
Stanovy Česko-korejské společnosti, z.s. 

Článek I 

Název, charakter a sídlo spolku 

1. Česko-korejská společnost, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobu ve smyslu § 214 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") a vyvíjí činnost na

celém území České republiky i v zahraničí.

2. Spolek je právním nástupcem Československo-korejské společnosti se sídlem v Praze,

registrované Ministerstvem vnitra České republiky dne 5. června 1990.

3. Spolek se označuje také zkratkou „ČKS“. Anglický ekvivalent jeho názvu zní „The Czech-Korean

Society“, korejský ekvivalent je „체코 – 코리아 협회“.

4. Spolek je nezávislým a dobrovolným sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem

na rozvoji přátelství a spolupráce národů České republiky a Koreje a které souhlasí se stanovami

a činností spolku.

5. Spolek sídlí na adrese Celetná 20, 110 00 Praha 1.

Článek II 

Cíle a činnost spolku 

1. Cílem spolku je rozvíjet a podporovat styky obyvatel a organizací České republiky a Koreje,

přispívat k vzájemnému poznání obou regionů ve všech oblastech společenského života, a to

především:

a. vyvíjet činnost za účelem posílení přátelství, vzájemného porozumění a přátelských vztahů

mezi národy v duchu cílů a zásad Charty OSN;

b. napomáhat navazování všestranných styků České republiky a Koreje v oblasti kultury,

školství, zdravotnictví, sportu, náboženství, turistiky, vědy a techniky, hospodářské a

obchodní spolupráce a

c. napomáhat k rozšiřování vzájemných informací.

2. K dosažení stanovených cílů plní spolek zejména následující úkoly:

a. zprostředkovává poznání o Koreji mezi českou veřejností a šíří znalosti o České republice

mezi korejskou komunitou prostřednictvím přednášek, kurzů a seminářů, uměleckých



představení, výstav, koncertů, projekcí a dalších akcí, za tímto účelem provádí i 

konzultační a poradenskou činnost a používá všech vhodných informačních prostředků 

(tisk, rozhlas, TV, film, internet apod.); 

b. vydává a rozšiřuje časopisy, publikace a pomůcky zabývající se vzájemnými vztahy a

různými oblastmi života obyvatel České republiky a Koreje;

c. navazuje styky a spolupráci s partnerskými a dalšími kulturními, společenskými nebo

hospodářskými organizacemi v Koreji a vyvíjí iniciativy vedoucí k navazování a

prohlubování styků a svobodné výměny osob a informací mezi Českou republikou a

Koreou po linii občanské, podnikové i státní, včetně iniciativ napomáhajících rozvoji

vzájemně prospěšné obchodní činnosti;

d. spolupracuje s domácími i zahraničními organizacemi, jejichž činnost se v některé oblasti

zaměřuje na podobné cíle nebo má podobný obsah, vyměňuje si s nimi vzájemně

publikace a informace, napomáhá zprostředkování spolupráce příslušných českých,

korejských, případně i dalších zahraničních organizací a institucí;

e. účastní se činnosti nevládních mezinárodních organizací;

f. napomáhá navazování družebních styků mezi organizacemi, včetně obcí;

g. napomáhá uskutečňování vzájemné výměny jednotlivců, rodin a různých zájmových

skupin, včetně rozvoje cestovního ruchu a pořádání poznávacích či studijních cest za

účelem bližšího poznávání obou kultur;

h. podporuje tvorbu, výzkum, studium a další činnosti, jejichž obsah je v souladu s cíli

společnosti;

i. spolupracuje se státními orgány a institucemi v zájmu prohloubení oboustranně

prospěšných vztahů a kontaktů mezi Českou republikou a Koreou.

Článek III 

Členství 

1. Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které uznávají jeho cíle a činnost, dodržují

tyto stanovy, plní členské povinnosti a dodržují závazná usnesení orgánů společnosti.

2. Řádnými členy spolku mohou být fyzické a právnické osoby s trvalým nebo dlouhodobým

pobytem, respektive se sídlem, na území České republiky.

3. Mimořádnými členy spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby s trvalým nebo

dlouhodobým pobytem, respektive se sídlem, na území České republiky i mimo něj. Mimořádné

členství náleží také automaticky všem členům pobočných spolků spolku.



4. Čestné členství, tj. členství v čestném výboru, může členská schůze spolku přiznat fyzickým i

právnickým osobám bez ohledu na jejich pobyt, respektive sídlo, které se mimořádně zasloužily

o rozvoj spolku, případně česko-korejských vztahů.

5. Mimořádní členové a čestní členové mají stejná práva jako řádní členové, ale nemohou být členy

představenstva, jsou vyloučeni z hlasování o změně stanov spolku a o zániku spolku a nevztahuje

se na ně povinnost platit členské příspěvky spolku.

6. Řádné a mimořádné členství vzniká schválením přihlášky představenstvem. Členy čestného

výboru volí členská schůze spolku na návrh představenstva.

7. Představenstvo spolku vede evidenci členů v souladu s platnými právními předpisy.

8. Členství ve spolku zaniká:

a. rezignací člena;

b. rozhodnutím představenstva pro neplnění členských povinností nebo porušování stanov a

poškozování zájmů spolku;

c. automaticky v případě výrazného porušování členských povinností, zejména neplacením

členských příspěvků po dobu delší než dva kalendářní roky;

d. úmrtím člena (v případě fyzické osoby) nebo zánikem právnické osoby (v případě

právnické osoby) a

e. zánikem spolku.

9. Člen spolku má právo:

a. účastnit se jednání členské schůze, volit a být volen do orgánů společnosti, a to s ohledem

na čl. III odst. 5 výše. Pokud jde o fyzickou osobu, právo volit získá člen dosažením

zletilosti a právo být volen dosažením plnoletosti. Každý člen disponuje jedním hlasem.

b. vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, klást otázky a předkládat návrhy;

c. účastnit se akcí spolku, být informován o jeho činnosti, podílet se na ní a využívat výhod

plynoucích z členství ve společnosti a

d. odvolávat se proti rozhodnutím orgánů spolku ke členské schůzi.

10. Člen spolku má povinnost

a. dodržovat stanovy společnosti, respektovat usnesení orgánů spolku a nepodnikat kroky,

které jsou v rozporu se zájmy spolku;

b. účastnit se členské schůze, aktivně přispívat k činnosti spolku a napomáhat realizaci jeho

záměrů;



c. informovat spolek o změně kontaktních údajů a

d. platit řádně členské příspěvky, pokud to nevylučuje čl. III odst. 5 výše. Výši a splatnost

členských příspěvků stanovuje představenstvo spolku.

11. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho jednání bude v

rozporu se stanovami nebo zájmy spolku:

a. napomenout člena spolku (napomenutí provede písemně představenstvo společnosti) a

b. po předchozím upozornění ukončit členství ve společnosti.

Článek IV 

Organizační struktura a orgány spolku 

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

2. Řádné zasedání členské schůze svolává statutární orgán minimálně jedenkrát za rok. Statutární

orgán může svolat mimořádné zasedání členské schůze, kdykoliv je zapotřebí. Rovněž je svolá,

požádá-li o to nejméně 1/3 členů spolku.

3. Datum a místo zasedání členské schůze zveřejní statutární orgán na internetových stránkách

spolku a oznámí členům minimálně 14 dnů před tímto datem.

4. Členská schůze je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Po uplynutí

třiceti minut od stanoveného počátku zasedání je členská schůze schopna usnášení, je-li počet

přítomných vyšší než počet členů představenstva. Členové spolku se mohou členské schůze

účastnit v zastoupení zplnomocněné osoby. Usnáší se většinou hlasů přítomných členů.

Rozhodnutí o změně stanov však vyžaduje minimálně 2/3 hlasů přítomných řádných členů.

Rozhodnutí o zániku spolku vyžaduje minimálně 2/3 hlasů všech řádných členů spolku.

5. Členská schůze se usnáší na zásadách činnosti spolku na nejbližší období, přijímá směrnice pro

jeho činnost, projednává a schvaluje zprávu o činnosti představenstva, volí představenstvo a členy

čestného výboru, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím představenstva, dále mění stanovy a

usnáší se o zániku společnosti v souladu se stanovami a platnými právními předpisy.

Oddíl 2 – Představenstvo a statutární orgán spolku 

1. Výkonným a řídícím orgánem spolku je představenstvo. Představenstvo má minimálně tři členy,

které volí členská schůze jednou za tři roky na návrh odstupujícího představenstva nebo na návrh



členů, předložený představenstvu nejméně týden před konáním členské schůze. Přesný počet 

členů představenstva stanovuje členská schůze svým usnesením. 

2. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu. Představenstvo dále může vytvořit funkce

místopředsedy, tajemníka i další a zvolit do nich členy ze svých řad. Pokud člen představenstva

dlouhodobě nevykonává svoji funkci, může představenstvo počet členů představenstva doplnit

kooptací na předchozí stav.

3. Zasedání představenstva svolává předseda nebo jiný pověřený člen představenstva nejméně

dvakrát za rok. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů,

usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů. Představenstvo může jednat a rozhodovat ve

všech svých pravomocech per rollam.

4. Představenstvo vykonává činnost spolku dle směrnic vytyčených členskou schůzí. Schvaluje přijetí

nových členů spolku a ukončuje členství dle platných stanov. Představenstvo dále schvaluje vznik

pobočného spolku na základě podnětu zakládajících členů pobočného spolku.

5. Statutární orgán spolku je individuální a je jím předseda představenstva spolku. Předseda řídí

činnost spolku a jedná jeho jménem. Předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí

jiného člena představenstva.

Oddíl 3 – Struktura spolku a pobočné spolky 

1. K naplnění svých cílů může spolek ustanovovat své regionální a zájmové kluby, anebo pobočné

spolky. O jejich zřízení rozhoduje představenstvo spolku na základě podnětu zakládajících členů

těchto klubů a pobočných spolků. Činnost klubů a činnost i stanovy pobočných spolků nesmí být v

rozporu se stanovami a cíli spolku.

2. Regionální a zájmové kluby nemají vlastní právní subjektivitu. Jejich činnost řídí představenstvo,

anebo koordinátor klubu, kterého představenstvo prostou většinou volí a odvolává z řad členů

spolku. Zakládající členové klubů musí být členové spolku.

3. Pobočné spolky mají vlastní právní subjektivitu, vyvíjejí samostatnou činnost a jednají svým

jménem ve všech záležitostech, které se jich týkají, bez zásahu spolku (ve smyslu „hlavního

spolku“ dle § 228 občanského zákoníku). Představenstvo má právo vyjednat při schvalování vzniku

pobočného spolku se zakládajícími členy tohoto pobočného spolku vhodnou míru zapojení

představenstva spolku v řídícím, statutárním či jiném orgánu pobočného spolku. Zakládající

členové pobočných spolků nemusí být v době návrhu na založení pobočného spolku členy

hlavního spolku. Po vzniku pobočného spolku se všichni jeho členové stávají automaticky

mimořádnými členy hlavního spolku.



4. Představenstvo může, je-li to účelné, z řad členů i nečlenů spolku ustanovit a koordinovat

pracovní tým jako pomocný orgán pro výkon svých činností, zejména organizačních a

administrativních.

Článek V 

Hospodaření spolku 

1. Jmění spolku vzniká z členských příspěvků, jejichž výši a splatnost stanovuje představenstvo

spolku, dále z darů, dotací, odkazů, příjmů z vlastní vedlejší hospodářské činnosti a z dalších zdrojů

v souladu s platnými právními předpisy.

2. Cílem spolku není dosažení zisku. Spolek může výhradně k podpoře dosažení svých cílů provozovat

vedlejší hospodářskou činnost spočívající v poskytování služeb a informací, poradenské činnosti,

organizaci vzdělávacích, společenských a obchodních akcí a dalších činností souvisejících s

rozvojem česko-korejských vztahů.

3. Spolek neodpovídá za závazky svých pobočných spolků, pokud za ně nepřevezme písemnou

záruku, a pobočné spolky neodpovídají za závazky společnosti ani za závazky jiných pobočných

spolků hlavního spolku.

Článek VI 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká, pokud se pro jeho zánik aklamací vysloví minimálně 2/3 všech řádných členů

spolku na veřejném a minimálně tři měsíce předem řádně oznámeném zasedání členské schůze.

2. Pro případ likvidace spolku bez vzniku právního nástupce představenstvo na stejném zasedání

členské schůze jmenuje likvidační komisi, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy

rozhodne o vypořádání majetku organizace.

3. V případě zrušení spolku pravomocným rozhodnutím státního orgánu o rozpuštění společnosti

se postupuje obdobně jako čl. VI odst. 2 výše.

Článek VII 

Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214

a násl. občanského zákoníku.



2. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí spolku dne 27. listopadu 2015 a v tomto

plném znění nahrazuje stanovy přijaté valnou hromadou Česko-korejské společnosti, o.s. dne 8.

března 2007 .
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