
S t a n o v y 

Spolku příznivců netradiční školy 

 

Vydané podle § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, zákon ze dne 3. 2. 2012, 

účinnost 1. ledna 2014 

čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Název Spolku:  Spolek příznivců netradiční školy. 

2. Sídlo Spolku: Donovalská 1863/44, Praha 4, PSČ 149 00. 

3. Spolek příznivců netradiční školy (dále jen „Spolek“) je Spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. 

zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem 

naplňování společného zájmu, kterým je podporovat činnost Základní školy Klíček (dále jen „Škola“). 

Dále je cílem Spolku, jakožto zakladatele výše uvedené Školy, přispívat všemi prostředky, včetně 

materiálních a vyhledáváním případných sponzorů, k rozvoji její činnosti. 

5. Ke zřízení Spolku dochází na základě změny právní formy z občanského sdružení na Spolek. 

Občanské sdružení vzniklo 26. února 1993 registrací stanov u MV ČR pod spis. zn. VSC/1-18755/93-R.  

čl. II 

Činnost Spolku 

1. Hlavní činnost Spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak 

jak jsou stanoveny v čl. I. 

2. K podpoře hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též činnosti vedlejší, je-li její účel v podpoře hlavní 

činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. 

3. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku. 

čl. III 

Členství 

1. Členem Spolku se mohou stát pouze zákonní zástupci žáka (žáků) Školy po celou dobu studia žáka 

(žáků) na Škole a dále zaměstnanci Školy. Členství se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou 

osobu.  

2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené Výboru Spolku (např. e-mailem či poštou). 

Přijetím za člena Spolku dává člen souhlas s poskytnutím jeho kontaktních údajů ostatním členům 

Spolku. Pověřený člen Výboru vede seznam členů Spolku a po vstupu nového člena informuje (např. 

e-mailem) o této skutečnosti ostatní členy Spolku. 

 



3. Zánik členství 

(a) dobrovolné vystoupení člena – doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, 

Výboru Spolku (např. e-mailem či poštou), 

(b) úmrtím člena, 

(c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku (např. e-

mailem či poštou); Rozhodnutím Členské schůze lze vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje 

zásady a cíle Spolku nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání Spolku. 

(d) zánikem Spolku, 

(e) ukončením studia dítěte ve Škole či ukončením pracovního poměru zaměstnance se Školou. 

4. Práva členů: 

(a) účastnit se jednání orgánů Spolku, 

(b) být pravidelně informován o dění ve Spolku, 

(c) podílet se na praktické činnosti Spolku, 

(d) podávat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku, a požadovat jejich odpověď v přiměřené 

lhůtě, 

(e) volit a být volen do orgánů Spolku, právo hlasovat v orgánech, jejichž je členem, 

(f) kdykoliv svobodně ze Spolku vystoupit. 

5. Povinnosti členů: 

(a) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku, 

(b) dodržovat stanovy Spolku a plnit rozhodnutí orgánů Spolku, s nimiž měl možnost být člen 

seznámen, 

(c) aktivně hájit zájmy Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku, 

(d) účastnit se jednání orgánů Spolku, jejichž je členem a přispívat ke zlepšení jejich práce. 

6. Členové spolku neručí za případné dluhy Spolku. 

7. Výbor je povinen vést seznam členů, který je neveřejný nečlenům Spolku. 

 

 

 

 



čl. IV 

Orgány Spolku 

1. Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány:  

(a) Členská schůze 

(b) Výbor 

(c) Předseda 

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich 

jednání je upraven dále ve stanovách. 

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku, ostatní orgány jsou volené. 

4. Funkční období voleného orgánu je pět let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl 

pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze. 

Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního 

období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností. 

čl. V 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze, která je tvořena shromážděním všech členů Spolku. 

Do její působnosti tak náleží: 

(a) určit cíle Spolku na příští období, 

(b) schvalovat stanovy Spolku a případné změny těchto stanov, 

(c) schvalovat výroční zprávy o činnosti Spolku, 

(d) rozhodnout o vyloučení člena Spolku, 

(e) zvolit nebo odvolávat jednotlivé členy Výboru (včetně předsedy), 

(f) rozhodnout o zániku Spolku. 

2. Členská schůze je svolávána Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok. 

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je 

povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, která musí 

obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze.  

4. Klesne-li počet členů Výboru pod minimální hranici určenou těmito stanovami, je do 30 dnů Výbor 

povinen svolat Členskou schůzi. 

5. Členská schůze je oprávněna rozhodovat i o jiných otázkách, které si k rozhodnutí vyhradí na svém 

zasedání. 



6. Výbor je povinen oznámit termín konání Členské schůze alespoň 15 dnů před tímto termínem 

elektronickou poštou, a to oznámením na webu školy, vyvěšením v budově Školy, popřípadě jiným 

vhodným způsobem. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina všech 

členů Spolku. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Rozhodnutí o 

vyloučení člena Spolku a rozhodnutí o zániku Spolku musí být přijato třípětinovou většinou hlasů 

všech členů Spolku. 

7. Pozvánka na Členskou schůzi vždy obsahuje termín náhradní Členské schůze pro případ, že Členská 

schůze nebude usnášeníschopná. Termín náhradní Členské schůze lze určit i způsobem, že začíná 

uplynutím 15 minut od začátku původně svolané Členské schůze. Náhradní Členská schůze je 

usnášeníschopná i v případě, že nebude přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku. 

8. Členská schůze vždy pověří jednoho přítomného člena vyhotovením zápisu z Členské schůze, který 

bude zpřístupněn na webu školy do 7 dnů od Členské schůze a rozeslán každému členovi 

elektronickou poštou. 

9. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. 

Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, 

vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Členské schůze. Požaduje-li člen na 

zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku 

způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

10. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet 

se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení Členská schůze přijímá většinou hlasů 

přítomných členů. 

11. Jednání Členské schůze řídí předseda Výboru, nebo jím pověřená osoba. Záležitost, která nebyla 

zařazena do programu zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech 

členů Spolku oprávněných o ní hlasovat. 

čl. VI 

Výbor 

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem Spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami po celé své 

funkční období. 

2. Výbor je statutárním orgánem Spolku a má 5 členů. Jednat jménem Spolku může vždy jen 

předseda společně s dalším členem Výboru. 

3. Výbor řídí činnost Spolku mezi Členskými schůzemi a zajišťuje plnění úkolů uložených mu Členskou 

schůzí. Splněním jednotlivých úkolů jsou Výborem pověřeni jednotliví členové Výboru. Výbor je 

povinen pravidelně informovat členy Spolku o své činnosti, zejména o splnění úkolů, uložených mu 

Členskou schůzí, a to způsobem, stanoveným v zápise z Členské schůze. 

4. Výbor je volen Členskou schůzí z členů Spolku, kteří o členství ve Výboru projeví zájem.  

5. Zánikem členství ve Spolku zaniká rovněž členství ve Výboru. 

6. Výbor je volen na dobu 5 let. Členství ve Výboru je neslučitelné s členstvím v orgánech Školy. 



7. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna většina 

členů Výboru a rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě 

rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Na schůzi Výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. 

8. Ze zasedání vyhotoví pověřený člen zápis a zpřístupní ho na webu školy do 7 dnů od zasedání a 

rozešle všem členům elektronickou poštou. 

9. Výbor volí z řad svých členů předsedu Výboru a jeho zástupce. 

10. Předseda stojí v čele Výboru, zastupuje Spolek navenek a je oprávněn jednat jménem Spolku ve 

všech věcech, které nejsou stanovami vyhrazeny Výboru či Členské schůzi. V době nepřítomnosti, 

případně zaneprázdnění, zastupuje předsedu jeho zástupce. Předseda nebo zástupce podepisují 

písemnosti Spolku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj vlastnoruční podpis s 

uvedením funkce.  

11. Výbor zajistí oznámení případné změny stanov příslušnému rejstříkovému soudu do 15 dnů od 

jejího schválení. 

13. Pozvání na schůzi Výboru musí být písemné (např. emailem) a musí být odesláno s programem 

nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze 

závažných důvodů a pouze pokud to Výbor po svém svolání schválí. 

14. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi Výboru, požádá-li jej o to nejméně 

polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze. 

15. Výbor jmenuje a odvolává členy rady školské právnické osoby. 

čl. VII 

Předseda 

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem Spolku a navenek za Spolek jedná společně s 

jedním z dalších členů Výboru. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí svůj 

podpis vždy předseda a jeden další člen Výboru. K jednání jménem Spolku v dílčích věcech může být 

zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným 

vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah 

zmocnění. 

2. Předseda je volen Výborem. Jeho funkční období (5 let) končí předáním funkce nastupujícímu 

předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy. 

3. K výlučným kompetencím předsedy patří: 

(a) vedení Členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání 

(b) svolání a vedení schůzí Výboru. 

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami Spolku a rozhodnutími Výboru a Členské schůze. 

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Výboru. 



čl. VIII 

Majetek a hospodaření 

1. Příjmy Spolku tvoří dary, dobrovolné příspěvky, případně výnosy z pořádaných akcí apod. Získané 

příjmy je Spolek oprávněn použít výhradně k plnění cílů Spolku. Spolek vede účetnictví a podává 

daňová přiznání, pokud to obecně závazné právní předpisy ukládají. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování 

činností naplňujících poslání a cíle Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto 

činností. 

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v 

plné míře i pro členy Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.  

 

čl. IX 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem, případně rozhodnutím 

příslušného orgánu státní správy o rozpuštění Spolku. 

2. Dojde-li k zániku Spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na Školu. 

3. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy 

budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

 

Registrace změny stanov provedena dne: 


