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Článek I. 
Název 

1.1. Název spolku zní: 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, z. s. 
(dále jen „Konsorcium“). 

1.2. Při zahraniční reprezentaci může Konsorcium užívat anglického překladu svého názvu 
„Consortium of Migrants Assisting Organizations in the Czech Republic“. Ustanovení 
článku 1.3. tímto není dotčeno. 

1.3. Právní jednání činí Konsorcium výlučně pod názvem určeným v čl. 1.1. 

Článek II. 
Sídlo 

2.1.  Sídlem Konsorcia je Praha. 

Článek III. 
Právní postavení 

3.1. Konsorcium je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se v něm spolčují za 
účelem naplňování společných zájmů. 

3.2. Konsorcium je právnickou osobou dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a je registrováno ve spolkovém rejstříku vedeném dle zákona o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 

Článek IV. 
Účel, poslání, hlavní činnost 

4.1. Účelem Konsorcia je zastřešovat a koordinovat nevládní organizace pracující s migranty 
v České republice. 

4.2. Posláním Konsorcia je prosazovat migrační, azylovou a integrační politiku, která klade 
důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. 

4.3. Hlavní činností Konsorcia je zejména: 

1. Realizace společných projektů, koordinace aktivit a vzájemná výměna
informací mezi jednotlivými členy Konsorcia.

2. Advokační činnost ve sféře legislativy a dotační politiky týkající se
problematiky migrace, integrace migrantů, lidských a občanských práv.

3. Propagace témat spojených s problematikou migrace, integrace migrantů,
lidských a občanských práv.
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4. Vytváření ideových a praktických konceptů v oblasti migrace, integrace
migrantů, lidských a občanských práv.

5. Školení pracovníků a posilování kapacit členů Konsorcia.

6. Vytváření, formulování a sdílení společných principů, postupů a standardů
spolupráce, například práce s klienty služeb členů Konsorcia, práce
s veřejností, s orgány veřejné správy apod.

7. Výzkumné a vzdělávací aktivity v oblasti migrace a integrace migrantů,
lidských a občanských práv, publikační činnost.

8. Konzultační činnost a pořádání společenských, kulturních, dobročinných a
sportovních akcí.

Článek V. 
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti 

5.1. Členem Konsorcia mohou být: 
a) fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj pomoci migrantům

v České republice a které na základě jejich žádosti za člena přijme Členská
schůze,

b) právnické osoby uvedené v čl. 5.2.

5.2. Členem Konsorcia se stane právnická osoba za současného splnění následujících 
podmínek: 

a) je osobou, která se trvale věnuje
- lobby za práva/ve prospěch migrantů v České republice,
- vzdělávání a informování o tématech souvisejících s migrací
- poskytování služeb migrantům,

b) má sídlo na území České republiky,
c) o svém hospodaření vede otevřené a nezkreslené účetnictví, jehož výsledky

pravidelně zveřejňuje jednou ročně ve výroční zprávě,
d) její dosavadní působení není stiženo důvodem, pro který by mohla být vyloučena

z Konsorcia podle čl. 5.5.,
e) písemně požádá formou Prohlášení o zájmu spolupracovat v rámci Konsorcia

(dále jen Prohlášení) Členskou schůzi o členství v Konsorciu a v příloze tohoto
prohlášení prokáže splnění kritérií stanovených pod písm. a) až c) tohoto článku.

5.3. Členství právnických osob uvedených v čl. 5.2. vzniká usnesením Členské schůze. 
Členská schůze po doručení úplného Prohlášení (čl. 5.2) a příloh přihlášku projedná na 
svém nejbližším zasedání.  

5.4. Členství v Konsorciu zanikne: 
a) písemným prohlášením člena o vystoupení z Konsorcia adresovaným Členské

schůzi, a to dnem následujícím po dni doručení,
b) vyloučením podle čl. 5.5.,
c) zánikem Konsorcia.

5.5. Výkonný výbor může rozhodnout o vyloučení člena z Konsorcia, jestliže na straně 
člena nastane některá z následujících skutečností: 

a) člen více než 1 rok nevykonává činnost podporující postavení migrantů v ČR,
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b) člen přestal splňovat podmínky členství stanovené v čl. 5.2 písm. a) až c),
c) při činnosti člena došlo k jednání, které vážným způsobem poškozuje dobré

jméno Konsorcia – je v rozporu s Etickým kodexem Konsorcia,
d) člen závažným způsobem nebo opakovaně porušuje své povinnosti určené v čl.

5.7., a to i přes předchozí výzvu spojenou s poskytnutím přiměřené lhůty pro
zjednání nápravy.

Člen může do 15 dní od doručení rozhodnutí o jeho vyloučení navrhnout, aby 
rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Členská schůze. 

5.6. Člen má právo zejména: 
a) podílet se na činnosti Konsorcia,
b) účastnit se Členské schůze a hlasovat na ní,
c) volit a být volen do orgánů Konsorcia,
d) obracet se na orgány Konsorcia se svými návrhy, podněty, stížnostmi a
připomínkami a žádat je o jejich vyjádření,
e) být informován o činnosti Konsorcia.

5.7. Člen má povinnost zejména: 
a) dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy a další rozhodnutí přijatá orgány Konsorcia,
b) chránit zájmy, dobré jméno a majetek Konsorcia,
c) řádně a včas platit členský příspěvek,
d) oznamovat změnu údajů, které jsou vedeny v seznamu členů spolku.

5.8.  O povinnosti členů Konsorcia platit každoročně příspěvek za členství ve spolku 
rozhoduje Členská schůze. V případě, že Členská schůze rozhodla o povinnosti podle 
předcházejícího bodu, stanoví současně v tomto svém rozhodnutí bližší podmínky, 
zejména výši příspěvku a splatnost. 

5.9. Pozorovatelem Konsorcia se může stát právnická osoba za splnění totožných 
podmínek jako jsou požadavky na členství. V prohlášení o zájmu spolupracovat
v rámci Konsorcia žadatel jasně uvede a odůvodní zájem o pozorovatelský status. 
Pozorovatel nemůže volit a být volen do orgánů Konsorcia ani hlasovat na Členské 
schůzi. Pozorovateli náleží zejména právo být informován o činnosti Konsorcia, 
účastnit se Členské schůze a vystupovat na ní, obracet se na orgány Konsorcia 
s návrhy, podněty, stížnostmi a připomínkami. Mezi jeho povinnosti patří dodržovat 
Stanovy Konsorcia, chránit jeho zájmy a dobré jméno a platit členský příspěvek, byl-li 
Členskou schůzí stanoven.  

5.10. V případě, že člen nezaplatil ani přes výzvu za kalendářní rok členský příspěvek, byl-li 
Členskou schůzí stanoven, bude ke konci příslušného kalendářního roku jeho členství 
automaticky přerušeno. Výkonný výbor však může rozhodnout o odpuštění placení 
příspěvku za příslušný kalendářní rok, vykazuje-li člen v Konsorciu aktivitu a jsou-li 
závažné důvody, pro které nemůže příspěvek zaplatit. Kterýkoliv člen může také sám 
požádat o přerušení členství ze závažných důvodů. K ukončení přerušení členství pak 
postačí vyrozumění adresované Výkonnému výboru. Pokud člen do dvou let od 
přerušení členství nevyrozumí Výkonný výbor o zájmu své členství obnovit a nezaplatí 
členský příspěvek, bude mu členství bez dalšího ukončeno.    

5.11. Další podrobnosti mohou být upraveny Organizačním a jednacím řádu Konsorcia. 
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Článek VI. 
Seznam členů 

6.1. Seznam členů Konsorcia vede Výkonný výbor, případně Výkonným výborem pověřený 
člen Výkonného výboru, který je oprávněn v něm provádět zápisy a výmazy týkající se 
členství v Konsorciu.  

6.2.  Seznam členů obsahuje o členech Konsorcia údaje v rozsahu: 
a) jméno a příjmení, nebo název člena,
b) trvalé bydliště, nebo sídlo člena, popř. adresa pro doručování,
c) adresa elektronické pošty,
d) den vzniku členství,
e) den a právní důvod zániku členství,
f) jiné skutečnosti, které souvisejí s členstvím.

6.3. Seznam členů je na požádání přístupný všem členům a zaměstnancům Konsorcia, 
kteří do něj mohou nahlížet a mohou si z něho činit výpisy a opisy. Seznam členů 
může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni.  

Článek VII. 
Organizace 

7.1. Orgány Konsorcia jsou: 

a) Členská schůze,
b) Výkonný výbor.

7.2. Podrobnosti o členství, činnostech, zasedání a dalších věcech týkajících se stálých 
pracovních skupin stanoví Organizační a jednací řád Konsorcia. 

Článek VIII. 
Členská schůze 

8.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Konsorcia. 

8.2. Členská schůze je tvořena zástupci jednotlivých členů a osobami uvedenými v čl. 5.1. 
písm. a). 

8.3. Členská schůze při naplňování své působnosti dle čl. 8.1. rozhoduje o těchto 
záležitostech: 

a) určení zaměření činnosti Konsorcia a změně Stanov,
b) schvalování výroční zprávy, výsledku hospodaření a rozpočtu Konsorcia,
c) volbě, odvolání členů Výkonného výboru,
d) schvalování rámcového plánu aktivit na příští rok,
e) přijetí za člena,
f) povinnosti platit členský příspěvek a souvisejících podmínkách, zejména o jeho

výši a splatnosti,
g) schvalování a změně Organizačního a jednací řádu, Etického kodexu,
h) předkládání společných projektů,
i) hodnocení činnosti dalších orgánů i jejich členů,
j) zrušení a přeměně Konsorcia,
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k) změně sídla.

8.4.  Členskou schůzi svolává k zasedání předseda nebo pověřený člen Výkonného výboru 
nejméně jedenkrát do roka. Zasedání se svolává zasláním pozvánky. Pozvánka 
obsahuje alespoň místo, čas a program zasedání. Pozvánka je zaslána na adresy 
členů uvedené v Seznamu členů a odesílá se nejméně 7 kalendářních dní přede dnem 
konání zasedání. Pozvánka může být zaslána i elektronickou formou. 

8.5. Předseda Výkonného výboru nebo jeho pověřený člen dále svolá zasedání Členské 
schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li předseda nebo kterýkoli jiný 
člen Výkonného výboru zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, 
může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.  

8.6. Každý člen Konsorcia je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm 
vysvětlení záležitostí Konsorcia, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu 
zasedání Členské schůze.  

8.7. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů. Usnesení přijímá 
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 

8.8. Předseda Výkonného výboru zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od 
jeho ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo 
koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a 
jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy 
byl zápis vyhotoven. Vyhotovený zápis zašle předseda Výkonného výboru, ten, kdo 
zasedání předsedal, nebo koho tím pověřila Členská schůze, všem členům bez 
zbytečného odkladu, a to na adresu elektronické pošty vedené v seznamu členů.  

8.9. Rozhodování mimo zasedání Členské schůze (per rollam) je možné i za použití 
technických prostředků. V případě rozhodování per rollam zašle předseda Výkonného 
výboru nebo jeho člen návrh rozhodnutí všem členům, který dále obsahuje nejméně 3-
denní lhůtu pro doručení vyjádření členů a případně podklady potřebné pro přijetí 
návrhu. Pro přijetí rozhodnutí per rollam je potřeba většiny hlasů hlasujících členů a 
zároveň musí hlasovat alespoň jedna polovina členů. Rozhodnutí včetně dne jeho 
přijetí oznámí předseda nebo pověřený člen Výkonného výboru všem členům bez 
zbytečného odkladu, a to na adresu elektronické pošty vedené v seznamu členů.  

Článek IX. 
Výkonný výbor 

9.1. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem Konsorcia. 

9.2. Výkonný výbor má čtyři členy. Tři členy Výkonného výboru volí a odvolává Členská 
schůze, čtvrtým členem je ředitel Konsorcia jmenovaný třemi volenými členy 
Výkonného výboru. Ředitel je členem Výkonného výboru s hlasem poradním. Jeho 
hlas se nezapočítává do kvora pro usnášeníschopnost Výkonného výboru ani pro 
hlasování o usnesení.   

9.3. Funkční období volených členů Výkonného výboru je jeden rok. Členové Výkonného 
výboru mohou být voleni opakovaně. Funkční období ředitele stanoví volení členové 
Výkonného výboru podle aktuálních potřeb Konsorcia. Členové Výkonného výboru se 
účastní zasedání Členské schůze s hlasem poradním. 
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9.4. Každý člen Výkonného výboru je oprávněn jednat za Konsorcium samostatně. Každý 
člen Výkonného výboru se za Konsorcium podepisuje tak, že k psanému nebo 
vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis. Člen Výkonného výboru může 
k zastupování zmocnit další osoby na základě plné moci, ve které bude určen rozsah 
zastupování.  

9.5.  Členové Výkonného výboru volí ze svých členů předsedu Výkonného výboru. Funkce 
předsedy Výkonného výboru je pouze administrativní pro vnitřní potřeby spolku 
v souladu s těmito stanovami. Funkce předsedy Výkonného výboru je neslučitelná s 
funkcí ředitele Konsorcia. 

9.6. Má-li spolek zaměstnance, jedná vůči nim jménem Výkonného výboru 
ředitel, popřípadě jiný pověřený člen Výkonného výboru. 

9.7. Výkonný výbor zajišťuje plnění usnesení přijatých orgány Konsorcia a rozhoduje o těch 
záležitostech spolku, které nejsou vyhrazeny ostatním orgánům spolku. 

9.8. Výkonný výbor zasedá nejméně jedenkrát za půl roku. Zasedání Výkonného výboru 
svolává předseda nebo pověřený člen Výkonného výboru spolku. Zasedání Výkonného 
výboru dále svolá předseda Výkonného výboru, pokud o to požádá většina členů 
Konsorcia. Není-li předsedy, svolá zasedání Výkonného výboru kterýkoli jiný člen 
Výkonného výboru.  

9.9. Rozhodování mimo zasedání Výkonného výboru (per rollam) je možné i za použití 
technických prostředků. V případě rozhodování per rollam zašle předseda nebo 
pověřený člen Výkonného Výboru členům Výkonného výboru návrh rozhodnutí, který 
dále obsahuje nejméně 3-denní lhůtu pro doručení vyjádření člena Výkonného výboru 
a případně podklady potřebné pro přijetí. Pro přijetí rozhodnutí per rollam je potřeba 
většiny hlasů všech členů Výkonného výboru s právem hlasovacím.  

 

Článek X 
Fórum expertů

10.1. Fórum expertů je poradním orgánem Konsorcia. Jeho členy jsou fyzické osoby, které 
         se odborně podílí na práci Konsorcia, a které zároveň nejsou zástupci členských 
         organizací.

10.2. O jmenování a odvolání členů Fóra expertů rozhoduje Členská schůze.

10.3. Počet členů Fóra expertů není omezen. Délka funkčního období členů Fóra expertů  
         není omezena, ledaže se tak usnese Členská schůze.

10.4.  Členové Fóra expertů se zavazují hájit zájmy a dobré jméno Konsorcia, podílet se na 
          jeho činnosti, ctít důvěrnost získaných informací a neprodleně informovat Výkonný 
          výbor v případě, že by se dostali do střetu zájmů. 

9.10. Další podrobnosti upravuje Organizační a jednací řád Konsorcia. 
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Článek XI.
Organizační a jednací řád, Etický kodex 

11.1. Organizační a jednací řád je samostatný dokument, který vychází ze Stanov Konsorcia,
dále je rozpracovává a podrobně upravuje zejména veškeré řídící a rozhodovací 
procesy uvnitř Konsorcia. 

11.2.  Nedílnou přílohou Organizačního a jednacího řádu je Etický kodex Konsorcia. 

Článek XII. 
Změna Stanov, Organizačního a jednacího řádu, Etického kodexu 

12.1. Stanovy, Organizační a jednací řád a Etický kodex mohou být změněny rozhodnutím 
Členské schůze. 

12.2. Ke změně Stanov, Organizačního a jednacího řádu a Etického kodexu je potřeba 
souhlasu minimálně dvou třetin všech členů. 

12.3. Vyskytnou-li se spory o výklad některého ustanovení Stanov, musí být řešeny 
s přihlédnutím k podřízenosti Stanov Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod, 
mezinárodním smlouvám, které jsou pro Českou republiku a její občany závazné, 
občanskému zákoníku, dalším zákonům a ostatním obecně závazným předpisům, 
a rovněž tak s přihlédnutím k účelu, činnosti a poslání Konsorcia, včetně principu 
rovnosti členů a potřebě zachování transparentnosti veškerých aktivit Konsorcia. 

Článek XIII. 
Zásady hospodaření 

13.1. Konsorcium hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

13.2. Zdroji majetku Konsorcia jsou zejména: 
a) členské příspěvky,
b) granty a dotace z veřejných a soukromých zdrojů,
c) dědictví, odkazy, příspěvky, dary od právnických a fyzických osob, jestliže tím

nedojde k ohrožení nezávislosti a dobré pověsti Konsorcia,
d) případné výtěžky ze vzdělávací, publikační či konzultační činnosti a dále pak

z pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, případně z jiné činnosti,
je-li ta v souladu s obecně závaznými předpisy a neodporuje činnostem a poslání
Konsorcia,

e) výnosy z případné vlastní hospodářské činnosti a jmění Konsorcia.

13.3. Hospodaření Konsorcia se řídí obecně závaznými předpisy a rozhodnutími orgánů 
Konsorcia. Vypracování zprávy o hospodaření, rozpočtu Konsorcia zajišťuje Výkonný 
výbor. Zpráva o hospodaření je součástí výroční zprávy.  

13.4. Členská schůze vydává předchozí souhlas k jednání, kterým Konsorcium: 
a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
b) nabývá a pozbývá průmyslové právo, zejména ochranné známky,
c) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem,
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13.5. Předseda nebo pověřený člen Výkonného výboru dále vždy předem vyrozumí členy 
Konsorcia o záměru Konsorcia podat grantovou žádost nebo žádost o dotaci. 

13.6. Výkonný výbor každoročně předkládá Členské schůzi ke schválení rozpočet na 
následující kalendářní rok. Jestliže se Členské schůzi nepodaří schválit roční rozpočet, 
hospodaří Konsorcium podle rozpočtového provizoria, které schválí na návrh 
Výkonného výboru nebo pověřené osoby Členská schůze.  

13.7. Konsorcium nakládá se svým majetkem a se získanými finančními prostředky 
hospodárně výlučně v zájmu naplňování činnosti Konsorcia. Finanční prostředky 
Konsorcia jsou uloženy na zvláštním účtu. Příkazy k platbám a finančním výběrům 
podepisuje člen Výkonného výboru, případně k tomu zmocněný zaměstnanec 
Konsorcia. 

13.8. Konsorcium hospodaří s prostředky, které mu byly svěřeny od jiných právnických nebo 
fyzických osob (zejména dary, granty, dotace) v souladu s účelem, za kterým byly 
poskytnuty. Konsorcium po předchozí žádosti prokáže poskytovatelům těchto 
prostředků, jak bylo s jimi poskytnutými prostředky naloženo. 

13.9. Případný zisk (kladný výsledek rozdílu příjmů a výdajů po zdanění) dosažený
Konsorciem za dané účetní období lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně 
správy spolku. 

13.10. Náklady spojené s účastí na činnosti Konsorcia si nese každý člen sám. 

13.11. Členská schůze stanoví, zda a kteří členové orgánů Konsorcia a v jaké výši budou
odměňováni a na základě jakého právního vztahu. Podrobnosti určí Organizační 
a jednací řád. 

Článek XIV. 
Výroční zpráva

14.1. Konsorcium vypracovává a zveřejňuje každoročně výroční zprávu o své činnosti
nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. 

14.2. Výroční zpráva obsahuje náležitosti stanovené zákonem, zejména:

a) přehled činnosti a v daném kalendářním roce s uvedením vztahu jednotlivých
činností k cílům Konsorcia,
b) přehled o hospodaření Konsorcia v příslušném kalendářním roce,
b) změny ve členství v orgánech Konsorcia, k nimž došlo v průběhu roku,
c) další údaje stanovené Členskou schůzí.

14.3. Vypracování výroční zprávy, její předložení ke schválení Členské schůzi a uveřejnění
zajišťuje Výkonný výbor. Výroční zprávu ověřuje auditor, pokud tak stanoví zákon, 
případně tak rozhodne Členská schůze. 
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Článek XV. 
Zánik 

15.1. Konsorcium zaniká: 
a) písemnou dohodou členů o dobrovolném zrušení, a to ke dni uvedenému v této

dohodě a není-li tento den uveden, dnem následujícím po dni uzavření takové
dohody,

b) stanoví-li tak obecně závazný právní předpis nebo rozhodnutí příslušného
orgánu veřejné moci na jeho základě vydané.

15.2. Po zrušení Konsorcia se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění nabývá právní 
nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. Konsorcium provede svou likvidaci postupem 
podle příslušných ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, že 
likvidátora povolává Členská schůze. V případě zrušení Konsorcia s likvidací po 
zapsání statusu veřejné prospěšnosti bude likvidační zůstatek použit na podporu 
migrantů pobývajících v České republice. Jinak bude případný likvidační zůstatek 
rozdělen mezi členy Konsorcia rovným dílem. 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

16.1. Záležitosti těmito stanovami neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

16.2. Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují Stanovy ze dne 4. 12. 2017. 

Praha, dne 16. 1. 2019 

Kontaktní osoba: 

Andrea Krchová 

krchova@migracnikonsorcium.cz 




