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V souladu s a s odkazem na zákon 89/2012 Sb. ve znění pozdějších změn 
 

STANOVY SPOLKU 
LIBERÁLNÍ INSTITUT, Z. S.  

 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Liberální institut, z. s. (dále jen Liberální institut) je dobrovolným, nezávislým a samosprávným 
spolkem, který sdružuje členy na základě společného úsilí o naplnění účelu a poslání vytýčených 
těmito stanovami.  

1.2 Liberální institut sídlí v Praze a je zapsán ve veřejném spolkovém rejstříku. 

2. POSLÁNÍ A ÚČEL  

2.1 Posláním Liberálního institutu je:  

(a) rozvíjet kritické vědecké poznání a myšlení v oblastech věd zabývajících se lidským 
konáním a lidskými interakcemi ve společnosti, 

(b) hájit hodnoty a principy klasického liberalismu před jejich účelovou deformací a relativizací, 

(c) prosazovat doma i v zahraničí myšlenky klasického liberalismu a přispívat tak k dosažení 
obecného blaha.  

2.2 K dosažení svého poslání Liberální institut zejména: 

(a) podporuje a sám uskutečňuje vědecko-výzkumnou, vzdělávací, osvětovou nakladatelskou, 
publikační a poradenskou činnost a snaží se o uplatňování a šíření výsledků těchto činností, 

(b) rozvíjí mezinárodní spolupráci s ostatními organizacemi podobného zaměření a podobných 
cílů, a 

(c) podporuje, zastupuje a hájí odborné zájmy svých členů ve vztazích s odbornými sdruženími 
a jinými subjekty, včetně těch působících na mezinárodní úrovni. 

2.3 Liberální institut je založen za jiným účelem než podnikáním nebo provozováním výdělečné 
činnosti. K dosahování svého účelu a poslání využívá Liberální institut vedle prostředků získaných 
vlastní činností také prostředky získané formou dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. 

2.4 Odvozeným účelem Liberálního institutu je také: 

(a) podílet se samostatně či ve spolupráci s jinými odbornými institucemi na posudkové, 
konzultační a expertní činnosti, 

(b) zajišťovat odbornou přípravu svých členů, vzdělávání odborníků, jakož i nejširší veřejnosti 
pořádáním přednášek, seminářů, kolokvií apod.,  

(c) prezentovat vlastní činnost prostřednictvím médií, jakož i publikováním děl v souladu 
s posláním a cíli Liberálního institutu a to samostatně či ve spolupráci s jinými odbornými 
institucemi. 
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3. ČLENSTVÍ 

3.1 Členem Liberálního institutu mohou být právnické a fyzické osoby, které souhlasí s posláním, 
účelem a stanovami Liberálního institutu jeho účel a poslání podporují. 

3.2 Členem Liberálního institutu se může stát právnická osoba či fyzická osoba starší 16 let, která je 
doporučena k přijetí alespoň jedním členem Liberálního institutu a která je profesně či zájmově 
spjata s liberálním myšlením či šířením liberalismu. 

3.3 O vzniku členství rozhoduje Správní rada na základě písemné přihlášky a doporučení člena 
Liberálního institutu nejdříve však 30 dní poté, co byla Správní radě přihláška doručena. Správní 
rada stanoví obsah přihlášky.  

3.4 Členství vzniká dnem rozhodnutí Správní rady o přijetí za člena.  

3.5 Členství zaniká: 

(a) úmrtím člena či zrušením právnické osoby; členství nepřechází na právního nástupce,  

(b) vystoupením člena písemným oznámením Správní radě, 

(c) neuhrazením členského příspěvku ve stanovené lhůtě, 

(d) vyloučením člena rozhodnutím Správní rady, nebo 

(e) zánikem Liberálního institutu s likvidací. 

3.6 Důvodem pro vyloučení je zejména: 

(a) porušení povinností vyplývajících z členství v Liberálním institutu, pokud nebylo závažné a 
přesto člen nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě, 

(b) porušení povinností vyplývajících z členství v Liberálním institutu, pokud bylo závažné 
anebo je nelze odčinit či způsobilo Liberálnímu institutu zvlášť závažnou újmu, zejména 
spočívající v ohrožení nebo narušení dobré pověsti Liberálního institutu, 

(c) nedostaví-li se člen sám či prostřednictvím zástupce na žádnou ze dvou po sobě 
jdoucích členských schůzí, pokud je mezi takovými členskými schůzemi alespoň 2 měsíční 
prodleva, bez řádné předchozí písemné omluvy doručené Správní radě.  

3.7 Podnět k vyloučení může podat kterýkoliv člen Liberálního institutu Řediteli s uvedením důvodů a 
skutečností, o které svůj podnět opírá a okolností osvědčujících důvod pro vyloučení. Na základě 
podnětu Ředitel zpracuje návrh na vyloučení člena, který podá Správní radě. Ředitel návrh zašle také 
dotčenému členovi tak, aby se tento s návrhem mohl seznámit nejméně 5 dní před jeho projednáním 
Správní radou. V této lhůtě má člen, kterého se návrh týká, právo se k návrhu vyjádřit, navrhovat 
důkazy, žádat vysvětlení navrhovatele a uvést i doložit vše co je mu k prospěchu. 

3.8 O vyloučení rozhoduje Správní rada většinou přítomných členů. Rozhodnutí o vyloučení je doručeno 
vyloučenému členovi. 

3.9 Člen může do sedmi dnů od doručení rozhodnutí o svém vyloučení prostřednictvím Správní rady 
navrhnout v písemné formě, aby toto rozhodnutí přezkoumala Akademická rada. Návrh na přezkum 
nemá odkladný účinek. Správní rada tento návrh spolu s odůvodněním svého rozhodnutí a všemi 
souvisejícími podklady zašle členům Akademické rady k přezkoumání. Akademická rada rozhodnutí 
o vyloučení člena zruší, odporuje-li rozhodnutí zákonu či stanovám. Akademická rada může 
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rozhodnutí o vyloučení zrušit také v dalších odůvodněných případech s tím, že takové rozhodnutí 
Akademické rady musí být schváleno členskou schůzí. V ostatních případech Akademická rada 
rozhodnutí Správní rady potvrdí.  

3.10 Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.  

3.11 Člen, jehož členství zaniklo, se může stát opět členem, splní-li předpoklady pro vznik členství; 
nejdříve však po jednom roce od data, kdy jeho členství zaniklo.  

4. SEZNAM ČLENŮ 

4.1 Seznam členů Liberálního institutu (dále jen Seznam) vede Správní rada.  

4.2 Správní rada do Seznamu bezodkladně vyznačí zápis o vzniku členství člena, přičemž vedle jména a 
příjmení člena a jeho kontaktních informací (např. adresy, telefonního čísla nebo emailové adresy) 
uvede také datum vzniku jeho členství. Správní rada také bezodkladně vyznačí výmaz člena ze 
seznamu spolu s důvodem a datem zániku členství. 

4.3 Seznam není zpřístupněn, nicméně každý člen, i bývalý, na svou žádost obdrží výpis ze Seznamu 
obsahující informace o své osobě. Na místo zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, 
dítě nebo rodič; není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, 
prokáže-li zájem hodný ochrany. Právní nástupce zaniklé právnické osoby může požádat o výpis 
týkající se zaniklé právnické osoby. 

4.4 Správní rada vyznačí vznik členství u členů Liberálního institutu, u nichž se nepodaří dohledat 
informace o vzniku jejich členství v Liberálním institutu tak, že jako datum vzniku jejich členství 
uvede „členem nejpozději od 15.11.2013“. Na žádost člena Správní rada tento údaj změní na datum, 
ke kterému člen nade vši pochybnost prokáže, že byl členem Liberálního institutu. Důkazní břemeno 
nese člen, který se změny dožaduje.  

4.5 Bývalí členové nebudou v Seznamu uvedeni, pokud se nepodaří Správní radě v archivu Liberálního 
institutu či jinak dohledat informace o vzniku jejich členství v Liberálním institutu. V případě, že se 
tyto informace podaří dohledat, ale nebude zřejmé, kdy jejich členství zaniklo, uvede se jako datum 
zániku jejich členství 31.12. roku, ve kterém dle všech okolnosti jejich členství zaniklo, jinak 31.12. 
2012. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

5.1 Člen má právo zejména:  

(a) podílet se na činnosti Liberálního institutu, 

(b) účastnit se členské schůze a hlasovat na ní, 

(c) volit členy orgánů Liberálního institutu,  

(d) být volen do orgánů Liberálního institutu,  

(e) obracet se na orgány Liberálního institutu s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření resp. 
vysvětlení týkající se Liberálního institutu, a 

(f) být informován o činnosti Liberálního institutu.  

5.2 Mezi povinnosti člena patří zejména:  
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(a) dodržovat právní předpisy, chovat se odpovědně, čestně, zachovávat stanovy a jiné vnitřní 
předpisy Liberálního institutu,  

(b) aktivně se podílet na naplňování poslání a cílů Liberálního institutu,  

(c) především ve veřejném vystupování a při výkonu jakékoliv funkce jednat tak, aby 
nedocházelo ke zjevnému rozporu jeho jednání s principy klasického liberalismu a s 
posláním Liberálního institutu,  

(d) svědomitě a odpovědně vykonávat funkce v orgánech Liberálního institutu,  

(e) hradit členské příspěvky, a 

(f) dbát na to, aby kontaktní informace, které Liberální institut o daném členovi vede byly 
aktuální.  

5.3 Práva a povinnosti člena Liberálního institutu jsou vázány na osobu člena Liberálního institutu a 
nejsou převoditelná na jiné osoby; zastoupení na členské schůzi zástupcem se umožňuje, přičemž 
platí, že zástupce může zastupovat jen jednoho člena Liberálního institutu. 

6. ORGÁNY 

Orgány Liberálního institutu jsou: 

(a) Členská schůze,  

(b) Akademická rada,  

(c) Správní rada, a 

(d) Ředitel. 

7. ČLENSKÁ SCHŮZE 

7.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Liberálního institutu tvořeným všemi jeho členy.  

7.2 Členská schůze zejména:  

(a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov Liberálního institutu, 

(b) rozhoduje o jednacím řádu Členské schůze a o dalších pro Členskou schůzi závazných 
předpisech, 

(c) jmenuje a odvolává členy Správní rady a Akademické rady,  

(d) rozhoduje o zrušení Liberálního institutu, jeho fúzi či rozdělení, 

(e) schvaluje výši členských příspěvků. 

7.3 Správní rada svolává řádnou Členskou schůzi dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva roky. 

7.4 Správní rada svolá Členskou schůzi také z podnětu alespoň třetiny členů Liberálního institutu či z 
podnětu Akademické rady nebo Ředitele. Pokud Správní rada i přes podnět Členskou schůzi nesvolá 
do 15 dnů od doručení podnětu, svolá Členskou schůzi Ředitel, předseda Akademické rady nebo ten, 
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kdo podnět Správní radě podal. Takto svolaná Členská schůze se uskuteční na náklady Liberálního 
institutu.  

7.5 Členská schůze se svolává pozvánkami zasílanými elektronicky všem členům nejméně 15 dnů před 
dnem jejího konání a zveřejněním pozvánky na internetových stránkách Liberálního institutu. Pokud 
hrozí vznik újmy, může být svolána Členská schůze i ve lhůtě kratší, avšak nikoliv kratší než 7 dnů.  

7.6 Jednání Členské schůze jsou neveřejná. Členské schůze se však mohou účastnit i hosté přizvaní 
některým z orgánů Liberálního institutu.  

7.7 Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů, nestanoví-li 
tyto stanovy jinak. Člen se zúčastňuje Členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě 
písemného zmocnění. Členové resp. jejich zástupci se zapíší do listiny přítomných, ke které se 
připojí plné moci zástupců členů. 

7.8 Nesejde-li se usnášeníschopná Členská schůze, vyčkají přítomní po dobu 30 minut od okamžiku, kdy 
měla být dle pozvánky Členská schůze zahájena. Po uplynutí této doby může být Členská schůze 
prohlášena za usnášeníschopnou, pokud se jí účastní alespoň jedna pětina všech členů.  

7.9 Nesejde-li se usnášeníschopná Členská schůze podle článku 7.8, předseda Správní rady svolá ve 
lhůtě 7 dnů náhradní Členskou schůzi s termínem konání do 4 týdnů od data, na který byla svolána 
Členská schůze, která nebyla usnášeníschopná. V pozvánce na náhradní Členskou schůzi se uvede, 
že se jedná o náhradní Členskou schůzi s tím, že se na její svolání přiměřeně použije postup dle 
článku 7.7. Náhradní Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň jedna desetina 
všech členů. Usnesení Členské schůze je v takovém případě platné, pokud pro ně hlasovala 
nadpoloviční většina přítomných členů.  

7.10 Usnášeníschopnost Členské schůze zjišťuje před jejím zahájením pověřený člen Správní rady z 
prezenční listiny přítomných členů.  

7.11 Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Hlasování na Členské schůzi 
probíhá veřejně s tím, že každý člen má jeden hlas. Členská schůze může přijmout usnesení, že bude 
hlasovat tajným hlasováním.  

7.12 O Členské schůzi se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:  

(a) místo a dobu konání členské schůze,  

(b) jméno a příjmení svolavatele, předsedajícího, zapisovatele a skrutátorů, 

(c) popis projednávání jednotlivých bodů programu Členské schůze,  

(d) rozhodnutí Členské schůze s uvedením výsledku hlasování,  

(e) obsah protestu člena týkající se rozhodnutí Členské schůze, jestliže o to protestující požádá.  

7.13 K zápisu se přiloží návrhy předložené Členské schůzi k projednání spolu se souvisejícími 
dokumenty.  

7.14 Správní rada zabezpečuje vyhotovení zápisu o Členské schůzi do 15 dnů od jejího konání. Zápis 
podepisuje Ředitel a předseda Správní a Akademické rady, účastnili-li se členské schůze, jinak 
alespoň jeden člen Správní a jeden člen Akademické rady.  
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7.15 Do zápisu o Členské schůzi je každý člen na požádání oprávněn nahlížet a činit si z něj na vlastní 
náklady opisy a výpisy.  

7.16 Pozvánka na Členskou schůzi, seznam členů ke dni konání členské schůze, listina přítomných a 
zápis o Členské schůzi se uchovávají v archivu Liberálního institutu.  

7.17 Pokud Členská schůze nepřijme jednací řád členské schůze, použijí se na její konání přiměřeně 
předpisy upravující konání valné hromady akciové společnosti. 

8. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 

8.1 Výši členského příspěvku navrhuje Správní rada a schvaluje pro období dvou let Členská schůze.  

8.2 Členský příspěvek je pro každý kalendářní rok splatný vždy k 1. únoru daného roku. Nezaplatí-li 
člen řádně členský příspěvek, ředitel či správní rada (či kterýkoliv její člen) vyzve takového člena k 
úhradě.  

8.3 Pokud člen neuhradí členský příspěvek do 30. června daného kalendářního roku, jeho členství 
automaticky zanikne.  

8.4 Správní rada může rozhodnout na základě posouzení jednotlivých případů o odpuštění členského 
příspěvku. 

9. AKADEMICKÁ RADA 

9.1 Akademická rada je orgánem Liberálního institutu odpovědným především za rozšiřování 
mezinárodní spolupráce Liberálního institutu se subjekty majícími podobný účel a cíle a dohlížející 
na zachovávání účelu a cílů Liberálního institutu.  

9.2 Akademická rada má nejméně 6 a nejvíce 12 členů. Šest členů volí Členská schůze především z řad 
českých akademických a jiných autorit ztotožňujících se s klasickým liberalismem. Akademická 
rada může kooptovat další členy z řad významných zahraničních představitelů liberalismu.  

9.3 Funkční období členů Akademické rady je desetileté; opakované zvolení je možné. 

9.4 Členství v Akademické radě je neslučitelné s členstvím ve Správní radě, funkcí Ředitele či 
zaměstnaneckým a jemu obdobným poměrem k Liberálnímu institutu. Člen Akademické rady, který 
je zároveň členem Liberálního institutu, může být odvolán z Akademické rady či vyloučen 
z Liberálního institutu pouze nadpoloviční většinou členů Liberálního institutu.  

9.5 Akademická rada volí ze svého středu předsedu. 

9.6 Členství v Akademické radě zaniká:  

(a) odstoupením,  

(b) úmrtím, nebo 

(c) odvoláním Členskou schůzí.  

9.7 Akademická rada: 

(a) dohlíží na dodržování právních předpisů orgány Liberálního institutu a nad tím, aby veškeré 
záležitosti Liberálního institutu byly řádně vedeny,  
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(b) upozorňuje Správní radu a Ředitele na zjištěné nedostatky a předkládá jim svá vyjádření, 
doporučení a návrhy, 

(c) bere na vědomí výroční zprávu,  

(d) odvolá z funkce člena Správní rady, který závažně nebo opakovaně porušil stanovy či jiný 
předpis Liberálního institutu nebo který porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst 
Liberálního institutu, 

(e) přezkoumává vyloučení člena Správní radou a rozhoduje spory mezi členem a Liberálním 
institutem. 

9.8 Členové Akademické rady jsou při své činnosti oprávněni:  

(a) nahlížet do účetních knih a všech jiných dokladů a dokumentů Liberálního institutu a 
kontrolovat v nich uvedené údaje,  

(b) navrhnout svolání či svolat zasedání Správní rady či Členské schůze, vyžadují-li to zájmy 
Liberálního institutu,  

(c) účastnit se zasedání Správní rady s hlasem poradním. 

9.9 Akademická rada se schází dle potřeby, nejméně jednou ročně. 

9.10 Zasedání Akademické rady svolává její předseda pozvánkami zasílanými členům Akademické rady 
alespoň 3 dny před termínem jejího konání. Kopii pozvánky předseda Akademické rady zašle také 
Správní radě a Řediteli. Člen Správní rady, člen Akademické rady nebo Ředitel mohou svolat 
zasedání Akademické rady po předchozí konzultaci s předsedou Akademické rady či poté, co marně 
vyzvou předsedu Akademické rady k jejímu svolání.  

9.11 Členové Správní rady a Ředitel se mohou zúčastnit zasedání Akademické rady jako hosté 
s poradním hlasem. Zasedání Akademické rady se mohou účastnit i další přizvaní hosté. Pracovním 
jazykem Akademické rady je jazyk anglický, avšak pokud všechny osoby, které se účastní jejího 
zasedání ovládají jazyk český, zasedání je vedeno v jazyce českém.  

9.12 Akademická rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich 
členů. Vzdálená účast pomocí telekomunikačních a elektronických zařízení zaručujících hlasový 
nebo hlasovo-obrazový přenos (např. telefon, telefonická či video konference) je přípustná. 

9.13 Akademická rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.  

9.14 Akademická rada může hlasovat na návrh předsedy Akademické rady o jednotlivých návrzích i 
mimo zasedání, a to pomocí prostředků, jež umožňují zachycení projevu vůle hlasujícího člena a 
určení osoby, která hlasuje, přičemž stačí prostý email zaslaný jako odpověď na návrh. Výsledek 
hlasování má účinky, jako by k němu došlo na zasedání za přítomnosti členů, kteří se k návrhu 
vyjádřili.  

9.15 Každý člen Akademické rady má při hlasování jeden hlas. Akademická rada hlasuje aklamací, avšak 
tajné hlasování je umožněno, když to navrhne alespoň třetina členů Akademické rady. Pokud to 
situace umožňuje, provede se na žádost kterékoliv člena ze zasedání Akademické rady hlasový 
záznam. 

9.16 Ze zasedání Akademické rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:  
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(a) místo a dobu konání a způsob svolání zasedání Akademické rady, 

(b) jméno a příjmení zúčastněných, identifikaci svolavatele a předsedajícího zasedání, 

(c) popis projednávání jednotlivých bodů programu,  

(d) rozhodnutí Akademické rady s uvedením výsledku hlasování, a 

(e) obsah protestu, týkajícího se rozhodnutí Akademické rady, jestliže o to protestující požádá.  

9.17 Zápis je vyhotoven v jazyce českém nebo v jazyce anglickém podle jednacího jazyka příslušného 
zasedání. Jednotlivá usnesení jsou vždy vyhotovena také v jazyce anglickém. Předseda Akademické 
rady zajistí vyhotovení zápisu ve lhůtě 10 dnů od konání zasedání a dá jej k dispozici k vyjádření 
ostatním členům Akademické rady. Pokud se členové nevyjádří v přiměřené lhůtě, zápis daný k 
dispozici předsedou Akademické rady je považován za řádně osvědčující konání zasedání 
Akademické rady. V případě odůvodněných připomínek člena Akademické rady předseda 
Akademické rady zápis opraví; předseda Akademické rady zápis doplní také o zásadní připomínky, 
nicméně vyznačí jejich dodatečné doplnění. Opravený zápis dá opětovně k dispozici k vyjádření 
všem členům Akademické rady. 

9.18 Ředitel, člen Správní rady, člen Akademické rady a dotčená osoba může do zápisu Akademické rady 
nahlížet a činit si z něj na vlastní náklady opisy a výpisy ohledně věcí, kterých se jich dotýkají a 
pokud to neodporuje usnesení Akademické rady či povaze věci. Členům Akademické a Správní rady 
tato práva omezit nelze. 

9.19 Zápisy o zasedání Akademické rady se uchovávají v archivu Liberálního institutu.  

10. SPRÁVNÍ RADA 

10.1 Správní rada je kontrolním a revizním orgánem Liberálního institutu. Za svou činnost odpovídá 
Členské schůzi.  

10.2 Správní rada má 3 členy, které volí Členská schůze z řad členů Liberálního institutu. Členem Správní 
rady se může stát pouze fyzická osoba, která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu živnostenského 
zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského 
zákona. Člen Správní rady musí splňovat i další podmínky vyžadované právními předpisy a nesmí u 
něj být dány skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují překážku výkonu funkce, ledaže tato 
odpadne. 

10.3 Funkční období členů Správní rady je pětileté; opakované zvolení je možné. 

10.4 Správní rada volí ze svého středu předsedu. 

10.5 Členství ve Správní radě zaniká:  

(a) odstoupením,  

(b) úmrtím,  

(c) odvoláním Členskou schůzí či podle článku 9.7(d) 

(d) zánikem členství v Liberálním institutu.  
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10.6 Pokud klesne počet členů Správní rady pod dva, svolá zbývající člen Správní rady Členskou schůzi. 
Není-li členů Správní rady, svolá bezodkladně Členskou schůzi Ředitel, Akademická rada či 
kterýkoliv člen Liberálního institutu. 

10.7 Správní rada zejména: 

(a) po projednání s Akademickou radou jmenuje a odvolává Ředitele, 

(b) schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu, 

(c) navrhuje výši členských příspěvků,  

(d) kontroluje řádnost vedení účetnictví, 

(e) svolává a organizuje konání Členské schůze, 

(f) informuje Členskou schůzi o své činnosti,  

(g) dohlíží na dodržování zákonů a stanov Liberálního institutu jeho členy a nad tím, aby 
veškeré záležitosti Liberálního institutu byly řádně vedeny, 

(h) dohlíží na plnění usnesení Členské schůze a na implementaci vhodných návrhů a doporučení 
Akademické rady,  

(i) rozhoduje o zřízení poradních orgánů Liberálního institutu, 

(j) schvaluje vnitřní předpisy Liberálního institutu, 

(k) rozhoduje o vyloučení člena z Liberálního institutu, a 

(l) zastupuje Liberální institut proti Řediteli. V těchto jednáních Správní radu zastupuje 
předseda. 

10.8 Správní rada je při své činnosti oprávněna nahlížet do účetních knih a všech dokladů a dokumentů 
Liberálního institutu a kontrolovat v nich uvedené údaje. 

10.9 Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však 2x ročně.  

10.10 Ustanovení článků 9.10 až 9.19 se pro účely Správní rady použijí přiměřeně s tím, že rozhodnutí 
podle článku 10.7(a) a 10.7(k) nelze učinit postupem upraveným v článku 9.14. 

10.11 Správní rada vykonává působnost i v dalších věcech, ve kterých zákon nebo tyto stanovy tuto svěřují 
kontrolním a dozorčím orgánům. 

11. ŘEDITEL 

11.1 Ředitel je statutárním orgánem Liberálního institutu. Funkce Ředitele je neslučitelná se členstvím ve 
Správní či Akademické radě. 

11.2 Ředitel především: 

(a) obchodně a jinak vede Liberální institut a jedná za něj navenek, 
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(b) o svém jednání pravidelně informuje Správní radu; bezodkladně ji informuje o právním 
jednání zavazujícím Liberální institut ve výši přesahující vůči jednomu subjektu či koncernu 
kumulativně za rok 100 tisíc Kč, 

(c) zajišťuje řádné vedení účetních záznamů o majetkových poměrech Liberálního institutu a 
předkládá Akademické a Správní radě účetní závěrky, 

(d) zpracovává výroční zprávu, kterou předkládá Správní radě, 

(e) navrhuje Správní radě vyloučení člena, 

(f) po jejich projednání se Správní radou navrhuje Členské schůzi změny stanov, 

(g) navrhuje svolání či svolá Členskou schůzi, vyžadují-li to zájmy Liberálního institutu, a 

(h) dbá o to, aby zápisy v příslušných rejstřících týkající se Liberálního institutu odpovídaly 
skutečnosti. 

11.3 V případě smrti ředitele, jeho odstoupení nebo odvolání z funkce nebo jiného ukončení jeho funkce 
zvolí Správní rada po projednání s Akademickou radou do jednoho měsíce nového Ředitele. Do 
okamžiku zvolení nového Ředitele vykonává výkon funkce Ředitele předseda Akademické rady. 

11.4 Bez svolení Správní rady Ředitel nesmí: 

(a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Liberálního institutu, a to ani ve prospěch 
jiných osob ani zprostředkovávat činnost Liberálního institutu pro jiného, a 

(b) být členem statutárního orgánu jiné osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání 
nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo o osobu se sídlem 
v zahraničí. 

11.5 Zákaz konkurence podle článku 11.4 se neuplatní pouze tehdy, pokud Správní rada vysloví souhlas s 
tím, aby Ředitel vykonával činnosti, kterých se zákaz týká. V tom případě se zákaz konkurence 
neuplatní pouze v rozsahu uvedeném v takovém souhlasu. Tím nejsou dotčeny oznamovací ani další 
povinnosti Ředitele ani související oprávnění Liberálního institutu a jejích orgánů podle právních 
předpisů. Zákaz konkurence se neuplatní také vůči předsedovi Akademické rady vykonávajícího 
funkci Ředitele podle článku 11.3. 

11.6 Ředitel odpovídá Liberálnímu institutu, za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy, za 
újmu, kterou mu způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. 

12. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

12.1 Liberální institut hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.  

12.2 Zdroji majetku jsou zejména:  

(a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,  

(b) dotace a granty,  

(c) výnosy majetku Liberálního institutu,  

(d) příspěvky z veřejných rozpočtů, a 
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(e) příjmy z vlastních činností.  

12.3 Hospodaření Liberálního institutu se řídí planými právními předpisy a v jejich mezích rozhodnutími 
Správní rady. 

12.4 Zisk Liberálního institutu je používán k rozvoji aktivit Liberálního institutu nebo na správu 
Liberálního institutu a nemůže být rozdělován členům ani jiným osobám.  

12.5 Na základě výsledků hospodaření Liberálního institutu může Správní rada stanovit Řediteli odměnu 
za výkon jeho funkce. Členům Správní rady může odměnu stanovit Akademická rada na návrh 
Ředitele.  

13. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE  

13.1 Liberální institut se zruší z důvodů stanovených zákonem.  

13.2 O dobrovolném zrušení Liberálního institutu rozhoduje Členská schůze.  

13.3 Majetkové vypořádání Liberálního institutu se při jeho zániku řídí rozhodnutím Členské schůze. 
Likvidátora v případě zrušení Liberálního institutu jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje 
Správní rada; pokud to není možné, učiní tak soud.  

13.4 Likvidační zůstatek se převede na subjekt se statusem veřejné prospěšnosti s obdobným cílem 
činnosti, a to dle rozhodnutí Správní rady. 

14. FÚZE A ROZDĚLENÍ 

Liberální institut provede fúzi s jiným spolkem či se rozdělí pouze způsobem stanoveným zákonem.  

15. DORUČOVÁNÍ 

Není-li stanoveno jinak, musí být jakákoli komunikace provedena buď:  

(a) písemně v listinné podobě a doručena poštou či prostřednictvím veřejné datové sítě jako 
příloha e-mailu konvertovaná do elektronické podoby, anebo 

(b) elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě, přičemž postačuje e-mail bez zaručeného 
elektronického podpisu zaslaný z domény libinst.cz či z emailu uvedeného v seznamu členů.  

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich přijetí. 

V Praze 25. 5. 2017 

 
    

................................................... 
   Dominik Stroukal                                     

ředitel 

 

 


