Správní rada Evropské akademie pro demokracii, zapsaného ústavu vydává tento
STATUT EVROPSKÉ AKADEMIE PRO DEMOKRACII, ZAPSANÉHO ÚSTAVU, IČ: 41692683
Evropská akademie pro demokracii, z.ú., je funkčně rozdělena na sekce:
 Vzdělávací, která zahrnuje komunikaci a vzdělávání v rámci KDU-ČSL pro kandidáty do všech
stupňů voleb, vzdělávání administrativně technických profesí, vzdělávací semináře pro mladé
lidi a seniory, odborné semináře pro poslance a senátory, odborné semináře pro
Programovou radu.
 Think tanku, která zahrnuje výzkum v oblasti politiky nebo ekonomiky a analýz politiky. Slouží
jako zdroj informací, koncepcí a nápadů a vytváří multidisciplinární síť expertů přispívající ke
kultivaci politických řešení a debat.
 Publikační, která zahrnuje vydávání elektronických i tiskových odborných publikací, sloužících
ke vzdělávání jak odborné tak občanské veřejnosti.
 Mezinárodní spolupráce, která zahrnuje spolupráci s konzervativními politickými subjekty
v EU a účast na zahraničních seminářích a stážích.
 Podnikatelská a konzultační, která zajišťuje poradenskou a konzultační činnost pro přispívání
na provoz EAD, z.ú. jako vedlejší činnost EAD z.ú.
Ředitel EAD z.ú. je statutárním orgánem EAD z.ú., který:
 Řídí a koordinuje činnost ústavu a jedná za EAD z.ú. navenek.
 Zodpovídá za hospodaření a účetnictví EAD z.ú., zajišťuje ve spolupráci s dozorčí radou audit
účetní uzávěrky a Výroční zprávu, kterou následně schvaluje správní rada EAD z.ú.
 Svolává dle zakládací listiny EAD z.ú. a pokynů předsedů správní a dozorčí rady zasedání
těchto orgánů EAD z.ú.
 Koordinuje s jednotlivými sekcemi přípravu plánu činnosti na následující kalendářní rok a
předkládá ho k vyjádření správní radě EAD z.ú.
 Koordinuje vzdělávací činnost dle potřeb KDU-ČSL
 Koordinuje komunikaci se sekcí think tanku
 Koordinuje komunikaci se sekcí mezinárodní spolupráce
 Koordinuje publikační činnost EAD z.ú.
 Koordinuje spolupráci EAD z.ú. s organizacemi blízkými KDU-ČSL
Správní rada EAD z.ú.:
 Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K platnosti
rozhodnutí se vyžaduje souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
 Členství ve správní radě zaniká:
 uplynutím tříletého funkčního období
 úmrtím
 odstoupením
 odvoláním
 Do působnosti správní rady náleží zejména:
 schvalovat rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční správu ústavu,
 volit a odvolávat ředitele, dohlížet na výkon jeho působnosti a rozhodovat o právních
jednáních ústavu vůči řediteli
 Správní rada uděluje předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým ústav :
 nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci
 vlastní nemovitou věc zatěžuje
 nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo
 zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem
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Správní rada uděluje předchozí souhlas i k právnímu jednání, kterým ústav nabývá nebo
pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého
rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky
Dozorčí rada EAD, z.ú., do její působnosti patří zejména:
 přezkoumávat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu EAD z.ú.
 nejméně dvakrát ročně podávat zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti
 dohlížet na to, že ústav vyvíjí činnost v souladu se zákony, zakládací listinou a statutem ústavu
 podávat správní radě či zakladatelům podnět k odvolání ředitele
 nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje
 svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy EAD z.ú.
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