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1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Společenská organizace „Mezinárodní antikorupční shromáždění“ (dále jen - 

Organizace) založena v souladu s Ústavou Ukrajiny, Zákona Ukrajiny „O společenských 

organizacích“ a zákonodárných aktů přijatých v souladu s ní a spojuje občanů, cizinců a osob 

bez občanství na základě společných zájmů svých členů a pro realizace stanovené cíle a 

vykonání úkonů předpokládaných tímto statutem. 

1.2. Úplný název Organizace - Společenská organizace „Mezinárodní antikorupční 

shromáždění“. 

1.3. Úplný název Organizace v anglickém jazyce – NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATION „INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ASSEMBLY“ 

1.4. Zakrácený název Organizace – SO „MAS“ 

Zakrácený název Organizace v anglickém jazyce – NGO „IAA“ 

 1.5. Organizace je dobrovolný společenský spolek, který byl vytvořen na základě 

shody zájmů pro společnou realizaci cíle činnosti Organizace, stanovené tímto statutem. 

 1.6. Organizace je otevřena pro vstup a spolupráci ukrajinských a cizích občanů, které 

se podílí na účelu vytvoření, názoru a statutních úkolech, a spolupracuje s ukrajinskými a 

cizími státními organy, organizacemi a jinými strukturami, v souladu s platným 

zákonodárstvím Ukrajiny. 

 1.7. Organizace je založena a jedna na základě dobrovolností, stejnoprávnosti jejích 

účastníků, samosprávy, svobodného výběru území činnosti, rovnocennosti před zákonem, 

absencí majetkového zájmu její členů (účastníků), průhlednosti, otevřenosti a veřejnosti, 

zákonnosti a publicity. Organizace je svobodná ve volbě směru své činnosti. 

1.8. Organizace nabývá práv právnické osoby z momentu státní registrace v souladu 

s platným zákonodárstvím, má svoji pečeť, razítka a formuláře s vlastním názvem, účty, 

včetně v cizí měně v bankovních institucích, svojí symboliku. 

1.9. Organizace má právo svým jménem uzavírat dohody (právní úkony), nabývat 

majetkových a nemajetkových práv, nést povinnost, byt žalobcem a žalovaným u soudu, mít 

ve vlastnictví finance a jiný majetek, zakládat účty v bankovních institucích v národní a cizí 

měně. 

1.10. Organizace nemá za cíl dostávat zisk. 

1.11. Organizace neodpovídá za závazky svých členů, a její členy neodpovídají za 

závazky Organizace, s výjimkou případů, kdy oni berou na sebe tyto závazky. 

 

2. Účely a cíle organizace 

2.1. Hlavním účelem Organizace – sociálně-právní ochrana členů organizace, účast 

v mezinárodních programech a projektech s bojem proti korupci, účast v monitorovaném 

průzkumu, spolupráce s mezinárodními občanskými a státními organizacemi, založení 

zastupitelství na území cizích států, založení společných organizaci jak na území Ukrajiny, 

tak i jiných států, vývoj a zavedení mezinárodních standardů v boji proti korupci, účast 

v mezinárodních vědeckých programech, kontrola cílového používání mezinárodní finanční 

pomocí, osvojení mezinárodních a ukrajinských grantů, podpora varování a zabránění 

protizákonným jednáním státních úředníků, propagace právního a sociálního vědomí 

obyvatelstva, realizace opatření, které jsou zaměřené na zabránění korupčních úkonů ze strany 

státních úředníků, podpora vykonání odpovědných Zákonů a prováděcích nařízení aktů 



zaměřených na boj proti korupci a organizované zločinnosti, podpora realizace mezinárodních 

konvencí na boj proti korupci, podpora vytvoření skutečně právní společnosti, aj.. 

 

2.2. Cíle organizace: 

2.2.1. Uskutečnění stálého občanského monitorování činností poslaneckých sborů 

oblastní, městské, okresní, maloměstské a obecní rady na území Ukrajiny. 

2.2.2. Uskutečnění stálého občanského monitorování činností oblastních a 

odpovídajících okresních státních administrací. 

 2.2.3. Uskutečnění stálého občanského monitorování státních orgánů a orgánů 

městské samosprávy v rámci stanovené Ústavou Ukrajiny a Zákony Ukrajiny. 

2.2.4. Stvoření občanských recepci u centrálního, stálé činném orgánu Organizace, a 

taky v regionálních jednotkách, za účelem sociálně-právní ochrany členu Organizace a 

podpora zvýšení právního vědomi obyvatelstva, za účelem upozornění a zabránění 

protiprávním úkonům státních úředníků a podpora plnění odpovídajících Zákonů a 

prováděcích nařízení Parlamentu Ukrajiny, Prezidenta Ukrajiny aj., zaměřených na boj 

proti korupcí a organizovanou zločinnosti. 

2.2.5. Uskutečnění bezplatných právních konzultaci. 

2.2.6. Podpora v provedení objektivních společenských vyšetření v ovazkách, 

tykajících se porušení zájmů odpovídajících teritoriálních komunit, občanů, občanských 

spolků, podniků a instituci. 

2.2.7. Účast v televizních a rádio přenosech, tiskové publikace otázek, které jsou 

spojené s činnosti a úkony Organizace. 

2.2.8. Organizace společných akci s orgány městské samosprávy a odpovědnými 

státními orgány, spolky občan, společností, institucí aj., kteří jsou zaměřené na splnění cílů 

Organizace. 

2.2.9. Podpora materiálně-technického vývoje podobných organizaci, podpora 

všestranného zlepšení jejích materiálního stavu. 

2.2.10. Podpora v provedení olympiád z právních disciplín a konferencí mezí žáky, 

studenty, aspiranty, doktorandy, mladými pedagogickými, vědecko-pedagogickými a 

vědeckými pracovníky. 

2.2.11. Podpora pří vykonání občanského monitorování norem mravnosti v mediích a 

v činnosti orgánů vlády všech úrovní, podpora zajištění v společnosti zdravého, vysoko 

mravného způsobu, životního stylu. 

2.2.12. Podpora občanského monitorování výkonů aktů zákonodárství, týkajících se 

právní bezpečnosti. 

2.2.13. Rozvoj mezinárodní spolupráce, ustanovení mezinárodních kontaktů, 

týkajících se činnosti a úkolů Organizace. 

2.2.14. Podpora společenských organizací, institucí, podniků, občanů v propagaci 

ideologie Organizace. 

2.2.15. Podpora v poskytnutí bezplatných konzultaci a informační podpory členů 

Organizace. 

2.2.16. Zavedení přímých všeukrajinských a mezinárodních kontaktů, uzavírání 

odpovědných smluv a dohod, účast v akcích, které nejsou v rozporu s mezinárodní povinností 

Ukrajiny. 



2.2.17. Rozšíření informace a propagace svých názorů a cílů. 

2.2.18. Uskutečnění ochrany práv členů organizace cestou poskytnuti jím všestranné 

pomoci, zastupování jejích zájmů v státních orgánech vlády včetně cizích, a taký organizací, 

podpory a účasti v mezinárodních, státních a nestátních programech a projektech, kteří nejsou 

v rozporu s činností a úkoly Organizaci. 

2.2.19. Poskytnutí všestranné pomoci členům Organizace v jiných státech v její snáze 

zachovat vlastní národní samobytnost, vývoj kultury, vzdělání. Podpora jejích kulturních a 

ekonomických vztahů. 

2.2.20. Podání návrhu k projektům normativních aktů ve věcích, týkajících se činností 

a úkolů Organizace. 

2.2.21. Podpora ve vývoji cest zlepšení investiční přitažlivosti státu ve směru boje 

proti organizované zločinností a korupcí. 

2.2.22. Podpora provedení společenských akci ve věcí boje proti organizované 

zločinnosti a korupci. 

2.2.23. Spolupráce s organy státní vlády a městské samosprávy v oblasti boje proti 

organizované zločinnosti a korupce. 

2.2.24. Podpora zabránění a vyřešení konfliktů, které vznikají v důsledku boje proti 

organizované zločinností a korupcí. 

2.2.25. Podpora vyhotovení právnických a etických norem, které v budoucnu budou 

základem a motivací pro činnost státu, byznysu a společnosti s cílem stvoření světu bez 

organizované zločinnosti a korupce. 

2.2.26. Podpora zabránění organizované zločinnosti a korupce, provedení společenské 

kontroly v oblasti boje proti organizované zločinností a korupcí. 

2.2.27. Podpora zapojení peněz na organizaci praktických opatření boje proti 

organizované zločinností a korupcí, přijetí opatření pro konsolidaci s tímto účelem jiných 

společenských organizaci, hnutí, a formování takového zaměření. 

2.2.28. Stanovení přímých mezinárodních kontaktů a spojů s jinými organizací v boji 

proti organizované zločinnosti a korupce. 

2.3. Pro plnění statutních úkolů, Organizace, v pořádku, stanoveném platným 

zákonodárstvím, může provádět v následujících směrech: 

2.3.1. Jako základní druh činnosti, zastupovat zájmy svých členů ve státních orgánech 

vlády a správy, orgánech zajišťujících ochranu práv a v jiných státních institucích vlády a 

soudních instancích. 

2.3.2. Poskytuje podporu členům Organizace. 

2.3.3. Spolupracuje se státními, společenskými a mládežnickými organizacemi a 

institucemi, a mezinárodními spolky občanů, kteří přiznávají a podporují cíle a úkoly 

Organizace. 

2.3.4. Myšlenkově, organizačně podporuje jiné společenské organizace, poskytuje jím 

pomoc při založení, formování a činnosti. 

2.3.5. Zakládá hromadné sdělovací prostředky, vydává vědeckou, vědecko-

metodickou, informační, informativní a jinou literaturu. 

2.3.6. Zúčastňuje se provedení sociologických a analytických průzkumů. 

2.3.7. Zúčastňuje se provedení seminářů, přednášek, konferenci aj. 



2.3.8. Zúčastňuje se v organizaci a provedení různorodých sociálních a společenských 

hromadných akcí. 

2.3.9. Spolupracuje s jinými organizacemi, zúčastňuje se činnosti mezinárodních 

organizací a fondů. 

2.3.10. Vyznačuje v souladu s platným zákonodárstvím pořádek používání peněz 

Organizace a zabezpečuje kontrolu jejich účelového používání. 

2.3.11. Organizuje sběr členských vkladů svých členů, a taký sběr dobročinných 

příspěvků na statutní činnost od fyzických a právnických osob jak občanů Ukrajiny, tak i 

občanů nebo organizací cizích států. 

2.3.12. Podporuje povýšení kvalifikace a vzdělání svých členů ve sféře práva, 

ekonomiky, státní správy, kultury apod. 

2.3.13. Pravidelně informuje společenstvo o své činnosti. 

2.3.14. Dostava od orgánů státní vlády a správy, a orgánů městské samosprávy 

informaci, která je nutná pro realizací svých cílů. 

 

3. Základní principy činnosti organizace 

3.1. Činnost Organizace se zakládá na principech: 

- dobrovolnosti; 

- samosprávnosti; 

- svobodného výběru území činnosti; 

- rovnosti před zákonem; 

- absencí majetkového zájmu jejích členů (účastníků); 

- průhlednosti, otevřenosti, veřejnosti; 

- respektu osobního názoru a důstojnosti každého člena Organizace; 

- kolektivnosti v práci Organizace a jejích orgánů v spojení s osobní odpovědností 

každého člena za plnění svých povinnosti a úkolů; 

- volitelnosti všech řídicích orgánů Organizace; 

- pravidelná evidence volitelných orgánů před členy Organizace a nadřízenými 

organy; 

- svoboda debat ve spojení s přísnou statutní disciplínou a podřízenosti menšiny 

přijatým řešením; 

- povinnosti plnění rozhodnutí nadřízených orgánů podřízenými. 

 

4. Členy organizace, jejích práva a povinností 

4.1. Členství v Organizaci je dobrovolné a individuální. 

4.2. Členy Organizace mohou byt občany Ukrajiny, cizinci, osoby bez občanství po 

dosažení němí 18 let, kteří podporují účel a úkoly Organizace a přiznávají její Statut. 

4.3. Příjem do členství Organizace se vykonává na základě žádosti. 

4.4. Vedení Organizace přijímá rozhodnutí o přijetí osoby do členství Organizace a 

vnáší odpovídající zápis do Evidence členů Organizace nejpozději než za dva měsíce po 

doručení písemné žádosti, ve které osoba potvrzuje povinností vykonávat Statut, a taky 

souhlas na zpracování svých osobních údajů v souladu se statutními úkony a platného 

zákonodárství. 

4.5. Vedení Organizace má právo odmítnout přijeti osoby do členství Organizace; 



4.6. Práva člena Organizace: 

- účastnit se statutní činnosti a akcích Organizace; 

- účastnit se valné hromady, volit a byt voleným do vedoucích orgánů Organizace; 

- podávat návrhy, žádosti a stížnosti k posouzení vedoucími organy; 

- dostávat informaci a vysvětlivky ohledně činnosti Organizace, za podmínek ochrany 

důvěryhodné informace a osobních údajů; 

- mít přístup k finančním a jiným výkazům Organizace; 

- dobrovolně ukončovat členství v Organizaci; 

- mít typické průkazy člena organizace, náprsní označení a jinou odpovědní 

symboliku, která není v rozporu se zákonodárstvím Ukrajiny. 

4.7. Členy organizace jsou povinni: 

- vykonávat požadavky Statutu a rozhodnutí vedoucích orgánů, týkající splnění 

statutních úkolů Organizace; 

- napomáhat vykonání statutních úkonů Organizace; 

- propagovat myšlenky, účely, statutní úkoly a činnost Organizace; 

- vykonávat podmínky nařizujících orgánů Organizace, samostatného pododdělení, ve 

kterém člen Organizace je evidován, ohledně pořádku a podmínek používání osobních údajů a 

jiné informace, která je důvěryhodná. 

4.8. Členství v Organizaci se přerušuje v případech: 

- písemné žádosti člena, podané Vedení Organizace; 

- rozhodnutím Vedení; 

- smrti člena Organizace. 

4.9. Vedení rozhoduje o vyloučení člena Organizace v případě: 

- opakovaného porušení požadavků Statutu; 

- plnění úkonů nebo nesplnění úkolů, které jsou v rozporu s cílem Organizace; 

- plnění úkonů nebo nesplnění úkolů, které způsobuji významnou majetkovou nebo 

nemajetkovou škodu Organizaci; 

- nezúčastněni se v činnosti Organizace po dobu 12. předchozích měsíců. 

4.10. Členství v Organizaci neslučitelné s činnostmi, zaměřenými na ochromení 

autority, teritoriální celistvosti a národního bezpečí Ukrajiny, porušením práv člověka, 

propagace války, násilí, etnické, rasové a náboženské nenávisti. 

4.11. Za činností, které jsou v rozporu s působením v Organizaci: vážné porušení 

požadavků Statutu, systematické nevykonání rozhodnutí vedoucích statutních orgánů, 

nedůstojné chování, které kompromituje hodnost člena Organizace, k členu Organizace se 

používají pokuty: upozornění a vyloučení z Organizace. O pokutě přijímá rozhodnutí Rada 

Organizace základní většinou hlasů přítomných s informováním o tom Předsedy Rady 

Organizace. 

 

5. Organy řízení Organizace 

5.1. Vedoucími organy Organizace jsou: Valná Hromada členů (účastníků), (dále jen – 

Valná Hromada), Rada Organizace. 

5.2. Vedoucími osobami jsou Předseda Rady Organizace. 

5.3. Poradní organ Organizace je ctihodný Prezident Organizace. 

5.4. Valná Hromada. 



5.5. Valná Hromada – nejvyšší vedoucí organ Organizace, který se svolává Radou 

Organizace ne méně než jednou za rok. Mimořádná Valná Hromada může byt svolaná na 

vyžádání 1/10 členů Organizace, 2/3 složení Rady Organizace. 

5.6. Valná Hromada členů (účastníků) Organizace má právo přijímat rozhodnutí ve 

všech záležitostech činnosti Organizace, včetně těch, kteří byly předané valnou hromadou do 

kompetence výkonného organu. Rozhodnutí valné hromady se přijímají ve většině případu dle 

počtu přítomných členů Organizace, jestli jiné není stanoveno platným Zákonodárstvím. 

Rozhodnutí o vnesení změn do Statutu a o reorganizaci, samo-rozpouštění Organizace se 

přijímá většinou ne méně než 3/4 hlasy, a to v případě, že jiné není ustanoveno platným 

zákonodárstvím. Přijetí rozhodnutí Valnou hromadou cestou dotazníku, korespondence, nebo 

s použitím elektronických prostředků spojení je zakázáno. 

5.7. Do kompetence Valné Hromady patří: 

- schvalování, provedení změn a doplnění do Statutu Organizace; 

- schvalování programů a základních směrů činnosti Organizace; 

- projednávání výkazů statutních orgánů Organizace; 

- schvalování rozhodnutí ohledně ukončení činnosti Organizace; 

- nakládání finančními prostředky a majetkem Organizace; 

- jmenování likvidační komise a její Hlavy; 

- zvolení Rady po dobu 3 let; 

- zvolení Hlavy Rady na dobu 3 let; 

- zvolení Hlavního revizora Organizace po dobu 3 let; 

- stanovení osoby, zplnomocněné zatupovat Organizaci a jejího zástupce; 

- zvolení ctihodného Prezidenta Organizace na dobu 3 let; 

- posuzuje stížností a rozhodnutí, úkony a neplnění úkonů vedoucích orgánů a 

úředníků Organizace a po dobu jednoho měsíce dává odpověď za následky posouzení 

stížnosti; 

- užívat opatření tykající se porušení práv členů Organizace ze strany úředníků 

Organizace. 

5.9. Předseda Rady Organizace: 

- vykonává všeobecné vedení Organizace, Rady Organizace, přijímá do práce a 

propouští z práce interní pracovníky; 

- bez plné mocí reprezentuje Organizaci ve vnějších vztazích, představuje Organizaci 

v oficiálních vztazích se státními organy, společenských sdruženích a jinými právnickými 

osobami, podávat žádosti jménem Organizace, které nejsou v rozporu se Statutem 

Organizace, platnému zákonodárství Ukrajiny, všeobecně uznávaným principům a normám 

mezinárodního práva. 

- podepisuje dohody, a jiné finančně-hospodářské dokumenty; 

- podává na schválení valné hromadě kandidatury zástupců Předsedy Rady 

Organizace; 

- má právo svolávat valnou hromadu; 

- plní jiné povinností pověřené Radou Organizace nebo valnou hromadou. 

5.10. V případě, že Předseda Rady Organizace dočasně nemůže vykonávat své 

povinnosti, jeho povinnosti vykonává jeden z členů Rady (zástupce), na základě rozhodnutí 

Předsedy Rady Organizace. 



5.11. Rada Organizace: 

- organizuje plnění přijatých rozhodnutí valné hromady; 

- zajišťuje přípravu a provedení shromáždění valné hromady; 

- řídi aktuální činnost Organizace; 

- rozděluje povinnosti mezí členy Organizace; 

- přijímá rozhodnutí ohledně založení a zrušení běžných a jiných účtů; 

- schvaluje každoroční rozpočet a výkaz o jeho používání; 

- připravuje doklady valné hromady; 

- zabývá se přípravou a plánováním opatření. Provádí změny v plánu opatření. 

- schvaluje rozhodnutí ohledně přijetí do členství Organizace, vyloučení z členství; 

- zakládá a likviduje tištěné media, jmenuje a propouští jejích vedení; 

- vede informační politiku; 

- může formovat komise, sekce a jiné pracovní orgány Rady Organizace, do práci 

kterých může byt zapojeny členy Organizace, osoby které nejsou členy Rady Organizace, a 

taky samostatné znalce (odborníky); 

5.12. Zasedání Rady Organizace probíhá neméně, než jednou za šest kalendářních 

měsíců, svolávají se Předsedou Rady Organizace nebo na vyžádání 2/3 složení Rady 

Organizace a jsou zplnomocněné za přítomnosti většiny její členů. 

5.13. Rozhodnutí Rady se schvaluje základní většinou hlasů přítomných členů. 

5.14. Počtové složení Rady Organizace se určuje na Shromáždění Organizace; 

5.15. Rada Organizace, Předseda Rady Organizace vykazují se před členy Organizace 

o provedené práci, finančním a majetkovém stavu každoročně na valné (výroční) hromadě, 

které se provádí na konci každého roku. Dle výsledků výkazu Valná hromada přijímá 

rozhodnutí o pokračování práce Rady Organizace ve stejné struktuře nebo znovuzvolení je. 

5.16. Ctihodný Prezident Organizace: 

Ctihodný Prezident Organizace je samostatným poradním organem Organizace, 

kterého voli valná hromada na dobu tří let: 

- zúčastňuje se rozpracování prioritních směru činnosti Organizace; 

- má právo poradního hlasu na schůzích Rady Organizace; 

- konzultuje vedoucích samostatných pododdělení Organizace z otázek jejích činnosti; 

- může se zúčastňovat všech akci, které provádí Organizace; 

- doporučuje vedoucím orgánům Organizace perspektivní směry činnosti. 

 

6. Hlavní revizor Organizace 

6.1 Kontrolně-revizní funkce se uskutečňují jednostranně Hlavním Revizorem 

Organizace, kterého volí Valná Hromada dle podání Předsedy Rady Organizace na dobu tří 

let. 

6.2. Hlavní Revizor Organizace: 

- kontroluje a prověřuje statutní a finančně-hospodářskou činnost Organizace; 

- koná na základě Statutu a jiných vnitřních normativních aktů Organizace; 

- nemá právo provádět činnost, která je spojena s finančně-hospodářskou činností 

Organizace; 

- má právo byt přítomny na schůzích Rady Organizace a jiných schůzí, týkajících se 

statutní činnosti Organizace; 



- dle dohodnutí s Předsedou Rady Organizace může zapojovat k své práci odborníky 

v souladu se specializací na základě dohod civilně-právního charakteru; 

- provádí kontrolu činnosti Organizace dle nařízení Valné hromady, Rady Organizace, 

Předsedy Rady Organizace; 

- povinně provádí kontrolu statutní a finanční činnosti úředních osob a statutních 

orgánů Organizace den před Valnou Hromadou; 

- podává vykazování o výsledcích kontroly k posouzení statutním organem 

Organizace, který nařídil provedení kontroly; 

- v případě likvidace Organizace na základě rozhodnutí Valné hromady, Hlavní 

Revizor Organizace kontroluje činnost Likvidační komise a schvaluje likvidační bilanci; 

- na základě rozhodnutí Valné hromady může vykonávat funkci Likvidační komise. 

 

7. Finančně-hospodářská činnost, peníze a jiny majetek Organizace 

7.1. Organizace je neziskovou organizací. Pro vykonání svých programních a 

statutních cílů a úkolů, Organizace má právo na vlastní movitý a nemovitý majetek jak na 

území Ukrajiny, tak i mimo území, na zařízení, dopravní prostředky, jiné prostředky, nabytí 

kterých není zakázáno platným zákonodárstvím Ukrajiny. 

7.2. Organizace může pronajmout potřebný movitý a nemovitý majetek. 

7.3. Finanční prostředky a majetek Organizace se formuje na základě: 

- prostředků nebo majetku, které Organizace obdržela zdarma nebo formou nenávratné 

finanční podpory, dobročinné vklady nebo dobrovolné příspěvky; 

- pasivních příjmů; 

- financování na základě vkladů (vstupních, periodických, cílových a jakýchkoliv 

jiných vkladů členů Organizace); 

- dotací nebo subvencí, obdržených ze státního nebo městského rozpočtu, státních 

cílových fondů nebo v mezích technické anebo dobročinné, včetně humanitární pomoci, 

mimo dotací na regulací cen za placené služby; 

- státních nebo mezinárodních grantů. 

7.4. Řízení majetkem a prostředky Organizace v rámci schváleného peněžního planu a 

rozpočtu nákladu Organizace provádí Valná Hromada Organizace a částečně na základě jejích 

zmocnění Rada Organizace. 

7.5. Organizace není zodpovědná za povinnosti svých členů. 

7.6. Organizace, založené její instituce a organizace, povinní vest operativní a 

účetnickou evidenci, statistické vykazování, zaregistrovat se v orgánech statní daňové 

inspekce a provádět do rozpočtu platby dle řádu a rozměru, stanovených zákonodárstvím. 

7.7. Příjmy nebo majetek Organizace nepodléhají rozdělení mezí jejími zakladateli 

nebo členy, úředními osoby a nemůžou se používat pro výhody jakéhokoliv ze zakladatelů 

nebo členů takové neziskové organizace, jejích úředních osob (vyjma vyplacení mzdy a 

odečtení sociálních poplatků). 

 

8. Pořádek založení, činností a ukončení činností jednotlivých pododdělení 

Organizace 

8.1. Organizace může mít jednotlivé pododdělení, které se zakládají na základě 

rozhodnutí Rady Organizace, bez práva právnické osoby. 



8.2. Vedoucího jednotlivého pododdělení jmenuje Rada Organizace. Vedoucí 

jednotlivého pododdělení musí byt členem Organizace. 

8.3. Jednotlivá pododdělení mají následující pravomoci: 

- realizují statutní účely a úkoly Organizace v konkrétním místě v rámcích 

poskytnutých rozhodnutím Rady; 

- vykonávají práci ohledně zapojení nových členů cestou, která není zakázaná platným 

zákonodárstvím Ukrajiny; 

- zastupují Organizaci na území určité administrativě-teritoriální jednotky. 

8.4. Vedoucí jednotlivé jednotky má právo: 

- používat název a symboliku Organizace pro realizaci úkolů Organizace; 

- dostávat pomoc v realizaci úkolů Organizace od vedoucích orgánů a úředních osob 

Organizace; 

- zúčastnit se Valné hromady Organizace, zasedání Rady; 

- obracet se s požadavky k vedoucím orgánům Organizace; 

- ochrana svých zákonných práv a zájmů; 

- všestranná podpora od vedoucích orgánů Organizace. 

8.5. Vedoucí jednotlivého pododdělení je povinný: 

- dodržovat se požadavků Statutu Organizace; 

- aktivně zavádět rozhodnutí vedoucích orgánů Organizace (přijatých v rámci Statutu 

Organizace a platného zákonodárství); 

- nedopouštět se činů zaměřených na porušení dobrého jména, hodnosti členů 

Organizace. 

8.6. Činnost jednotlivého pododdělení může byt zastavená cestou jejího uzavření na 

základě rozhodnutí Rady nebo Valné hromady Organizace a taky soudní cestou. 

8.7. Organizace taky může mít své zastupitelství v zahraničí. 

 

9. Pořádek odvolání rozhodnutí, úkonů, nesplnění úkonů vedoucích orgánů 

Organizace a projednání stížností 

9.1. Kterýkoliv z členů Organizace má právo obrátit se na Radu Organizace se 

stížnostmi ohledně rozhodnutí, úkonů, nesplnění úkonů podřízených orgánů Organizace. Rada 

Organizace je povinna v měsíční lhůtě projednat stížnost a poskytnout písemní odpověď 

v souladu s platným zákonodárstvím.  

9.2. Členy Organizace mají právo odvolat rozhodnutí, úkony, nesplnění úkonů Rady 

Organizace, Předsedy Rady Organizace a jeho zástupců, Hlavního revizora a jeho zástupců 

před Valnou hromadou Organizace cestou podání písemní žádosti tajemníku zasedání Valné 

hromady nebo vystoupení na zasedání Valné hromady. 

9.3. Členy Organizace mají právo odvolat rozhodnutí, úkony, nesplnění úkonů Valné 

hromady Organizace soudní cestou v souladu s platným zákonodárstvím. 

9.4. Odvolání rozhodnutí, úkonů, nesplnění úkonů vedoucích orgánů Organizace jsou 

regulovány platným zákonodárstvím, tímto Statutem a Ustanovením „O projednání stížností 

vedoucími orgány Organizace“.  

 

10. Ukončení činnosti Organizace 

10.1. Ukončení činnosti Organizace se uskutečňuje: 



10.1.1. Na základě rozhodnutí Organizace, přijatého Valnou hromadou Organizace, 

cestou samo-rozpouštění nebo reorganizace, cestou připojení k jiné společenské organizaci 

stejného postavení. 

10.1.2. Na základě rozhodnutí soudu ohledně zákazu (povinného rozpouštění) 

Organizace; 

10.2. Proces ukončení činnosti Organizace je vykonáván a regulován platným 

zákonodárstvím. 

10.3. V případě ukončení (likvidace, sloučení, rozdělení, připojení nebo přeměny) 

Organizace, její majetek a peníze, po odsouhlasení požadavků věřitelů, předávají se na 

základě rozhodnutí Valné hromady na statutní nebo dobročinné účely jiné nebo jiným 

neziskovým organizacím odpovědného druhu; v případě nepřijetí takového rozhodnutí – 

převádí se v souladu se zákonem do státního nebo městského rozpočtu. 

10.4. Ukončení se považuje dokončeným a Organizace takovou, která ukončila svojí 

činnost v moment vnesení odpovědného zápisu do Jediného státního rejstříku. 

 

11. Změny a doplnění do Statutu Organizace 

11.1. Vnesení změn a doplnění do Statutu Organizace je v kompetenci Valné hromady 

Organizace. 

11.2. Rozhodnutí Valné hromady Organizace z otázek změn a doplnění do Statutu 

Organizace se přijímá většinou ne méně než 3/4 hlasy přítomných na Valné hromadě členů 

Organizace. 

11.3. Změny a doplnění do Statutu podléhají informování odpovědného organu ve věcí 

registrace v Zákonem stanoveném pořadí. 

 

 

Kulaté razítko s textem: /Mezinárodní antikorupční shromáždění, IČ 40030266/ 


