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STANOVY ČESKÉ ASOCIACE PRO AFRICKÁ STUDIA, z.s. 

I. STATUS ČESKÉ ASOCIACE PRO AFRICKÁ STUDIA 

Česká asociace pro africká studia, anglicky Czech Association for African Studies (dále 

ČAAS) se sídlem Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, je spolkem profesionálních 

akademických pracovníků v afrických studiích, absolventů magisterského studia tohoto oboru 

a jeho příznivců z oborů souvisejících. Je součástí akademické obce České republiky, vznikl 

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. S účinností zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, se považuje za 

zapsaný spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. Spolek je právnickou 

osobou podle českého práva.   

II. ČINNOST ČESKÉ ASOCIACE PRO AFRICKÁ STUDIA  

1. Cílem ČAAS je:  

- podporovat v České republice rozvoj afrických studií ve vědeckém výzkumu a 

vzdělávání 

- reprezentovat českou afrikanistiku vůči vládním, veřejnoprávním a nevládním 

organizacím a na mezinárodním afrikanistickém poli (např. v AEGIS) 

- popularizovat výsledky afrických studií mezi širší veřejností 

- spolupracovat se spolky, organizacemi a institucemi zaměřenými na spolupráci s 

Afrikou 

- vytvářet vazby mezi afrikanisty a odborníky příbuzných oborů v ČR i v mezinárodním 

měřítku 

- udržovat kontakty a navazovat spolupráci s obdobnými oborovými organizacemi 

v České republice a v zahraničí 

- informovat členy a ostatní zájemce o své činnosti prostřednictvím webových stránek 

www.africanstudies.cz a www.africkastudia.cz  

 

2. Česká asociace pro africká studia pro dosažení svých cílů pořádá výroční a tematické 

konference, domácí i mezinárodní, přednášky a semináře, připravuje a vydává publikace, 

vypracovává a předkládá návrhy na zlepšení vzdělávání a výzkumu ve svém oboru a 

pomáhá se zaváděním výsledků vědy do praxe. Usiluje o zvyšování kvality oboru, o 

dodržování pravidel a norem ve vědě a pedagogické praxi a dbá na dodržování etiky 

vědecké práce. Účastní se světového afrikanistického diskursu. Je spojnicí mezi českými 

afrikanisty a světovou afrikanistickou obcí.  

III. ČLENSTVÍ 

Členství v České asociaci pro africká studia má následující kategorie: 

- plnohodnotné  

- přispívající  

- přidružené  

- čestné   

1. Plnohodnotným členem ČAAS se může stát každá osoba s ukončeným vysokoškolským 

vzděláním v daném oboru nebo v oboru příbuzném mající zájem o rozvoj afrických studií a 

respektující normy a pravidla, jimiž se řídí ČAAS. Přijetí plnohodnotného člena se 

http://www.africanstudies.cz/
http://www.africkastudia.cz/
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uskuteční na základě přihlášky projednané a přijaté předsednictvem ČAAS. Členská 

přihláška musí obsahovat doporučení dvou stávajících plnohodnotných členů. Součástí 

členské přihlášky je stručný odborný životopis. 

 

2. Přispívajícím členem ČAAS se může stát fyzická i právnická osoba, která vykonává činnost 

v oboru afrických studií, nebo ji materiálně podporuje, souhlasí s cíli ČAAS a písemně 

požádá o členství, o kterém rozhodne předsednictvo ČAAS. Pokud se jedná o právnickou 

osobu, je v přihlášce zároveň uvedena fyzická osoba, která právnickou osobu zastupuje na 

Valném shromáždění ČAAS a na dalších jednáních. 

 

3. Přidružené členství je určeno především pro studenty oboru africká studia a oborů 

příbuzných, případně osoby s bakalářským titulem, činné v afrických studiích a propagaci 

africké umělecké tvorby. Přidružené členství se uděluje též na základě přihlášky, kterou 

projedná a schválí předsednictvo asociace. Přihláška musí též obsahovat dvě doporučení 

členů asociace, a to buď s plnohodnotným, nebo přidruženým členstvím. 

 

4. Čestné členství se uděluje afrikanistům, kteří se zasloužili o rozvoj české afrikanistiky a její 

propagaci v Africe a jinde ve světě. Čestné členy navrhuje kterýkoli plnohodnotný člen a 

po souhlasu kandidátů schvaluje Valné shromáždění. Čestní členové neplatí členské 

příspěvky. 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ČESKÉ ASOCIACE PRO AFRICKÁ 

STUDIA  

1. Členové ČAAS mají právo: 

a) účastnit se jednání Valného shromáždění, 

b) být informováni o aktivitách asociace, 

c) účastnit se všech aktivit určených pro členy asociace, 

d) podílet se na přípravě aktivit asociace, 

e) dostávat publikace asociace zdarma nebo za redukovanou cenu, 

f) dávat podněty a doporučení zvyšující úroveň a kvalitu afrických studií. 

 

Plnohodnotní členové asociace mají kromě toho právo volit a být voleni do řídících orgánů 

asociace a mají hlasovací právo na Valném shromáždění asociace a při eventuelním hlasování 

per rollam.  

 

2. Členové ČAAS mají povinnost: 

a) platit členské příspěvky, které stanoví usnesení Valného shromáždění 

b) řídit se stanovami a dalšími normami ČAAS schválené Valným shromážděním 

c) vystupovat tak, aby nepoškodili dobré jméno ČAAS. 

V. ZÁNIK ČLENSTVÍ 

Členství v ČAAS zaniká: 

a) dobrovolným ukončením členství v asociaci oznámeným písemně 

b) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby 

c) nezaplacením členského příspěvku za uplynulý a běžný rok v termínu splatnosti 

členského příspěvku běžného roku, a až potom, co člen nereagoval na tři písemné 

upomínky 
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d) vyloučením na základě rozhodnutí Valného shromáždění, pokud člen zásadním 

způsobem poruší další povinnosti člena společnosti; v tomto případě předsednictvo 

předkládá valnému shromáždění stanovisko předsednictvem ustavené ad hoc 

disciplinární komise. 

VI. ORGÁNY ČESKÉ ASOCIACE PRO AFRICKÁ STUDIA  

1. Valné shromáždění asociace 

a) Valné shromáždění ČAAS je nejvyšším orgánem asociace. Rozhoduje o všech 

základních otázkách fungování asociace, zejména: 

- vyjadřuje se ke všem klíčovým dokumentům asociace: schvaluje a mění stanovy 

asociace, etický kodex asociace, určuje pravomoci a změny v pravomocích dalších 

orgánů asociace, rozhoduje o cílech a tematickém zaměření asociace; 

- schvaluje zprávy o činnosti jednotlivých orgánů asociace za období od posledního 

Valného shromáždění 

- schvaluje zprávy revizní komise pro období od předchozího Valného shromáždění 

- schvaluje změny ve výši členských příspěvků 

- pro hlasování navrhuje předsedu asociace, předsednictvo asociace a revizní komisi 

- schvaluje zánik asociace. 

 

b) Valné shromáždění asociace svolává předsednictvo asociace. Schází se minimálně 

jednou za rok zpravidla v souvislosti s výroční konferencí. Oznámení o datu a místě 

konání Valného shromáždění rozesílá předsednictvo společnosti alespoň 30 dnů před 

dnem konání písemnou pozvánkou zaslanou členům, na které je uveden návrh 

programu jednání. 

 

c) Mimořádné Valné shromáždění je předsednictvo povinno svolat do jednoho měsíce po 

obdržení žádosti podepsané alespoň 30 procenty plnohodnotných a čestných členů 

asociace. 

 

d) Valnému shromáždění zpravidla předsedá a jeho jednání řídí předseda asociace, nebo 

osoba pověřená předsednictvem asociace. 

 

e) Valné shromáždění rozhoduje na základě hlasování přítomných členů 

s plnohodnotným členstvím. Hlasování na Valném shromáždění je kromě hlasování o 

funkcionářích asociace veřejné, pokud se přítomní členové v konkrétním případě 

nedohodnou jinak. Usnesením Valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala 

nadpoloviční většina přítomných plnohodnotných členů asociace. 

 

f) K usnesení o změně Stanov nebo zániku asociace je třeba souhlasu dvou třetin všech 

plnohodnotných členů asociace. 

2. Předsednictvo asociace 

a) Předsednictvo se skládá z předsedy, dvou místopředsedů, tajemníka, hospodáře a dvou 

členů. Členové předsednictva asociace jsou voleni členstvem na tři roky na volebním 

shromáždění tajným hlasováním. 

b) Předsednictvo řídí činnost asociace v období od Valného shromáždění v intencích 

určených Valným shromážděním. Předsednictvo zasedá nejméně 2x ročně. 
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c) Předsednictvo rozhoduje o všech otázkách fungování asociace, které jsou na 

předsednictvo delegovány Valným shromážděním prostřednictvím usnesení a stanov, 

a to zejména:  

- zajišťuje informovanost členů o aktivitách asociace 

- zpracovává a navrhuje Valnému shromáždění hlavní směry činnosti asociace  

- svolává Valné shromáždění 

- rozhoduje o přijetí nových členů 

- vede registr členstva 

- ustavuje ad hoc komise. 

d) Člen předsednictva se může vzdát své funkce v průběhu volebního období, na nějž byl 

zvolen. 

e) Předsednictvo může v období mezi Valnými shromážděními kooptovat maximálně 

dva další členy a to pouze v případě snížení počtu členů. 

f) V čele předsednictva stojí předseda, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje určený 

místopředseda. Funkce předsedy, místopředsedů, tajemníka a hospodáře jsou určeny 

shodou uvnitř předsednictva. 

g) Usnesením předsednictva asociace je návrh, pro nějž se vyslovila většina jeho 

přítomných členů nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předseda asociace.  

3. Předseda asociace 

a) Předseda asociace je volen přímo z členů předsednictva na volebním shromáždění 

tajným hlasováním jeho členů, a to na dobu tří let. 

b) Svolává a řídí výbor asociace a zpravidla i Valné shromáždění. 

c) Reprezentuje asociaci a jako statutární zástupce vystupuje jejím jménem. 

d) V případě potřeby zřizuje ad hoc pracovní skupiny pro plnění úkolů, jimiž byl 

pověřen, nebo jež považuje za důležité pro chod asociace a organizaci jejích akcí. 

e) Svolává mimořádné zasedání předsednictva na písemnou žádost alespoň poloviny jeho 

členů, a to nejdéle do 14 dnů. 

f) Spolu s hospodářem je zodpovědný za hospodaření asociace. 

g) Předsedu může odvolat pouze členstvo asociace nadpoloviční volbou z celkového 

počtu. O takovém hlasování může rozhodnout předsednictvo dvoutřetinovou většinou 

z počtu členů, nebo na základě písemného požadavku více než jedné třetiny členů 

asociace. 

h) V případě nepřítomnosti předsedy asociace přebírá jeho pravomoci 1. místopředseda.  

4. Revizní komise 

a) Revizoři jsou, v počtu tři, voleni přímo členy na Valném shromáždění podle volebního 

řádu na období tří let. 

- Vykonávají dohled na účetnictvím a hospodářskou činností a posuzují 

majetkoprávní akty asociace. 

- Kontrolují termínové a věcné plnění úkolů, ke kterým byly orgány asociace 

zavázány Valným shromážděním. 

- Schvalují účetní uzávěrku. 

- Podávají zprávu Valnému shromáždění. 

b) V případě zjištěných nesrovnalostí v hospodaření společnosti mají povinnost vyžádat 

okamžitý zásah a opatření. K tomu, podle povahy věci, mají právo vyzvat předsedu 

nebo předsednictvo společnosti. 
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5. Etická komise 

Etickou komisi ustavuje ad hoc předsednictvo asociace k řešení konkrétních případů 

porušení etického kodexu asociace. Je alespoň tříčlenná a v její kompetenci je připravovat 

podklady a analýzy a dávat doporučení předsednictvu nebo valnému shromáždění 

asociace. 

VII. PŘÍJMY A MAJETEK ČESKÉ ASOCIACE PRO AFRICKÁ STUDIA  

1. Prostředky na svou činnost získává Česká asociace pro africká studia z  členských 

příspěvků a z dotací AV ČR či podobných institucí na projekty, případně sponzorských 

darů. Část nákladů může společnost hradit z příjmů jako jsou vstupné na kulturní akci, 

konferenční poplatek, cena publikace.  

2. Majetek společnosti spravuje předsednictvo. V případě zániku ČAAS bude majetek 

poukázán na charitativní činnost. 

VIII. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Tyto stanovy byly schváleny ustavujícím Valným shromážděním České asociace pro africká 

studia v Plzni dne 24. 10. 2013. a upraveny ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku dne 3. 12. 2015. 


