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Dokumenty � informace � recenze

V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových sta-
nov IFLA (International Federation of Library Associati-
ons and Institutions), které byly schváleny na konferenci
v Jeruzalémì v loòském roce.

Stanovy IFLA

Schválilo zasedání Rady (døíve pøekl. �Valného shromá�-
dìní�) IFLA v Jeruzalémì 13. srpna 2000

Federace  (The Federation)
Èl. 1
Federace zastupuje celosvìtovì zájmy knihovnických a
informaèních sdru�ení, knihoven a informaèních slu�eb.
Nazývá se �Mezinárodní federace knihovnických sdru�e-
ní a institucí�. V tìchto Stanovách se dále oznaèuje jako
�Federace�.

Zkratka
Èl. 2
Federace je známa pod zkratkou �IFLA�.
Na základì ní�e jmenovaných cílù vykonává Federace ta-
kové aktivity a zøizuje  taková  zaøízení, která lze pova�o-
vat za úèelná a vhodná, a to zejména:

Ústøedí
Èl. 3
Ústøedí Federace sídlí v nizozemském Haagu.

Právní statut
Èl. 4
Federace je zøízena v souladu s nizozemským právem.

Poslání
Èl. 5
5.1 Federace je nezávislá, mezinárodní, nevládní, nezis-
ková organizace. Jejími èleny jsou: sdru�ení knihoven, kni-
hovníkù a informaèních slu�eb; knihovny; knihovnické a
informaèní organizace.

5.2 Cíle Federace jsou: podporovat vysokou úroveò kni-
hovnických a informaèních slu�eb; propagovat hodnoty a
význam kvalitních knihovnických a informaèních slu�eb
v soukromém a veøejném sektoru i v oblasti dobrovolných
aktivit; zastupovat zájmy èlenù po celém svìtì.

5.3 Pøi naplòování tìchto cílù uskuteèòuje Federace ta-
kové èinnosti a akce a zøizuje takové útvary, o nich� roz-
hodují její øídící grémia. Pravidla práce ustavených útva-
rù se definují jednacím øádem. Støednìdobý program
èinnosti Federace pravidelnì pøipravuje Øídící výbor  po
konzultacích s odpovídajícími odbornými grémii IFLA.
Støednìdobý program se zveøejòuje.

Základní hodnoty
Èl. 6
Federace se pøi uskuteèòování cílù vyjádøených v tìchto
Stanovách sna�í zastávat  následující základní hodnoty:
� podpora principù svobody projevu a svobodného pøí-

stupu k informacím, my�lenkám a tvùrèím dílùm, kodi-
fikovaných v èl. 19 V�eobecné deklarace lidských práv;

� pøesvìdèení o tom, �e lidé, spoleèenství a organizace
potøebují pro svùj sociální, vzdìlanostní, kulturní, de-
mokratický a ekonomický blahobyt v�eobecný a spra-
vedlivý pøístup k informacím, my�lenkám a tvùrèím
dílùm;

� pøesvìdèení o tom, �e k zaji�tìní tohoto pøístupu na-
pomáhají kvalitní knihovnické a informaèní slu�by;

� závazek umo�nit v�em èlenùm Federace podílet se na
jejích aktivitách a mít z nich prospìch bez ohledu na
státní pøíslu�nost, tìlesné posti�ení, etnický pùvod, po-
hlaví, lokalitu, jazyk, politické pøesvìdèení, rasový
pùvod a nábo�enství.

Øádné a pøidru�ené èlenství
Èl. 7
7.1 Federaci tvoøí:
a) øádní èlenové (Members) [viz definice na konci textu

Stanov]
b) pøidru�ení èlenové (Affiliates).

7.2 Øádní èlenové
Øádné èlenství se vztahuje na následující kategorie:

7.2.1 Øádní národní èlenové (National Association
Members): sdru�ení knihovníkù a informaèních pracovní-
kù a sdru�ení jiných organizací zabývajících se poskyto-
váním informaèních slu�eb, jejich� cíle jsou v souladu se
zámìry Federace, se mohou stát øádnými národními èle-
ny. Za zemì, ve kterých neexistuje �ádné knihovnické a
informaèní sdru�ení, se øádným národním èlenem mù�e
stát jiná organizace, která jako jediná zastupuje zájmy
knihovnické a informaèní obce.

7.2.2 Øádní mezinárodní èlenové (International Asso-
ciation Members): mezinárodní sdru�ení knihovníkù a
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informaèních pracovníkù, knihoven a knihovnických a
informaèních slu�eb, jejich� cíle jsou v souladu se zá-
mìry Federace, se mohou stát øádnými mezinárodními
èleny.

7.2.3 Øádní institucionální èlenové (Institutional Mem-
bers): knihovny a informaèní slu�by ze soukromého a ve-
øejného sektoru a z oblasti dobrovolných aktivit, vysoko-
�kolské instituty knihovnictví a informaèních studií, èlenské
subjekty knihovnických a informaèních sdru�ení, která ji�
èleny Federace jsou, a jiné organizace a agentury, jejich�
cíle jsou v souladu se zámìry Federace, se mohou stát øád-
nými institucionálními èleny.

7.2.4 Èestní èlenové (Honorary Fellows): Øídící výbor
má právo oceòovat osoby, vèetnì bývalých prezidentù
Federace, za jejich mimoøádné zásluhy o obor knihovnic-
tví a informaèní slu�by èi za významný pøínos práci Fede-
race propùjèením titulu èestný èlen [viz rovnì� Pøechod-
ná ustanovení].

7.3 Pøidru�ení èlenové
Pøidru�ené èlenství se umo�òuje následujícím kategoriím:

7.3.1 Korporativní partneøi (Corporate Partners): fir-
my a jiné organizace se zájmem o knihovnické a infor-
maèní slu�by se mohou stát korporativními partnery Fe-
derace.

7.3.2 Individuální pøidru�ení èlenové (Affiliates): oso-
by podporující zámìry Federace se mohou stát indivi-
duálními pøidru�enými èleny.

Status poradce (Consultative Status)
Èl. 8
Øídící výbor mù�e k podpoøe zámìrù Federace propùjèit
status poradce takovým mezinárodním èi multinacionál-
ním organizacím se spoleènými oblastmi zájmu, se který-
mi si pøeje navázat spolupráci.

Práva a povinnosti
Èl. 9
9.1 Mezi výhradní práva øádných èlenù, pøidru�ených
èlenù a organizací se statusem poradce nále�í právo podí-
let se na aktivitách Federace a mít z nich prospìch podle
ustanovení tìchto Stanov.

9.2 Øádné a pøidru�ené èlenství ve Federaci zakládá ná-
sledující závazky:
a) øídit se ustanoveními Stanov Federace;
b) platit èlenské pøíspìvky a dal�í poplatky v souladu

s tìmito Stanovami;
c) aktivnì pøispívat k uskuteèòování zámìrù Federace.

Pøijímání èlenù
Èl. 10
10.1 O pøijetí za øádného èi pøidru�eného èlena a o pro-
pùjèení statusu poradce rozhoduje Øídící výbor, pøièem�
o této skuteènosti informuje Radu.

10.2 Øídícím výborem odmítnutý uchazeè o èlenství se
mù�e odvolat k Radì.

Rezignace èlenù
Èl. 11
Ka�dý øádný nebo pøidru�ený èlen a organizace se statu-
sem poradce mù�e kdykoli rezignovat na èlenství pøedá-
ním písemné rezignace hlavnímu výkonnému úøedníkovi
(døíve: �generálnímu sekretáøi�).

Vylouèení èlenù
Èl. 12
Øádní a pøidru�ení èlenové
12.1 Øídící výbor mù�e rozhodnout o vylouèení øádného
a pøidru�eného èlena nebo èlena nìkterého z výborù a gré-
mií IFLA, jednal-li tento èlen nebo osoba v rozporu se
Stanovami anebo cíli Federace. Takové rozhodnutí podlé-
há schválení dvoutøetinovou vìt�inou odevzdaných hlasù.

Organizace se statusem poradce
12.2 Organizaci se statusem poradce mù�e Øídící výbor
tento status odebrat, pokud organizace jednala v rozporu se
Stanovami anebo cíli Federace. Takové rozhodnutí podlé-
há schválení dvoutøetinovou vìt�inou odevzdaných hlasù.

Odvolání
12.3 Øádný a pøidru�ený èlen èi organizace se statusem
poradce vylouèení rozhodnutím Øídícího výboru musí být
o této skuteènosti informováni hlavním výkonným úøed-
níkem písemnì dopisem uvádìjícím dùvody rozhodnutí.
Øádný a pøidru�ený èlen èi organizace se statusem porad-
ce se proti tomuto rozhodnutí mohou odvolat bìhem tøí-
mìsíèní lhùty, která poèíná okam�ikem, kdy rozhodnutí
o vylouèení nabývá platnosti. Ka�dé odvolání se pøedává
hlavnímu výkonnému úøedníkovi, který je postupuje od-
volacímu výboru zøízenému Radou. Koneèné rozhodnutí
èiní odvolací výbor.

Nedoplatky
12.4 Øádní nebo pøidru�ení èlenové, kteøí mají v èlen-
ských pøíspìvcích podle ustanovení Jednacího øádu nedo-
platky, ztrácejí oprávnìní k výkonu svých práv.

12.5 Vý�e uvedení èlenové nemohou po Federaci po�a-
dovat �ádné slu�by, pokud Øídící výbor nerozhodne ji-
nak. Øídící výbor mù�e takového øádného nebo pøidru�e-
ného èlena navrhnout Radì k vylouèení.

Èl. 13
Jmìní
13.1 Øádný nebo mimoøádný èlen ztrácí v pøípadì rezig-
nace èi vylouèení právo na podíl ze jmìní Federace.

Rada (Council)
Èl. 14
14.1 Nejvy��í orgán Federace, Rada, je vytvoøen z øád-
ných èlenù disponujících hlasovacím právem podle tìch-
to Stanov, kteøí nejsou vùèi Federaci zadlu�ení [viz defi-
nice v závìru textu Stanov]. Své zále�itosti rozhoduje Rada
na svém generálním zasedání èi prostøednictvím písemné-
ho anebo elektronického hlasování podle ustanovení tìchto
Stanov a Jednacího øádu.
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Termíny zasedání
14.2 Rada svolává jednou roènì generální zasedání, ob-
vykle v rámci výroèní generální konference Federace.

14.3 Rada svolává generální zasedání nejpozdìji do 15
mìsícù po svém posledním zasedání.

14.4 Termín a místo následujícího generálního zasedání
urèuje Øídící výbor.

Oznámení a program
14.5 Oznámení o zasedání s programem rozesílá sekreta-
riát nezadlu�eným øádným èlenùm nejpozdìji 4 mìsíce
pøed datem konání zasedání. Oznámení se rovnì� nejpoz-
dìji 4 mìsíce pøed datem konání zasedání rozesílá v�em
pøidru�eným èlenùm, organizacím se statusem poradce,
pøizvaným pozorovatelùm, èlenùm Øídícího výboru a re-
prezentantùm v�ech útvarù Federace.

14.6 Návrhy bodù, které chtìjí øádní èlenové zaøadit do
programu, musí být sekretariátu doruèeny nejpozdìji do 5
mìsícù pøed datem konání zasedání.

14.7 Jednání zasedání se omezuje na body uvedené v pro-
gramu zveøejnìném spolu s oznámením. Dal�í výjimeèné
body naléhavého charakteru je mo�no pøidat podle uvá�e-
ní prezidenta èi jiné osoby, která zasedání øídí, a se sou-
hlasem vìt�iny pøítomných èi zastoupených øádných èle-
nù.

Mimoøádné zasedání Rady
14.8 Øídící výbor má právo svolat mimoøádné zasedání
Rady, aby rozhodlo o naléhavých a obzvlá�tì dùle�itých
zále�itostech, které nesnesou odklad do pøí�tího pravidel-
ného zasedání Rady.

14.9 Øídící výbor svolává mimoøádné zasedání Rady na
základì písemné �ádosti podepsané nejménì desetinou
øádných èlenù. Zasedání se koná nejpozdìji do 3 mìsícù
od okam�iku, kdy sekretariát obdr�el �ádost. Oznámení
spolu s programem rozesílá sekretariát nejpozdìji do 2
mìsícù pøed konáním zasedání v�em oprávnìným øádným
èlenùm.

14.10 Rozhodnutí mimoøádného zasedání je mo�né pøi-
jmout teprve po jeho dodateèném schválení dvoutøetino-
vou vìt�inou øádných èlenù Federace písemným nebo elek-
tronickým hlasováním.

Úèast na zasedáních Rady
Èl. 15
Úèast na zasedáních Rady
15.1.1 Ka�dý øádný èlen má právo být v Radì zastoupen
jedním nebo více zástupci. Jednoho z nich øádný èlen po-
vìøuje výkonem hlasovacího práva.

Pozorovatelé
15.2 Ka�dý pøidru�ený èlen je zván k úèasti na zasedá-
ních Rady jako pozorovatel.

15.3 Ka�dá organizace se statusem poradce je zvána, aby
byla na zasedáních Rady zastoupena jedním nebo více
pozorovateli.

15.4 Ka�dý èlen Øídícího výboru má právo úèastnit se
zasedání Rady jako pozorovatel, nemá-li k úèasti jiné
oprávnìní.

15.5 Hlavní výkonný úøedník a reprezentanti v�ech útva-
rù Federace mají právo se zúèastnit zasedání Rady jako
pozorovatelé, nemají-li k úèasti jiné oprávnìní. Termín
�útvary� definuje pro potøeby tohoto èlánku Øídící výbor,
definice bude uvedena v Jednacím øádu.

15.6 Hlavní výkonný úøedník zve dal�í osoby, sdru�ení a
organizace, aby se zasedání v souladu se smìrnicemi vy-
danými Øídícím výborem úèastnily jako pozorovatelé ane-
bo v zastoupení.

Pøedseda
15.7 Zasedáním Rady pøedsedá prezident Federace. Není-
li pøítomen, øídí zasedání designovaný prezident. Není-li
pøítomen designovaný prezident, pøebírá pøedsednictví
pokladník èi jiný èlen Øídícího výboru.

Prùbìh zasedání
15.8 V�ichni øádní èlenové nebo jejich zástupci mají na
zasedáních Rady právo projevu. Pozorovatelé se mohou
vyjádøit, pokud jsou k tomu vyzváni pøedsedajícím anebo
se souhlasem pøedsedajícího. V�ichni øeèníci musí respek-
tovat protokol zasedání Rady, který je stanoven Jednacím
øádem.

Hlasování v zastoupení
15.8.1 Ka�dý øádný èlen mù�e být na zasedání Rady za-
stoupen jiným øádným èlenem. Tento èlen pak mù�e vy-
konávat hlasovací právo jménem øádného èlena, kterého
zastupuje.

Kvorum
15.8.2 Kvorum tvoøí prostá vìt�ina pøítomných nezadlu-
�ených øádných èlenù nebo jejich zástupcù v Radì, pokud
není v tìchto Stanovách uvedeno jinak.

Hlasovací právo
Èl. 16
Oprávnìní
16.1 Øádní èlenové bez dluhù mají hlasovací právo a prá-
vo jeho výkonu na v�ech zasedáních Rady a v rámci v�ech
hlasování vykonávaných písemnì èi elektronicky. Hlasy
se sèítají v souladu s ustanoveními Jednacího øádu.

Rozdìlení hlasù
16.2 Ka�dý øádný èlen disponuje na v�ech zasedáních
s výjimkou zasedání Rady jedním hlasem.

16.3 Hlasy, kterými øádní èlenové disponují na zasedá-
ních Rady a v písemných a elektronických hlasováních, se
rozdìlují dle následujícího klíèe:

Øádní národní èlenové
16.4 Ka�dý øádný národní èlen disponuje tolika hlasy, ko-
lik mu jich je pøidìleno podle klíèe, který pøíle�itostnì sta-
noví Øídící výbor. Klíè a poèet hlasù je obsa�en v Jedna-
cím øádu.
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Øádní mezinárodní èlenové
16.5 Ka�dý øádný mezinárodní èlen disponuje minimál-
nì jedním hlasem v souladu s klíèem, který pøíle�itostnì
stanoví Øídící výbor. Klíè a poèet hlasù je obsa�en v Jed-
nacím øádu.

Øádní institucionální èlenové
16.6 Ka�dý øádný institucionální èlen disponuje minimál-
nì jedním hlasem v souladu s klíèem, který pøíle�itostnì
stanoví Øídící výbor. Klíè a poèet hlasù je obsa�en v Jed-
nacím øádu.

Èestní èlenové
16.7 Ka�dý èestný èlen disponuje jedním hlasem.

16.8 Individuální pøidru�ení èlenové nemají hlasovací prá-
vo, nestanoví-li Jednací øád jinak.

Hlasování
Èl. 17
Vìt�ina
17.1 Usnesení se pøijímají prostou vìt�inou odevzdaných
hlasù, nestanoví-li tyto Stanovy jinak.

Rozhodující hlas
17.2 Získá-li urèitý návrh stejný poèet hlasù pro a proti,
disponuje hlasem rozhodujícím osoba, která zasedání
pøedsedá.

Volby
17.3 Volby designovaného prezidenta a volby èlenù Øí-
dícího výboru se provádìjí písemným a/nebo elektronic-
kým hlasováním.

Ostatní zále�itosti
17.4 Øídící výbor mù�e uspoøádat písemné a/nebo elek-
tronické hlasování, aby tak zjistil názory øádných èlenù na
dùle�ité zále�itosti vèetnì návrhù na zmìny vý�e pøíspìv-
kù vztahujících se k rùzným kategoriím øádného a pøidru-
�eného èlenství.

Èl. 18
Øídící výbor (Governing Board)
18.1 Øízením a odborným vedením Federace je v rámci
smìrnic schválených Radou povìøen Øídící výbor.

Èlenové výboru
18.2 Øídící výbor se skládá z:
a) prezidenta,
b) designovaného prezidenta zvoleného podle ustanove-

ní èl. 19,
c) 10 èlenù zvolených øádnými èleny písemným a/nebo

elektronickým hlasováním,
d) èlenù Odborného výboru zvolených podle ustanovení

èl. 22 tìchto Stanov,
e) Øídící výbor mù�e kooptovat [viz definice v závìru

textu Stanov] maximálnì tøi dal�í èleny jako zástupce
zájmù, které sám urèí [viz té� Pøechodná ustanovení].

Funkèní období
18.3 Èlenové Øídícího výboru jsou do svých funkcí vole-
ni nejprve na 2 roky, a poté mohou ve funkci zùstat po
dal�í 2 roky. Funkèní období kooptovaných èlenù je dvou-
leté.

Uprázdnìná místa
18.4 Na uprázdnìná místa Øídícího výboru se na zbytek
funkèního období dosazují nezvolení kandidáti, kteøí v po-
sledních volbách do Øídícího výboru získali nejvíce hlasù.

Pokladník
18.5 Øídící výbor volí ze svého støedu pokladníka IFLA,
který Radì ka�dý rok pøedkládá výroèní úèetní zprávu,
navrhuje zmìny vý�e pøíspìvkù a ve spolupráci s hlavním
výkonným úøedníkem pøipravuje roèní rozpoèet.

Termíny zasedání
18.6 Øídící výbor zasedá nejménì dvakrát roènì, z toho
jednou v dobì a v místì konání generální konference Fe-
derace.

Oznámení zasedání
18.7 Hlavní výkonný úøedník obvykle oznamuje konání
zasedání Øídícího výboru dva mìsíce pøedem.

Kvorum
18.8 Kvorum tvoøí prostá vìt�ina èlenù Øídícího výboru.

Vìt�ina
18.9 Øídící výbor se usná�í prostou vìt�inou odevzdaných
hlasù. V pøípadì rovnosti hlasù odevzdaných pro a proti
urèitému návrhu disponuje rozhodujícím hlasem prezident
anebo osoba pøedsedající zasedání. Hlasy se sèítají v sou-
ladu s ustanoveními Jednacího øádu.

Pøizvání k úèasti na zasedání
18.10 Øídící výbor mù�e na svá zasedání pøizvat jako kon-
zultanty jednotlivce nebo zástupce jiných organizací, po-
va�uje-li to za �ádoucí pro plnìní svých úkolù.

Odpovìdnost
18.11 Øídící výbor se formálnì zodpovídá Radì.

Smlouvy
18.12 Øídící výbor je vybaven kompetencí uzavírat na
základì doporuèení hlavního výkonného úøedníka jménem
Federace smlouvy.

Delegování pravomocí
18.13 Øídící výbor mù�e nìkteré ze svých pravomocí pøe-
ná�et na jednoho nebo více svých èlenù, kteøí se mu poslé-
ze zodpovídají.

18.14 Øídící výbor je vybaven pravomocí zakládat pra-
covní skupiny, komise, úøady èi jiné útvary, které pova�u-
je za nezbytné pro plnìní svých úkolù. Øídící výbor pro
takové orgány stanoví a vydává smìrnice. Tyto orgány se
zodpovídají Øídícímu výboru.
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Soudní øízení
18.15 Federaci v soudních a jiných øízeních zastupují spo-
leènì prezident a pokladník. Øídící výbor touto pravomo-
cí není vybaven.

18.16 Prezident nebo pokladník spoleènì s hlavním vý-
konným úøedníkem disponují nárokem na zastupování
v právních a jiných øízeních.

Prezident
Èl. 19
Volba
19.1 Prezident vykonává funkci hlavního reprezentanta a
odborného øídícího pracovníka Federace. Volí jej øádní
èlenové písemným a/nebo elektronickým hlasováním.

Funkèní období
19.2 Prezident vykonává 2 roky funkci designovaného
prezidenta, poté dal�í 2 roky funkci prezidenta.

19.3 Prezident mù�e ve své funkci setrvat pouze jedno
funkèní období [viz té� Pøechodná ustanovení].

Èl. 20
Uprázdnìné místo
20.1 V pøípadì neoèekávaného uprázdnìní úøadu prezi-
denta pøechází jeho pravomoci bezprostøednì na designo-
vaného prezidenta, a to a� do konce funkèního období.
Designovaný prezident pak ve funkci prezidenta zùstává
do konce svého funkèního období.

20.2 V pøípadì neoèekávaného uprázdnìní úøadu de-
signovaného prezidenta zastává doèasnì jeho funkci po-
kladník. Øídící výbor prohla�uje úøad designovaného pre-
zidenta za uprázdnìný a vyhla�uje písemné a/nebo
elektronické  volby.

Výkonná komise  (Executive Committee)
Èl. 21
21.1 Zøizuje se Výkonná komise Øídícího výboru, na kte-
rou Øídící výbor v rámci své strategie pøená�í exekutivní
pravomoce pro výkon øízení Federace v období mezi za-
sedáními Øídícího výboru.

Èlenství
21.2 Výkonná komise se skládá z prezidenta, designova-
ného prezidenta, pokladníka, pøedsedy Odborného výbo-
ru, 2 èlenù Øídícího výboru, které výbor ze svého støedu
volí na dvouletá období, a hlavního výkonného úøedníka
ex-officio.

Kvorum
Kvorum tvoøí prostá vìt�ina èlenù Výkonné komise.

Odborný výbor (Professional Committee)
Èl. 22
Úèel
Odborný výbor je ustaven pro koordinaci práce v�ech útva-
rù Federace odpovìdných za odborné aktivity, strategie a
programy.

Èlenství
22.2 Odborný výbor se skládá z pøedsedy, zvoleného
v souladu s èlánkem 22.3, jednoho reprezentanta z ka�dé-
ho odboru (Division) Federace, pøièem� se pøednost dává
pøedsedùm odborù, a 3 èlenù zvolených Øídícím výborem
ze svého støedu.

Pøedseda a místopøedseda
22.3 Pøedsedu Odborného výboru volí èlenové výboru ze
zástupcù odborù v odstupujícím výboru [viz té� Pøechod-
ná ustanovení].

22.4 Místopøedsedu volí výbor ze svých èlenù.

Funkèní období
22.5 Funkèní období pøedsedy a místopøedsedy Odbor-
ného výboru je dvouleté.

Zasedání
22.6 Odborný výbor zasedá nejménì dvakrát roènì v dobì
a v místì, které urèí výbor, pøièem� jedno ze zasedání se
koná v dobì a místì konání generální konference Federace.

Kvorum
22.7 Kvorum tvoøí prostá vìt�ina èlenù Odborného výboru.

Vìt�ina
22.8 Odborný výbor se usná�í prostou vìt�inou odevzda-
ných hlasù. V pøípadì rovnosti hlasù odevzdaných pro a
proti urèitému návrhu disponuje rozhodujícím hlasem pøed-
sedající zasedání. Hlasy se sèítají v souladu s ustanovení-
mi Jednacího øádu.

Odborné útvary  (Professional Units)
Èl. 23
Sekce  (Sections)
23.1 Odborný výbor mù�e podle svého uvá�ení pøijmout
návrh na zøízení sekce. Práce Federace týkající se urèi-
tých typù institucí, urèitých informaèních èinností nebo
jiných aspektù zájmù Federace se soustøeïují v sekcích.

23.2 Øídící výbor urèuje vý�i pøíspìvku za registraci èlen-
ství v sekcích a uvádí ji v Jednacím øádu.

23.3 Ka�dá sekce má Stálý výbor (Standing Committee),
jmenovaný a volený v souladu s Jednacím øádem. Tento
výbor zpracovává  program sekce a zaji��uje jeho usku-
teèòování.

23.4 Stálý výbor ka�dé sekce volí ze svého støedu na dvou-
leté funkèní období pøedsedu a sekretáøe, kteøí spolu tvoøí
Výkonnou komisi (Executive Committee) sekce. Mohou
být do svých funkcí zvoleni pouze dvakrát.

[23.5] Sekce mù�e být Odborným výborem rozpu�tìna.

Èl. 24
Odbory  (Divisions) (døíve pøekl. �oddìlení�)
24.1 Øídící výbor zøizuje odbory, jejich� úkolem je pod-
pora a koordinace odborné práce v �irokých kategoriích,
reprezentujících jednotlivé aspekty zájmù Federace.
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24.2 Odborný výbor pøedkládá Øídícímu výboru doporu-
èení týkající se poètu a názvù odborù a jejich programo-
vých smìrnic.

24.3 Ka�dý odbor má Koordinaèní výbor (Coordinating
Board) slo�ený z pøedsedù a sekretáøù sekcí odboru. Vý-
bor má nejménì pìt èlenù. Èleny je mo�né kooptovat, aby
byl tento poèet dodr�en.

24.4 Ka�dý Koordinaèní výbor volí ze svých èlenù pøedse-
du, sekretáøe a úèetního. Jejich funkèní období èiní 2 roky.
Do stejné funkce mohou být voleni nanejvý� na dvì po
sobì následující období. Funkce úèetního se obvykle spo-
juje s funkcí pøedsedy nebo sekretáøe.

24.5 Programové smìrnice ka�dé sekce schvaluje odbor
po konzultaci s Odborným výborem.

Èl.  25
Základní èinnosti  (Core Activities)
25.1 Odborný výbor mù�e Øídícímu výboru navrhovat
zøizování speciálních útvarù a programù pro  základní
èinnosti. Øízení základních èinností se vykonává v sou-
ladu s ustanoveními Jednacího øádu.

25.2 Reprezentanti základních èinností mohou pracovat
jako kooptovaní èlenové Øídícího výboru a jako volení
èlenové Odborného výboru v souladu s ustanoveními Sta-
nov.

25.3 Reprezentanti základních èinností jsou ex-officio èle-
ny koordinaèních výborù odborù a stálých výborù sekcí
v souladu s jejich posláním.

Èl. 26
Speciální zájmové skupiny  (Special Interest Groups)
26.1 Odborný výbor mù�e schvalovat zøizování speciál-
ních zájmových skupin, aby vy�el vstøíc specifickým zá-
jmùm øádných a pøidru�ených èlenù v pøípadech, kdy se
zalo�ení sekce pro tento úèel nepova�uje za nutné.

26.2 Zøízení takové skupiny mù�e navrhnout odbor èi sek-
ce, odbor a sekce spoleènì èi jeden nebo více øádných
èlenù.

26.3 Pokud navrhuje sekce zøízení skupiny podle tìchto
ustanovení, musí odbor, pod který tato sekce nále�í, roz-
hodnutí konzultovat s Odborným výborem.

26.4 Odborný výbor pøipravuje pro úèely zøizování tako-
vých skupin kritéria podléhající schválení Øídícího výbo-
ru a obsa�ená v Jednacím øádu.

26.5 Skupina zøízená podle tìchto ustanovení podléhá
odboru nebo sekci, do kterých byla rozhodnutím Odbor-
ného výboru vèlenìna.

26.6 Odborný výbor mù�e schválit rozpu�tìní skupiny
zalo�ené podle tìchto ustanovení, a to na návrh odboru
nebo sekce, èi v dùsledku reorganizace odborné práce.

26.7 Øídící výbor vydává a upravuje  pro øízení speciál-
ních zájmových skupin smìrnice v Jednacím øádu.

Sekretariát  (Sekretariat)
Èl. 27

Hlavní výkonný úøedník (Chief executive officer)
27.1 Sekretariát Federace vede hlavní výkonný úøedník
jmenovaný Øídícím výborem.

27.2 Hlavní výkonný úøedník odpovídá za strategické,
operativní a finanèní øízení Federace podle zámìrù Rady
a Øídícího výboru.

27.3 Hlavní výkonný úøedník má právo úèasti a poradní-
ho hlasu na v�ech zasedáních a jednáních Rady, Øídícího
výboru a Odborného výboru, pokud se netýkají jeho vlast-
ního postavení. Na tìchto zasedáních a jednáních nemá
hlasovací právo.

Pracovníci
27.4 Hlavní výkonný úøedník jmenuje dal�í pracovníky
potøebné pro efektivní práci sekretariátu, a øe�í dal�í per-
sonální zále�itosti v rámci schváleného rozpoètu.

27.5 Øídící výbor stanoví podle doporuèení hlavního vý-
konného úøedníka  pracovní øád zamìstnancù Federace.

Finance
Èl. 28
28.1 Finanèními zdroji Federace jsou:
a) èlenské pøíspìvky øádných a pøidru�ených èlenù,
b) pøíjmy z prodeje produktù a slu�eb,
c) dary, granty, odkazy a jiné pøíjmy, které jsou v souladu

s cíli Federace.

28.2 Federace tyto pøíjmy soustøeïuje ve zvlá�tním úèe-
lovém fondu ve prospìch spoleèných zájmù knihovnic-
kých a informaèních sdru�ení a slu�eb. Tento fond se na-
zývá �Ústøední fond�. Prostøedky ústøedního fondu lze
vydávat èi rezervovat pro budoucnost v souladu se spo-
leènými zájmy knihovnických a informaèních sdru�ení a
slu�eb.

28.3 Federace pøevádí v�echny finanèní prostøedky do
Ústøedního fondu bezprostøednì po jejich pøijetí.

Fiskální rok
28.4 Fiskální rok Federace je toto�ný s kalendáøním ro-
kem.

Úèetní evidence a rozpoèet
28.5 Øídící výbor ka�doroènì pøedkládá Radì ke schvá-
lení úèetní zprávu za pøedcházející rok. Tato zpráva pod-
léhá auditu registrovaného revizního úèetního.

28.6 Rada schvaluje roèní rozpoèet Federace.

Jednací øád
Èl. 29
Øídící výbor schvaluje Jednací øád, který øídí detaily prá-
ce Federace ve smyslu tìchto Stanov.
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Zmìny a doplòky Stanov
Èl. 30
Návrhy zmìn a doplòkù
30.1 Øídící výbor mù�e, a� ji� ze své vlastní iniciativy,
nebo z iniciativy øádných èlenù, navrhovat zmìny a do-
plòky tìchto Stanov.

30.2 Øídící výbor návrh na zmìnu projedná, je-li tento
návrh podepsán minimálnì ètvrtinou øádných èlenù Fede-
race a pøedán hlavnímu výkonnému úøedníkovi.

Hlasování o zmìnách a doplòcích
30.3 O návrzích na zmìny a doplòky tìchto Stanov roz-
hodují v�ichni øádní èlenové Federace prostøednictvím
písemného a/nebo elektronického hlasování. Pøed hla-
sováním musí být øádní èlenové Federace o návrzích in-
formováni nejménì v ètyømìsíèním pøedstihu.

30.4 Získají-li návrhy prostou vìt�inu seètených hlasù,
jsou pøijaty. Podléhají koneènému schválení následujícím
zasedáním Rady. Koneèné schválení vy�aduje dvoutøeti-
novou vìt�inu hlasujících øádných èlenù.

Rozpu�tìní Federace
Èl. 31
Návrhy na rozpu�tìní Federace
31.1 Rozpu�tìní Federace mù�e navrhnout, a� ji� ze své
iniciativy, anebo z iniciativy øádných èlenù, Øídící výbor.

31.2 Øídící výbor návrh na rozpu�tìní Federace projed-
ná, je-li podepsán minimálnì ètvrtinou øádných èlenù Fe-
derace a pøedán hlavnímu výkonnému úøedníkovi.

31.3 O návrzích na rozpu�tìní Federace rozhodují v�ich-
ni øádní èlenové Federace prostøednictvím písemného a/
nebo elektronického hlasování. Pøed hlasováním musí být
øádní èlenové Federace o návrzích informováni nejménì
v ètyømìsíèním pøedstihu.

Hlasování o rozpu�tìní
31.4 Získá-li návrh prostou vìt�inu seètených hlasù, je
pøijat. Podléhá koneènému schválení následujícím zase-
dáním Rady. Koneèné schválení vy�aduje dvoutøetinovou
vìt�inu hlasujících øádných èlenù.

31.5 V pøípadì rozpu�tìní stanoví Rada postup zastavení
aktivit a likvidace Federace.

31.5 Finanèní zùstatek z likvidace se vyu�ije k obecnému
prospìchu knihovnických a informaèních sdru�ení a slu-
�eb.

Pøechodná ustanovení
T1
Volba prezidenta
Zástupce øádných èlenù èi individuální pøidru�ené èleny,
vèetnì takových osob, které byly podle Stanov platných
od roku 1993 èinné ve funkci prezidenta, lze poté, co tyto
Stanovy vejdou v platnost, do této funkce volit pouze na
dvouleté funkèní období. Pøi tìchto volbách nesmí nikdo
kandidovat zároveò do funkcí prezidenta a designované-
ho prezidenta.

T2
Volba pøedsedy Odborného výboru
Do funkce pøedsedy Odborného výboru mohou kandido-
vat èlenové pøedchozího výboru (døíve Výboru odborní-
kù) v prvních volbách uspoøádaných podle tìchto Stanov.
Nemohou v�ak kandidovat ve volbách následujících.

T3
Èlenové stávajícího Výkonného výboru
Úøadující èlenové Výkonného výboru, kteøí byli v soula-
du s ustanoveními Stanov platných od roku 1993 volitelní
pouze na omezené dvouleté období, mohou ve volbách do
Øídícího výboru kandidovat jen na dvouleté funkèní ob-
dobí. Úøadující èlenové Výkonného výboru, zvolení na
ètyøleté období 1999-2003, zùstávají ve svých funkcích
po celé období a mohou naposledy kandidovat na dal�í
dvouleté období v roce 2003.

T4
Èestní prezidenti  (Honorary Presidents)
Èestní prezidenti, jim� byl tento titul propùjèen podle døí-
vìj�ích Stanov Federace, jej mohou nadále pou�ívat a
po�ívat práv z nìho plynoucích.

Definice
�Kooptovaný èlen� je èlen pøizvaný jakýmkoli výborem
èi komisí obvykle jako poradce nebo zástupce, nelze-li
jinak. Kooptovaní èlenové proto nejsou voleni. Disponují
hlasovacím právem, není-li ustanoveno jinak.

�Nezadlu�ení øádní èlenové� (Members in good stan-
ding) jsou øádní èlenové, kteøí v bì�ném fiskálním roce
beze zbytku zaplatili své èlenské pøíspìvky a nemají ne-
doplatky za døívìj�í roky.

�Prostá vìt�ina odevzdaných hlasù� pøedstavuje nejmé-
nì o jeden hlas více, ne� je polovina odevzdaných hlasù.
Hlasy èlenù, kteøí nehlasovali nebo se zdr�eli hlasování,
se do odevzdaných hlasù nezapoèítávají.

Ross Shimmon, hlavní výkonný úøedník
záøí 2000
The International Federation of Library Associations
and Institutions
P.O. Box 95312
2509 CH The Hague
Netherlands
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