STANOVY
Článek I.
Základní ustanovení
1.1. Zakládá se spolek s názvem: Spolek moravských insolvenčních správců.
1.2. Spolek moravských insolvenčních správců je samosprávným a dobrovolným svazkem členů –
insolvenčních správců se sídlem v obvodu Krajského soudu v Ostravě včetně pobočky Olomouc a
Krajského soudu v Brně.
1.3. Sídlem spolku je Ostrava.
Článek II.
Účel spolku
2.1. Hlavními účely spolku jsou:
a) ochrana zájmů členů spolku, vytváření zdravého prostředí a spolupráce mezi insolvenčními správci
b) stanovení a dodržování Etického kodexu a Standardů činností insolvenčního správce (Standardy),
které povedou ke zkvalitnění práce insolvenčních správců,
c) zajišťování vzdělávání insolvenčních správců,
d) podílení se na legislativním procesu tak, aby přijaté změny vedly ke zlepšení stavu insolvenčního
prostředí.
2.2 Hlavní činností Spolku jsou zejména:
a) podávání podnětů, návrhů a připomínek v oblasti legislativy, účast na legislativním procesu
b) zajištění vzdělávání insolvenčních správců, vzdělávání členů spolku, poskytování informací o
legislativním procesu, judikatuře, pokynech soudů, apod.
c) vytváření Etického kodexu a Standardů činností insolvenčního správce a dohled nad jejich
dodržováním
d) komunikace se soudy
e) spolupráce s jinými spolky insolvenčních správců a profesními organizacemi, za tímto účelem může
spolek vstupovat do jiných spolků, které jsou založeny za obdobným účelem.

Článek III.
Členství a členský příspěvek
3.1. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v seznamu
insolvenčních správců vedeným Ministerstvem spravedlnosti a má sídlo na území Moravy. Moravou se
pro účely stanov rozumí územní rozsah krajských soudů v Ostravě a Brně včetně poboček těchto soudů.
3.2. O přijetí člena rozhoduje Výbor spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím
Výboru spolku o přijetí člena. Členský příspěvek hradí člen ročně (roční členský příspěvek), a to vždy do
31.1. běžného roku. Pokud členství vznikne v období 2. pololetí běžného roku, hradí člen členský
příspěvek ve výši poloviny roční výše. Vstupní poplatek hradí člen po jeho přijetí do Spolku na základě
výzvy. O výši poplatku a příspěvku rozhoduje Členská schůze.
3.3. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Výbor spolku. Seznam
členů je veřejný a může být zveřejněn na internetových stránkách spolku.
3.4. Členství nelze převést ani postoupit jiné osobě.
3.5. Členství ve Spolku zaniká:
a) vyloučením;
b vystoupením,
c) úmrtím člena - fyzické osoby, zánikem člena bez právního nástupce - právnické osoby.

d) nezaplacením členského příspěvku dle výzvy podle ustanovení článku 3.9. Stanov
e) účinky rozhodnutí o úpadku člena nebo vstupem člena – právnické osoby do likvidace.
Při zániku členství ve Spolku se nevrací již zaplacený roční členský příspěvek, a to ani jeho část.
V případě, že členství zanikne dle ustanovení článku 3. 5. písmeno d/ Stanov, trvá povinnost k úhradě
ročního členského příspěvku nebo jeho části i po zániku členství do úplného zaplacení.
3.6. O vyloučení člena rozhoduje Členská schůze, vyloučit člena lze pouze na návrh Výboru spolku
v případě, že:
a) člen opakovaně nebo hrubě porušuje Stanovy, Etický kodex nebo Standardy nebo Usnesení
členské schůze
b) zaniklo mu oprávnění k výkonu funkce insolvenčního správce
c) přestal mít sídlo na území Moravy
d) člen byl pravomocně odsouzen za trestný čin související s výkonem funkce insolvenčního
správce.
3.7. O návrhu na vyloučení musí být člen písemně informován předsedou Výboru spolku, musí být
seznámen s důvody navrhovaného vyloučení a má právo se k návrhu na vyloučení vyjádřit do 30 dnů ode
dne, kdy mu byl návrh na vyloučení doručen, a doložit vše, co je mu ku prospěchu. Rozhodnutí o
vyloučení člena se vyloučenému členu doručí.
3.8. Každý člen může ze spolku vystoupit, účinky vystoupení nastávají dnem doručení písemného
vystoupení ze spolku.
3.9. Pokud člen nezaplatí vstupní poplatek nebo členský příspěvek, bude mu zaslána výzva k jeho
zaplacení; nebude-li vstupní poplatek nebo členský příspěvek uhrazen do 15-ti dnů od doručení výzvy
k zaplacení, zaniká členství posledním dnem lhůty, ve které měl být vstupní poplatek nebo členský
příspěvek uhrazen.
Článek IV.
Práva a povinnosti členů spolku
4.1. Členové mají zejména právo:
a) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku,
b) volit a být voleni do orgánů spolku,
c) hlasovat na Členské schůzi spolku,
d) podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
e) Účastnit se na akcích spolku
f) Využívat veškerých slev a výhod zajišťovaných nebo poskytovaných spolkem
4.2. Povinnosti členů spolku jsou zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) dodržovat Etický kodex
c) dodržovat Standardy
d) chovat se čestně, kolegiálně uvnitř i vně spolku
e) (zrušen)
f) aktivně nepodporovat plošné odvolávání insolvenčních správců dle §29 insolvenčního zákona
g) uhradit vstupní poplatek a členský příspěvek
h) dodržovat usnesení Členské schůze.
i) Sdělit své kontaktní údaje (včetně emailu) a oznámit neprodleně každou změnu v těchto údajích
Článek V.
Orgány spolku
5.1. Orgány spolku jsou:
a) Členská schůze
b) Výbor spolku

5.2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za rok
Výbor spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí výbor členům spolku e-mailem, který
za tímto účelem každý z členů spolku poskytne dle čl. 4.2. i) Stanov, nejméně 30 dnů před termínem
zasedání členské schůze. Výbor musí členskou schůzi svolat vždy do 45-ti dnů ode dne, kdy jej o to
požádá alespoň 10% členů. Člen se může nechat na členské schůzi zastoupit jiným členem. Členskou
schůzi řídí předseda případně jiný pověřený člen Výboru spolku. Členská schůze je usnášeníschopná za
účasti alespoň 1/3 členů spolku. K přijetí usnesení je nutná prostá většina hlasů přítomných nebo řádně,
na základě písemné plné moci, zastoupených členů spolku, není-li dále stanoveno jinak. Do působnosti
členské schůze patří zejména:
a) Schvalování Stanov spolku a veškerých jejich změn a doplňků. K přijetí stanov a jejich změn je
potřeba kvalifikovaná většina 2/3 hlasů všech členů Spolku
b) Schvalování Etického kodexu a Standardů, včetně jejich změn a doplňků
c) Volba a odvolávání členů Výboru spolku
d) Schvalování roční účetní závěrky a rozpočtu Spolku
e) Rozhodování o zrušení a způsobu zrušení Spolku. K tomu je potřeba kvalifikované většiny 2/3
hlasů všech členů spolku.
f) Rozhodování o výši vstupního poplatku a ročního členského příspěvku
g) Určování výše paušálních náhrad členů Výboru spolku a jeho předsedy
h) Rozhodování o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování.
5.3. Výbor spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku v souladu se
zákonem a těmito Stanovami. Členem Výboru spolku může být jen člen spolku. Výbor spolku má 7 členů,
které tvoří předseda, místopředseda a dalších 5 členovů. Členové Výboru spolku neprodleně po svém
zvolení na první schůzi Výboru spolku ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu, a to
kvalifikovanou většinou hlasů přítomných členů Výboru spolku. Funkční období členů Výboru spolku a
jeho předsedy a místopředsedy je 5 let. Schůze Výboru spolku svolává dle potřeby předseda, v případě,
že předseda nesvolá Výbor spolku po dobu delší než 6 měsíců, je oprávněn ji svolat místopředseda,
případně jsou oprávněni Výbor spolku svolat 2 členové Výboru spolku. V případě ukončení činnosti
některého z členů ve Výboru spolku, bude na jeho místo kooptován, do doby řádné volby, jiný člen
spolku, o kooptaci rozhoduje Výbor spolku. Ukončí-li činnost předseda nebo místopředseda, aniž ukončí
funkci člena, Výbor spolku zvolí ze svých členů nového předsedu nebo místopředsedu, který bude
vykonávat funkci až do konce mandátu předchozího předsedy nebo místopředsedy. Výbor spolku
vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Členské schůzi.
5.4. Za spolek jedná navenek předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen Výboru spolku.
Článek VI.
Zásady hospodaření
6.1. Majetek spolku tvoří zejména:
a) Vstupní poplatky
b) Členské příspěvky
c) Příspěvky třetích osob, dotace a dary
d) Účastnické poplatky školení a seminářů
6.2. Rozpočet spolku navrhuje Výbor a schvaluje jej Členská schůze. S majetkem spolku hospodaří Výbor
na základě schváleného rozpočtu.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
7.1. Tyto stanovy Spolku byly přijaty a schváleny ustavující schůzí spolku konanou dne 5.9.2014 a
okamžikem schválení nabývají účinnosti.

