před dnem jeho konání.
(6) Mimořádné zasedáni SR musí bý svoláno, požádá-li o to jedna třetina členů SR nebo organizačních jednotek nebo předseda DR

asociace.
(7) Nesvolá-li SR asociace mimořádné zasedání do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání SR

asociace na náklady asociace sám.
(8) Složení SR asociace:
a) předseda správní rady (dále jen ,,předseda Sř'),
b) místopředseda spravní rady (dále jen,,místopředseda SR"),
c) tajemník správní rady (dále jen,,tajemník SR'),
d) členové správní rady (dále jen ,,člen Sř').
(9) SR volí pokladníka SR. Pokladník není členem SR. Pokladník strromažd'uje a zpracovává všechny účetní doklady asociace,

vede předepsanou účetní agendu v souladu s právními předpisy a pŤedává je k účetnímu zpracování neávislé fuzické nebo
právnické osobě. Podepisuje spolu s předsedou SR nebo jim pověřeným členem SR všechny účetní doklady asociace. Pokladník
nesmí být osoba blízká k předsedovi SR.

(lO)Předseda SR je představitelem asociace, zastupuje asociaci navenek a jedná jejím jménem. Řeší neodkladné záležitosti
příslušející SR. Přijatá opaření předkládá SR ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

(1l)Mistopředseda SR zastupuje naákladě pověření předsedu SR při výkonu jeho pravomocí.
(l2)Tajernník SR připravuje zasedíní SR, zpracovává zápisy ze zaseďáni SR do 15 dnů od jeho ukončení, kontroluje plnění

přijafých usnesení.
(13) Do působnosti SR zejména náleží
a) svolávat a organizovatjednání konferencí a připravovat podklady kjejich zasedání,
b) připravovat ve spolupráci s organizačnímijednotkami kandidátku pro volby do organů asociace,
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c) připravovat, projednávat a schvalovat asociační norm1/ a jejich změny v návaznosti na změny ve zvláštních právních předpisech,
d) připravovat rozpočfy a§ociac§, dotace a plány činnosti,
e} ňaavat odbomé a pracovni komise a řidit jejich činnost,

0 operativně řešit áležitostlnáležejicido působnosti konference, tato řešeni podléhaji dodatečnému schválení konferenci,

c) rozhodovat o opaťeních, náwzicb a doporučeních DR asociace s výjimkou věcí náležejícich do v,ýlučné působnosti konference,
h) navrhovat konferenci asociace výši a splafnost členslc,ých příspěvků včetně jejich rozdělení mezi asociaci a orgatizačni

jednotku,

D jednat a usnášet se o návrzich a podnětechjednotliqých členů asociace, SR a DR asociace a organizačníchjednotek, odborných
a pracovních komisí,

j) přijímat právnické osoby za členy asociace a organizovat jejich činnost v rámci asociace,
k) navrhovat příslušné organizační jednotce odvolání člena SR a DR asociace v případě jeho nečinnosti,
l) po předchozím projednání s pňslušnými organizačními jednotkami nawhuje jejich členy konferenci jako zastupce organizační

jednotky ke kooptaci do S& DR asociace a ástupce asociace v statních orgánech,
m) zajišťujepodoručeníusnesenízakladateleozaloženiorganizačníjednotky,zápisorgalizačníjednotkyveveřejnémrejsříku,
n) zajišťuje po doručení roáodnutí shromaždění organizační jednotky o zušení nebo přeměně organizační jednotky, ťymaz

otganizační jednotky ve veřejném rejsříku,
o) usnášet se o vzniku, ániku a přeměně organizačních jednotek,
p) ňizovat účelový vklad, svépomocný fond a další fondy k zabezpečeai hlavní činnosti asociace a schvalovat poskytnutí dotací

z těchto v_vtvořených vkladů a fondů organizačním jednotkám podle zásad schválených konferencí.

K rozhodnutí podle odst. i3 písm. c) h), j), o) a p) je zapotřebí dvou řetin hlasů všech členů SR asociace.

Čtánetr 15
Dozcrčí rada asociace

(1) DR asociace je nejvyšším konťolnim orgánem asociace., je na ostatních orgánech asociace nezávislá, je odpovědna pouze
konferenci, má nejméně 3 členy, z nichž jeden je předseda.

(2) DR asociace zasedá dle poťeby, nejméně všakjedenkrát ročně. Zasedání DR asociace svolávájejí předseda 15 dnů před dnem
jeho konání.

(3) DR asociace dotrliži, zda jsou řádně vedeny áležitosti asociace v souladu se zvláštnimi právními předpisy, stanovami a dalšimi
asociačními normami a obecně platnými právními předpisy, zejména

a) provádí kontrolu hospodaření asociace včetně využívání dotací jak ze zdrojů asociace, tak s dotací ze státního rozpočtu
a veřejných institucí,

b) předkládá konferenci návrhy na opaření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a nawhuje řešení projejich odstranění,
c) metodicky usměrňuje a koordinuje činnost DR ŘO,
d) na ákladě ádosti nebo podnětu otgánů asociace, organizačních jednotek a stížností členů asociace o porušení stanov

azvláštních právních předpisů zvlášť ávažným způsobem provádí šeření a upozorňuje přislušné orgiiny asociace
a organizafuích jednotek na nedostatky s návrhy na přijetí nezbyných opaření.

e) na základě roáodnutí orgánů asociace provádi kontrolní činnost ve věcech v5rržívání dotaci zasociačnícb fondů, účeloqfch
příspěvku. ze státního rozpočtu, veřejných institucí a dalších,

f) na základě rozhodnutí konference asociace provádi kontrolní činnosti ve věcech zušení a ániku asociace a organizační
jednotky,

c) při nečinnosti kontrolních orgánů organizačních jednotek lykonává ve zvlášť závažnýclt pňpadech na ákladě žádosti SR
asociace kontrolní činnost v organizačníjednotce; její doporučeníj§ou pro činnost rady ŘO závazstá,

h) přezkoumává spomé áležitosti ve věcech voleb do SR a organizačních jednotek,
i) řeší spomé áleátosti ve smyslu čl. 10 odst. l písm. g} těchto stanov.

(4) Čtenové DR asociace mohou v nímci své působnosti nahlížet do dokladů asociace a organizační jednotky a požadovat od členů
SR asociace a členů rady ŘO vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

(5) Předseda DR asociace nebo předsedou DR asociace delegovaní členové DR asociacejsou oprávněni účastnit sejednáni orgiinů
asociace s hlasem poradním a mohou předkládat návrhy v nírnci své působnosti.

(6) Všechny orgány asociace jsou povinny poskytnout členům DR asociace pořebnou součinnost.
(1\ Závéry konťolnich zjištění členů DR asociace tvoři závazný podklad pro roztrodnutí příslušných orgánů asociace

a organizačníchjednotek k odstraněni nedostatků ajejich příčin.

HLAVA v
ORGANIZAČNÍ JffDNOTKY

Čtánetr 16
Zalažení organizační j ednotky

(1) Zletilá fuúcká osoba nebo právnická osoba mohou zaloilt organizační jednotku při počtu alespoň tří osob.

Q) Založeni organizační jednotky se děje formou ustavující}ro shromáž.dění, které svolá zakladatel uvedený v odst. i, kter,ý splňuje
základní podmínku členstvi v asociaci podle článku 7 odst. 1 těchto stanov.

(3) Ustavující strromáždění přijme usnesení o založeru organizační jednotky, které spolu s listinou přítomných, kteří svým
podpisem dokládají svoji vuli stiit se členem asociace, zašle zakladatel statutárnffo orgánu SR asociace, ktery po doplnění
potŤebných dokladů, zajistí registraci založené orgaruzační jednotky asociace a její ápis do veřejného rejsťíku.
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(4\
(5)
a)

b)

c)
d)

D
c)
h)
i)
j)
k)

(6)

(a) Ode dne ápisu do veřejného rejsříku nabývá organizačnijednotka vplném rozsahu prármí osobnost organizační jednotky
asociace, jedná sv,ým jménem a nese za své jednání plnou práwí a majetkovou odpovědnost.

(5) Organizační jednotka používá hranaté razítko s dvojjazryčnýmnázvemAsOclAcE ŘrCrÝCg OBCÍ V ČPSXÉ REPUBLICE,
z.s., v jazyce českém, obsahující slovní spojeni ,,Řecká obec", s místně příslušným ozračením místa působnosti a identifikační
číslo a,,OMOIIiON^IA E^^HMKON KOINOTHTON 

'THN 
TIEXIKH 

^HMOKPATIA, 
z.s., v jazyce řeckém.

(6) Organizační jednotky asociace jednají a konají v souladu s asociaci, ale i s dalšíni organizačními jednotkami asociace,
spolupracují ve smyslu společných cílů, vzájemně si napomahají a projevují nezbytnou loajalitu ve vztahu k asociaci i k sobě
navzájem' 

čHnek 17
Shromáždění organizační jednott<y

(l) Shromáždění svolává rada ŘO ate pořeby nejméně jedenkrát do rok4 30 dnů před dnem jeho konání.
(2) Mimořádné shromáždění musí být svoliino, požÁdá-lio to alespoň jedna ťetina členů organizační jednotky nebo DR ŘO.
(3) Nesvolá-li rada ŘO mimořádné shromáždění do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal podle odst. 2, svolat

zaseďáni shromáždění na náklady otganbační jednotky sám.
Nelze-li zajistit svolání shromaždění podle odst. l a2,mtůe svolat shromážÁěni SR asociace.
Shromáždění roáoduje o všech záležitostech organizační jednotky, znjména
stanoví počet členů rady ŘO, počet členů DR ŘO organizačníjednotky; u organizačníjednotky s počtem do 10 členů
organizační jednotky volí předsedu, tajemnika a revizora účtu,
roáoduje o odvoláni předsedy, místopředsedy, tajemníka, pokladníka a členů rady organizační jednotky, předsedy a členů DR
RO, u organizační jednotky do deseti členů předsedy, tajemníka a revizora účtu,
z čleŇ oryanizaěnl jednotky volí delegáty na konferenci asociace a kandidáty do SR a DR asociace,
roáoduje o konání doplňovací volby v případě, že na uvoIněné místo člena rady ŘO nebo DR ŘO rada či DR ŘO organizační
jednotky neprovedl příslušný orgán doplnění kooptaci, podle člránku 5 odst. 6 stanov.

e) schvaluje plan činnosti a rozpočet organizační jednotky a usnáší o návrzích určených SR a DR asociace nebo konferenci
asoclace,
projednává a schvaluje čerpání rozpočtu ajeho zněny, zpávurady ŘO o činnosti, účetní ávěrku a zprávu DR ŘO,
jedná o náwzích předložených radou ŘO, DR ŘO a členů asociace,
stanoví qýši a splatnost členského příspěvku v návazrrosti na roáodnutí konferencí asociace,
rozhoduje o vyloučení člena asociace,
roáoduje s konečnou platností o odvolání proti nepřijetí za člena asociace,
rozhoduje o dobrovolném zrŇeni organizační jednot§ ajejí přeměně.

K roáodnutí podle odst. 5 písm. i) a j) je zapoťebí dvou řetin hlasů přítomných členů organizačnijednotky. K roáodnutí
podle odst. 5 písm. k)je zapořebí dvou řetin hlasů všech členů organizačníjednotky.

ČHnek 18
Náhradní zasedání konference asociace a shromriždění

(l) Nejsou-li konference asociace a shromážděni na svém zasedání schopna se podle stanov usnášet, může SR asociace a rada ŘO
nebo ten, kdo původní zasediiní svolal podle stanov, svolat niihradni zasedáni konference nebo shromáždění.

(2) Rada RO, SR asociace nebo ten, kdo původní zasedání konference nebo shromáždění svolal, svolá novou pozvánkou ve lhůtě
15 dnů od předchozího zasedání konference nebo shromáždění náhradni zasedáni. Zpozvánky musi být ňejmé, že se jedná
o náhradní zasedáni konference nebo shromáždění,

(3) Náhradní zasedžni konference asociace a shromiždění se musí konat nejpozději do 6 t}dnů ode dne, na kíerý bylo původní
zasediiní konference asociace a shromáždění svoláno.

(a) Na náhradním zasedáni konference asociace nebo shromáždění se jedná pouze o náležitostech zařazených v programu
předchozího zasedání konference asociace a shromaždění. Usnesení může být přrjato za účasti libovolného počtu delegátů
konference asociace a členů organizaěnijednotky. Rozhoduje se nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů nebo členů.

článek t9
Rada o rgan izaění j ed notlry

(l) Rada ŘO je §tatutárním orgánem organizační jednotky, má nejméně ři členy skládá se z předsedy, tajemnika a pokladníka. Je-li
rada ŘO vícečlenná volí se mistopředseda a další členové rady ŘO.

(2) Rada ŘO za;iStuie činnost otganizačnijednotky mezi zasedfutími shromáždění podle jejího usnesení v souladu se stanovami
a asociačními normami, Za svou činnost odpovídá shromáždění.

(3) Rada ŘO se schází dle pořeby nejméně však čtyrikrát ročně, Zasedání rady ŘO musí bý svoláno, požádá-li o to nejméně jedna
řetina členů rady Ř0,3edna řetina členů organizační jednotky nebo DR ŘO s uvedením účelu jednaní.

(4) Zaseďánirady ŘO svolává předseda nebo pověřený člen rady nejméně 7 dnů před dnem jejího konání.
(5) V době mezi jednotliqými zasedáními rady členové rady komunikují operativně, a to s cilem omezeni prodlev. Pro tuto

komunikaci vyttživají telefonickou a e-mailovou komunikaci pro projednráni pozic u běžných činností. Významné činnosti
a roáodnutí rada řeší nazasedání.

(6) Rada ŘO roáoduje o otázkách, které nejsou vyhrazeny stanovami shromaždění, zejména
a) připrawje a projednává náwhy pro zasedání shromáždění,
b) připravuje a projednává plrán činnosti a rozpočet organizační jednotky,
c) hospodaří s ťtnančními prosředky v nimci schváleného plánu činnosti a rozpočfrl organlzační jednotky, v souladu

se zvláštrími právnimi předpisy,
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d) roáoduje v naléhav-}"ch případech o věcech příslušejících do působnosti shromáždění; s rozhodnutím musí sezruimit
shromáždění na jejím nejbližším zasedáni,

e) připravuje kandidátku pro volby do rady ŘO, DR ŘO, SR asociace a DR asociace,

0 rozhoduje o doplnění rady ŘO kooptací podle těchto §tanov,
g rozhoduje o přijetí člena asociace,
h) roáoduje o zrušení členství podle stanov a připravuje náwh shromáždění pro rozhodnutí o ryloučení člena,

n v_vbirá členské příspěvky, účelové příspěvky a jejich neuhrazení v termínu projednává s členem asociace,
j) vede semam členů podle §tanov,
k) vede předepsané evidence o majetku organizačníjednotky,
l) vede předepsané agendy podle asociačních norem a zvláštních práwích předpisů,
m) připrawje náwhy smluv a dohod a rámci stanovené působnosti je realizuje a připravuje k projednáni na zasedání

shromáždění,
n) organizuje osobní, věcná a finanční plnění ryplfvajíci ze smluv a dohod.

(7) Předsedové rad nebo jimi pověření členové rad jsou povinni spolu se zápisem zjednání shromáždění zaslat nejméně 7 dnů před
konáním konference předsedovi SR nebo jim pověřenému členovi i jmeníý semam delegátů, kteří se účastni konference
asociace v případě volební konference asociace i náwhy kandidátů do SR a DR asociace.

(8) Předsedové rad a pokladníci odpovídají za odeslání podilů z členských příspěvků od členů ŘO na účet asociace ve qýši
schválené konferenci asociace nebo uhradit podíl v hotovosti, a to nejpozději v den konrini konference asociace.

(9) Mistopředseda SR zastupuje naáklaďě pověřeni předsedu SR při v}konu jeho pravomoci.
(l0)Tajemník, zejména

a) připravuje podklady pro schůzi rady ŘO a shromáždění,
b) připrawje azpracavávázápisy rady ŘO a shromilždění do 15 dnů od jeho ukončení,
c) vede dokumentaci organizační jednotky,
d) kontroluje plnění přijatých usnesení ze zasedinírady ŘO a shromáždění,
e) aktualizuje seznam členů asociace a vyřizuje poštu,

(ll)Pokladník ŘO shromažďuje z ryracovává všechny účetní doklady ŘO, vede předepsarrou účetní agendu v souladu s právními
předpisy. Podepisuje spolu s předsedou rady ŘO nebo jim pověřeným členem rady ŘO všechny účetní doklady organizačni
jednotky

(i2)Neodkladné áležitosti příslušející do působnosti rady ŘO vyrizuje předseda rady ŘO nebo pověřený člen rady, Přijatí opaření
předkládají radě ŘO ke schválení najeho nejbližší schuzi.

(l3)V případě, kdyje volen u organžačníjednotky do 10 členů předseda, tajemník a revizor účtu má předseda organizačníjednotky
postavení statutiáťního orgánu organizačníjednotky s působností rady v přiměřeném rozsahu.

(l4)Rada RO oznámí SR asociace založeni orgarrizační jednotky a roáodnutí shromaždění o zrušení nebo přeměně organizační
jednotlry.

(l5)Platnost a účinnost rozhodnutí o vztiku, zrušeni nebo přeměně organizačníjednotky a sním spojená práva a povinnosti
v_vplývající zprávni osobnosti organizační jednot§ asociace nastávaji po registraci orgaaizační jednotky, které zajistí SR
asociace' 

čHnek 20
Dozorčí rada o rganizační j ednotky

(1) DR organizační jednotky má nejméně 3 členy. ČIenem DR ŘO nemůže být člen rady ŘO.
(2) DR ŘO dohliX, jsouJi áležitosti organizačníjednotky řádně vedeny a lykonává-li rada ŘO činnost v souladu se stanovami,

asociačními normami a právními předpisy.
(3) Člelové DR ŘO mohou v nímci své působnosti nahlížet do dokladů organřační jednotk_v a požadovat od členů rady a dalších

členů asociace vysvětlení k jednotlivým áležitostem.
(4) DR ŘO provádí nejméně jeden}rát za rok kontrolu hospodaření o činnosti organizační jednotky a řeši sporné áležtosti podle

těchto stanov. O r"ýsledku kontroly informuje shromažděni a mezi shromážděními radu ŘO.
(5) DR RO odpovídá za svou činaost shromiždění. jíž předkládá zprávu o činnosti za uplynulé období s náwhy na opaření.
(6) Předseda DR ŘO se áčastňuje jednrání rady ŘO s hlasem poradním. K jednání mohou být předsedou rady ŘO přizváni i ostatrrí

členové DR ŘO s hlasem poradním.
(7) ZasedániDR ŘO svolává její předseda 7 dnů před jejím konaním.
(8) V případě kdy není DR u organizační jednotky zfizena, přebírá jeji působnost DR asociace (kromě kontroly účetnictví).

Konirolu účetnictvi organizační jednotky provádí revizor účfu.

čÁsr rŘr,rí
znuŠexí A zÁNIK A§oCIACE A JEHo oRGANIznčNícrr J§DNoTEK

ČIánek 21
zrušení a ánik asociace

Soud zruší asociaci s likvidací v souladu se zvláštním předpisem.
Konference zrrrši asociaci s likvidací rozhodnutím, jestliže zaniknou všechny organizační jednotky asociace zjejich vlastního
rozhodnutí.

(l)
(2)
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(3) Zrušení asociace s likvidaci podle odst. l a 2, se provede pouze v případě, že asociace vlastní majetek; v opačném případě se
provede zrušení a§ociace bez likvidace.

(4) Dojde-li ke zrušení asociace, zrušují se i organizačníjednotky.
(5) Asociace nezanikne do té doby, než zaniknou všechny její organizační jednotky,
(6) Asociace zaniká dnem ápizu rozhodnuti o jeho zrušení do veřejného rejsříku se současným výmazem z veřejného rejstříku.

Článek22
Zrušení, přeměna a zánik organizační jednotky

(l) Dojde-li ke zrušeni asociace, zrušují se i organizační jednotlT jako pobďné spolky.
(2) SR asociace může roáodnout o zrušení organtzaění jednotb, s likvidaci, jeJi organizační jednotka
a) nefunkční a po dobu více jak dvou let nevyvíjí ždnou činnost,
b) nezapojujeJi se do činnosti asociace,
c) vykonává-li svoji činnost y rozporu se stanovami, asociačními normami nebo zvláštními právními předpisy.

(3) Organizační jednotka muže být zrušena s likvidací dobrovolnýrn zrušením rozhodnutím shromáždění.

{4) Oryanizzéni jednotka může být zrušena přeměnou rozhodnutim shromáždění; při přeměně se zrušuje bez likvidace dnem
účinnost přemčny.

(5) Přeměnou organizačni jednotky je
a) fúze
l. sloučení - nejménějedna z organizačnichjednotek zalká;práva a povinnost zanikajicí organizačnijednotky přechiázejí na
jedinou z nichjako na nástupnickou organizačníjednotku,

2. splynutí - zaníkaji všechny otgantzační jednotky avznká navá organizační jednotk4 jako organizační jednotka nástupnickii
b) rozdělení
l. sloučením - při rozděleni sloučením uzavitaji zúčastněné organizačníjednotky smlouvu o rozdělení,
2. zalažerrrim nových organizačníchjednotek - při rozdělení se založením nových organizačníchjednotek vyhotoví rozdělovaná

organizační jednotka projekt rozdělení,

(6) Zrušení organizačníjednotky s likvidací podle odst.2 a 3 se provede pouze vpřípadě, že otganlzačnijednotka vlastní majetek;
v opačném případě se provede aušení organizačníjednotky bez likvidace.

(7) Organizační jednotka zanikádnem ápisu roáodnutí o jejím zrušení do veřejného rejsříku se současným qfmazem z veřejného
rejsťíku.

ÝrÝ,
CAST CTYRTA

Ho§PoDAŘgxÍ s MAJETK§,M A§OCIACE A J§Ho ORGANIZaČNÍcH J§DNOTEK
Čtánek23

Ilospodaření s majetkem asociace a jeho organizačních jedlotek

(l) Asociace a organizačni jednotky jako samostafrlé právnické osoby hospodaŤí s majetkem, kteqý je v jejich vlas&ictví, v souladu
se zvlaštními právními předpisy.

(2) Majetek asociace a organizačních jednotek tvoří hmotný a nehmotný majetek, účelové vklady, fondy, pohled.á,vky a jiná
majetková pniva.

(3} Ve vlastnictví asociace je majetek, ktery asociace vlastni nebo ktery získala jménem asociace pro poťebu asociace.
(a) Ve vlastnicwí organizačních jednotek je majetek vyfvořený nebo získaný organizační jednotkou pro vlastní poďebu,
(5) Organizační jednotka a asociace hospodaří se svým majetkem samostatně a mohou jej mezi sebou vzájemně převádět

a disponovat s ním v rozsahu vlastnických práv.
(6) Zdrojem majetku asociace a organizačni jednotky je hmotný majetek a majetková práva, podít z členských příspěvků.

účelových vkladů a fondu, qjnrosy z akcí asociace organizovaných v souladu s předmětem činnosti asociace, dary, dotace,
případně jiné příspěvky státu, územních samosprávných celků a dalších organizaci zČR a zahraničí, v,3inosy zkapitálových
vkladů a urokY' 

článek24
Likvidace majetku asociace a jeho oIganizačních jednotek

(1) Likvidace majetku asociace a organizačnich jednotek se provádí vždy pii zrušení asociace s likvidací.
(2) Účelem tikvidace je vypořádat majetek zrušené asociace nebo organizační jednotky, yyrovnat dluhy vě,řitelťrm a naložit s čist_fm

majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (likvidační zustatek).
(3) Likvidátora povolá statutární orgán zanikajicí asociace nebo orgarrizační jednotky. Nebyl-li likvidátor povolá,n, lykonávají jeho

působnost všiclni členové staíuLír"ního orgánu.
(4) Nelze-li povolat likvid.ítora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez souhlasu některého z členů statuámího orgánu.
(5) ťikvidátor nabídne likvidační zůstatek organizačnijednotky právním subjektům v tomto pořadí
a} niistrrpnické organizačníjednotce,
b) asociacijako celku.

(ó) Nelze-li s likvidačním zůstatkem nalažit podle odst.S písm. a) a b), nabídne likvidátor likvidační zůstatek
a) spolku s účelem obdobným a není-li to možté obci, na jejímžúzsmi má asociace nebo organizační jednotka sídlo,
b) nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má asociace nebo organizační

jednotka sídlo.
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(l)

Clánek 25
Nakládání § majetkem při fúzi a rozdělení organizační jednotlry

Při fiizi organizační jednot§ se současně se smlouvou a fúzi ryracavává výkaz maje&u a závazkťt všech zúčastněných
organizačních jednotek, ne starší než ó měsíců, k seznámení všech členů organizační jednotky ještě před zasedáním
shromáždění, které bude smlouvu o irzi schvalovat.
P-ři rozdělení sloučerúm obsahuje smlouva o rozděleni určení jalcý majetek a závazky zanikající organizační jednotky, přejímají
nástupnické organizačni jednotky,
Při rozdělení se založenim not"ých organizačních jednotek obsahuje projekt rozdělení určeníjalcý majetek a ávazky zanikajíci
organizační jednotky přejímají nástupnické organizační jednotky.

čÁsr pÁrÁ
Ustanovení společná a závěrečná

Článek 26
Zastupováni asociace a pobočného spolku

Asociaci jako celek navenek zpravidla zasfupuje předseda a místopředseda jako statutaíní zástupci" případně povďený člen SR
asociace.
Organizační jednotku navenek pravidlra zastupuje předseda organíeační jednotky spolu s dalšim pověřeným členem rady ŘO
jako statutírní zásfupc|, u organizační jednotky, kde je v postavení statutá,rního orgánu jen předseda organizační jednotky,
zastupuj e organizaci sám.
Jednotlivé orgány asociace a otganizační jednotkry mohou zmocnit k zastupování, na ákladě a v rozsahu zástupčfro oprávnění
uvedeném v písemnó plné moci" jiné členy asociace nebo organizační jednotky a ýzické nebo právnické osoby.
Je-li k platnosti právních úkonů předepsiina písemná forma, je ťeba podpisů dvou oprávněných ástupců asociace nebo
organizačni jednotky.

čHnek27
Odpovědnost

Hmotnou a právní odpovědnost za provedené právní úkony a za hospodaření s majetkem nesou sáfutírní zísfupci uvedení
v článku 26 odst. 1 a 2 těchto stanov.
Zástupce podte članku 26 odst. 3 těchto stanov zodpovídá za provedené právní úkony v rozsahu svého zmocnění. Za případnou
škodu způsobenou jedníním zásfupce, orgány asociace odpovídaji, pokud třetí osoba nemohla vědět, že zástupce koná
nad rámec svého zmocnění. Náhradu vzniklé škody uplatní orgrány asociace vůči zástupci.
Ostatní členové statutárních orgánů asociace a arganizační jednotky odpovídají za škody v rozsahu své funkční působnosti.

čHnek28
zrušovací ustanoyení

Zrušují se Síanovy a změny
1. Svazu řeclq?ch občanů ze dne 72. února l 990.
2. Spolku řeckých občanů ze dne 23 června 1994.
3. Asociace řeckých obcí ze dne 4. listopadu 1996 registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. Ir/s-OSll-31018/9ó-R.
4. Asociaceřeckýchobcízedne8.února2002registrovanéMinisterstvemvnifiaČRpodč.j.IIls-OSil-3l0l8l96-R.
5. Asociace řeckých obcí ze dne 28. května 2002 regisťované Ministerstvem vnitra Čn pod č. j. tIls-OSi 1-310t 8i96-R.
6, Změna stanov Asociace řeckých obcí ze dne 2. dubna 2011 registrované Ministerstvem vnitra ČR pod

č, i. IIls-OS/l-3 1 01 8/96-R.

čtánet< 29
platnost * účinnost

l) Stanovy Asociace řeclcých obcí vČeské republice, z.s., vrozsahu deseti stran, čtyř části a 29 član}ó nabývají platnosti a
účinnosti schválením konferenci asociace dne 26. břema2a16.

(2)

(3)

(1)

a)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

,i_" é-. -, 4rl,kť'h--
Tajemník SR iáo v ČR. z.s.Předseda SR ARO v CR
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