
Stanovy  

Sdružení rodičů a přátel školy při Sportovní základní škole Človíček Hostivař, z.s. 

 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku   

schválené na ustavující schůzi spolku dne  19.1.2017 
 

 

Článek I. 

Název, sídlo, působnost  

 
1) Název spolku zní: Sdružení rodičů a přátel školy při Sportovní základní škole 

Človíček Hostivař, z.s., (dále jen „Spolek“).  
 
2) Sídlo Spolku: Kunická 1568/2, Praha 15, Hostivař, PSČ: 102 00.   

 
3) Spolek je založen na dobu neurčitou.     

 
4) Spolek má právní postavení samostatné právnické osoby s vlastní právní osobností, která 
vyvíjí svoji činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Spolek vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a 
samostatnou majetkovou odpovědnost.  
 
 

Článek II.  

Účel Spolku, hlavní činnost a vedlejší hospodářská činnost Spolku 

 
1) Účelem Spolku je všestranná spolupráce s vedením Sportovní základní školy Človíček 

Hostivař (dále jen „Škola“) při výchově a vzdělávání žáků Školy a podpora činnosti a rozvoje 
Školy. 
 

2) Spolek podporuje zejména vzdělávací, společenskou, kulturní a sportovní činnost žáků a 
vytváří prostředí pro spolupráci Školy a rodičů / zákonných zástupců žáků Školy (dále jen 

„rodiče“). 
 

3) Spolek vykonává svou hlavní činnost za účelem dosažení a naplnění svého účelu. V rámci 

své hlavní činnosti Spolek zejména: 
 

a) sdružuje rodiče a přátele Školy za podmínek vymezených těmito stanovami, 
b) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly Školy a 

s úlohou rodičů při jejich naplňování, 

c) seznamuje vedení Školy s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich 
vyřizování,  

d) spravuje prostředky Spolku, shromažďuje finanční a materiální prostředky pro 
podporu aktivit Školy,   

e) přispívá Škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními 

prostředky při zajišťování výchovně vzdělávací činnosti žáků a zlepšování školního 
prostředí, 

f) podporuje spolupráci Školy s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, 
g) podporuje vzdělávací, sportovní, kulturní, vědecké, poznávací, zahraniční a další 

obdobné aktivity žáků Školy, 

h) podává žádosti o státní příspěvky, dotace a granty a rozhoduje o jejich využití ve 
prospěch žáků a Školy. 



4) Hlavní činnost Spolku je financována zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a 

právnických osob, ze sponzorských smluv, ze státních příspěvků, dotací, grantů, z příjmů ze 
své činnosti a z výnosů ze svého majetku.  

 
5) V případě, že provozování hlavní činnosti Spolku bude spojeno s náklady, může Spolek 
vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak na podporu hlavní 

činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek 
použije především k podpoře své hlavní činnosti, dalších spolkových činností a k úhradě 

nákladů spojených se správou Spolku. 
 

6) V rámci své vedlejší výdělečné činnosti může Spolek vykonávat zejména:  

 
a) agenturní činnost v oblasti kultury a umění, pořádání kulturních produkcí, zábav a 

provozování zařízení sloužících zábavě, pořádání tradičních akcí,   
b) vydávání publikací, výroba a prodej propagačních předmětů, 
c) pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

  

 

Článek III.  

 Členství ve Spolku  

 

1) Členství ve Spolku je dobrovolné. Členy Spolku jsou jeho zakladatelé, nově přijatí členové 
- rodiče žáků Školy a nově přijatí členové - přátelé Školy.  
 

2) Ve spolku jsou následující druhy členství:  
 

a) základní členství,  
b) členství přítele Školy (upraveno v článku V. těchto stanov).  
 

3) Členem Spolku se základním členstvím (dále jen „členství“) se může stát za podmínek 
stanovených těmito stanovami fyzická osoba starší 18 let, která je rodičem žáka Školy, 

ztotožňuje se s účelem Spolku a chce působit v jeho rámci. Členství se váže na osobu člena, je 
nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 

 

4) Členství ve Spolku vzniká: 
 

a) zakládajícím členům při založení Spolku, 
b) podáním členské přihlášky a zaplacením členského příspěvku. 

 

5) Zájemce podává členskou přihlášku na vyplněném tiskopise, v přihlášce potvrdí zájemce 
souhlas se stanovami Spolku.   

 
6) Členství ve Spolku zaniká: 
 

a) vystoupením člena ze Spolku, a to okamžikem doručení písemného oznámení o 
vystoupení na adresu sídla Spolku,  

b) okamžikem ukončení školní docházky žáka, jehož rodič je členem Spolku; ledaže by 
tento člen požádal Spolek ve lhůtě do 30 dnů před ukončením školní docházky o 
zachování svého členství, pak se s ukončením školní docházky žáka změní členství 

rodiče na členství přítele Školy (v případě člena - rodiče více žáků, se toto ustanovení 
uplatní při ukončení školní docházky posledního žáka rodiče), 



c) vyloučením člena rozhodnutím shromáždění delegátů z důvodu nezaplacení členského 

příspěvku pro daný školní rok, a to ani v náhradní lhůtě určené v písemné výzvě 
představenstvem Spolku,  

d) vyloučením člena rozhodnutím shromáždění delegátů z důvodu závažného porušení 
stanov Spolku či pro jednání, které je v rozporu se stanovami nebo cíli Spolku, či pro 
jednání, které prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno Spolku, 

e) úmrtím člena Spolku, 
f) zánikem Spolku. 

 
7) Rozhodnutí shromáždění delegátů o vyloučení člena dle písm. c) a písm. d) odst. 6) 
tohoto článku se v písemné formě doručí vyloučenému členovi. Vyloučený člen má právo ve 

lhůtě do tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o 
neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.  

 
8) Při zániku členství ve Spolku nevzniká členovi ani jeho dědicům nárok na vrácení 
finančních prostředků či jiných plnění poskytnutých Spolku. 
  

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti členů Spolku 

 

1) Člen Spolku má právo zejména: 
 

a) podílet se na činnosti Spolku, 

b) volit a být volen do orgánů Spolku, 
c) podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy na představenstvo Spolku, 

d) obracet se na Spolek při řešení otázek a připomínek určených pro vedení Školy 
v souladu s cíli a účelem Spolku,  

e) být informován o záležitostech Spolku a žádat o vysvětlení záležitostí Spolku, 

f) účastnit se akcí pořádaných Spolkem, a to nejen jako host, ale i jako člen realizačního 
týmu, 

g) být informován o činnosti a hospodaření Spolku, nahlížet do dokumentace Spolku a 
zpráv o hospodaření Spolku, 

h) účastnit se shromáždění delegátů (bez práva hlasování). 

  
2) Člen Spolku je povinen zejména: 

 
a) dodržovat stanovy Spolku a rozhodnutí orgánů Spolku, 
b) poskytovat Spolku své aktuální kontaktní údaje a oznamovat jejich změny, 

c) platit členský příspěvek ve stanovené výši a ve stanoveném termínu,  
d) aktivně se podílet na činnosti Spolku, 

e) svědomitě vykonávat funkci v orgánech Spolku, do níž je zvolen,  
f) aktivně hájit zájmy Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se 

zájmy Spolku, chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst 

Spolku. 
 

3) Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.  
 
 

 

 

 



Článek V. 

Členství přítele Školy 

 

1) Členem Spolku jakožto přítel Školy se může stát za podmínek stanovených těmito 
stanovami fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem Spolku a chce působit v 
jeho rámci. Členství přítele Školy se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a 

nepřechází na jeho právního nástupce. 
 

2) Členství přítele Školy ve Spolku vzniká: 
 

a) zakládajícím členům – přátelům Školy při založení Spolku, 

b) podáním členské přihlášky, jejím schválením představenstvem Spolku a zaplacením 
členského příspěvku,   

c) změnou členství dle písm.b) odst. 6) článku III. těchto stanov. 
 
3)  Členství přítele Školy ve Spolku zaniká: 

 
a) vystoupením člena ze Spolku, a to okamžikem doručení písemného oznámení o 

vystoupení na adresu sídla Spolku,  
b) vyloučením člena rozhodnutím shromáždění delegátů z důvodu nezaplacení členského 

příspěvku pro daný školní rok, a to ani v náhradní lhůtě určené v písemné výzvě 

představenstvem Spolku,  
c) vyloučením člena rozhodnutím shromáždění delegátů z důvodu závažného porušení 

stanov Spolku či pro jednání, které je v rozporu se stanovami nebo cíli Spolku, či pro 
jednání, které prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno Spolku, 

d) úmrtím člena Spolku, 

e) zánikem Spolku. 
 

4) Na přítele Školy se nevztahují písm. b) odst. 1) článku IV. (aktivní a pasivní hlasovací 
právo), dále písm. e) odst. 2) článku IV. a článek IX. těchto stanov. Další ustanovení stanov se 
použijí přiměřeně k povaze členství přítele Školy. 
 

 

Článek VI. 

Členské příspěvky 

 

1) Členové hradí roční členské příspěvky, které jsou splatné předem do 31.1. daného 

kalendářního roku, za který jsou hrazeny. V případě vzniku základního členství či členství 
přítele školy v průběhu kalendářního roku, je členský příspěvek splatný v plné výši ve lhůtě 

do 14 dnů ode dne podání členské přihlášky. 
 
2) Výši členského příspěvku při založení Spolku určují zakladatelé na ustavující schůzi. První 

členské příspěvky při založení Spolku jsou splatné ve lhůtě do 14 dnů ode dne zápisu Spolku 
do spolkového rejstříku.  

 
3) O změnách výše členského příspěvku rozhoduje po vzniku Spolku shromáždění delegátů. 
Členské příspěvky jsou hrazeny formou bezhotovostního převodu na účet Spolku či 

hotovostně k rukám pokladníka Spolku. 
 

4) Členské příspěvky jsou příjmem Spolku.  
 



Článek VII. 

Seznam členů 

 

1) Představenstvo Spolku vede seznam členů Spolku, činí průběžně zápisy nových členů, 
výmazy členů či jiné změny. 
 

2) Seznam členů obsahuje:  
 

a) druh členství,  
b) jméno a příjmení člena Spolku, adresu bydliště, případně kontaktní adresu, email a 

telefonní číslo,  

c) jméno a příjmení dítěte člena Spolku a třídu, kterou žák ke dni podání přihlášky 
navštěvuje, 

d) datum vzniku členství, 
e) datum zániku členství,  
f) průběžné záznamy o změnách údajů v seznamu členů.  

 
3) Seznam členů se nezveřejňuje, lze zveřejňovat pouze seznam se jmény a příjmením členů. 

  
4)  Zpracování osobních údajů zapisovaných v seznamech členů a zpřístupňování údajů se 
řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
5) Podáním členské přihlášky souhlasí člen se zpracováním svých osobních údajů pro účely 

působnosti Spolku.  
 
 

Článek VIII. 

Orgány Spolku 

 

1) Orgány Spolku jsou: 
 

a) členská schůze Spolku, jejíž působnost vykonává shromáždění delegátů, 
b) představenstvo Spolku.   

 

 

Článek IX. 

Členská schůze – shromáždění delegátů 

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku; působnost členské schůze plní shromáždění 
delegátů ve smyslu ust. § 256 Občanského zákoníku.   

 
2) Shromáždění delegátů je tvořeno volenými zástupci členů jednotlivých tříd Školy, tzv. 

delegáty, kteří na shromáždění delegátů členy Spolku zastupují. Volba delegátů probíhá 
samostatně v jednotlivých třídách z členů Spolku, jejichž žáci navštěvují danou třídu.  
Delegátem je zvolen člen (členové), který obdrží při volbě nejvyšší počet hlasů přítomných 

členů Spolku v dané třídě, tj. členů Spolku, jež jsou rodiči žáků dané třídy.  Volba delegáta 
probíhá zpravidla při příležitosti konání třídních schůzek. O volbě delegáta se vyhotoví zápis 

s uvedením jména a příjmení zvoleného delegáta, data volby delegáta, výsledku hlasování a 
osoby, která zápis vyhotovila a podepsala, přílohou je presenční listina. 

 

3) V každé třídě Školy jsou voleni delegáti v poměru 1:5, tj. jeden delegát na každých pět 
žáků, jejichž rodič nebo rodiče jsou členy Spolku; minimálně je však zvolen vždy jeden  



delegát na třídu Školy. Delegát může být volen opakovaně. Na každého žáka připadá při 

hlasování o volbě delegáta jeden hlas, a to bez ohledu na to, zda jsou členem Spolku oba 
rodiče žáka nebo jen jeden z nich (totéž se týká i jiných osob, které mají dle zákona postavení 

zákonných zástupců nebo jim bylo dítě svěřeno do péče). Je-li v dané třídě členem Spolku 
pouze jeden rodič, zastává automaticky funkci delegáta od okamžiku vzniku svého členství, 
až do okamžiku zániku funkce delegáta dle odst. 6) tohoto článku. 

 
4) Vznik či zánik funkce delegáta musí být sdělen představenstvu Spolku do 14 dnů ode dne 

vzniku/zániku funkce s předložením zápisu o volbě či odvolání delegáta. Souběh funkce 
delegáta  s funkcí člena představenstva Spolku či s náhradníkem představenstva Spolku není 
vyloučen. 

 
5) Delegát informuje členy Spolku své třídy o záležitostech Spolku a poskytuje k jejich 

žádosti vysvětlení záležitostí Spolku (žádost lze případně postoupit k vyřízení představenstvu 
Spolku). 

 

6) Funkce delegáta zaniká: 
 

a) odstoupením z funkce adresovaným představenstvu Spolku, a to okamžikem doručení 
odstoupení, 

b) odvoláním z funkce nadpoloviční většinou hlasů všech členů Spolku v dané třídě, za 

níž byl delegát zvolen (při odvolání se užije přiměřeně úprava odst. 2) poslední věty 
tohoto článku),  

c) zánikem členství delegáta ve Spolku. 
 

7) Po zániku funkce delegáta proběhne nejpozději na nejbližším konání třídních schůzek 

dané třídy volba nového delegáta.  
 

8) Shromáždění delegátů se schází minimálně jedenkrát ročně. Shromáždění delegátů 
svolává představenstvo nejméně 30 kalendářních dnů před termínem konání formou 
elektronické pozvánky zveřejněné na webových stránkách Školy, případně vyvěšené na 

nástěnce v budově Školy a zaslané na emailové adresy delegátů. 
 

9) Na žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svoláno mimořádné shromáždění 
delegátů.  Členové Spolku, kteří požádají o konání  mimořádného shromáždění delegátů, jsou 
povinni v této žádosti předložit návrh programu a uvést důvod, který je k  podání žádosti 

vede. Představenstvo je povinno svolat mimořádné shromáždění delegátů nejpozději do třiceti 
dnů od doručení žádosti. Nebude-li v uvedené lhůtě mimořádné shromáždění delegátů 

svoláno, může ten, kdo žádost podal, svolat mimořádné shromáždění delegátů na náklady 
Spolku sám.   

 

10) Dospěje-li mimořádné shromáždění delegátů nadpoloviční většinou přítomných hlasů 
k závěru, že došlo k jeho zbytečnému nebo neúčelnému svolání, jdou náklady s jeho svoláním 

a  konáním spojené k tíži (společně a nerozdílně) těch členů Spolku, kteří o svolání 
shromáždění delegátů požádali. 

 

11) Shromáždění delegátů je usnášení schopné, sejde-li se v čase jeho konání nejméně 
polovina všech delegátů; v případě, že se tak nestane, je povinen předseda představenstva 

vyčkat patnáct minut, a pokud ani v této lhůtě nebude přítomna nadpoloviční většina všech 
delegátů, je shromáždění delegátů schopné se usnášet hlasy přítomných členů.  



 

12) Shromáždění delegátů rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů, a to 
veřejným hlasováním. Každý delegát má jeden hlas. Rozhodnutí shromáždění delegátů jsou 

závazná pro všechny členy Spolku. 
 

13) Konání shromáždění delegátů zahájí předseda představenstva po ukončení prezence a 

ověří, zda je shromáždění delegátů usnášení schopné, případně postupuje podle odst. 11) 
tohoto článku. Poté zajistí předseda představenstva volbu předsedajícího a zapisovatele; není-

li zvolen zapisovatel, vykonává jeho funkci předsedající shromáždění delegátů. Předsedající 
řídí shromáždění delegátů po celou dobu jeho konání.  

 

14) Představenstvo zajistí vyhotovení zápisu ze shromáždění delegátů do třiceti dnů ode dne 
jeho konání.  Ze zápisu musí být patrné kdy a kde se shromáždění delegátů konalo, program 

jednání, začátek a ukončení, přijatá rozhodnutí s výsledky hlasování o daném bodu programu, 
dále osoba zapisovatele, a datum vyhotovení zápisu. Součástí zápisu ve formě přílohy jsou 
zejména prezenční listina a dokumenty projednané na shromáždění delegátů.  

 
15) Každý člen Spolku je oprávněn nahlížet do zápisů z konání shromáždění delegátů nebo si 

vyžádat na vlastní náklady kopii zápisu a jeho příloh (účelné náklady na zhotovení kopie jsou 
zejména tiskové kopie A4, elektronický nosič či poštovné apod.).  

 

16) V době mezi konáním jednotlivých shromáždění delegátů rozhoduje a zajišťuje činnost 
Spolku představenstvo Spolku. 

 
17) Do působnosti shromáždění delegátů náleží zejména:  

 

a) rozhodování o změně stanov, 
b) schvalování účelu a hlavní činnosti Spolku, a jejich změn,  

c) rozhodování o vedlejší hospodářské činnosti, spočívající i v jiné výdělečné činnosti, 
jejíž účel je podporovat hlavní činnost Spolku a hospodárné užití spolkového majetku, 

d) projednávání a schvalování zprávy o činnosti Spolku, zprávy o hospodaření Spolku za 

předchozí kalendářní rok, včetně schvalování účetní závěrky, projednávání a 
schvalování návrhu rozpočtu na následující rok,  

e) rozhodování o použití zisku Spolku, 
f) rozhodování o výši a splatnosti ročního členského příspěvku, 
g) rozhodování o vyloučení člena Spolku,  

h) volba a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva, pokladníka a náhradníka 
představenstva, 

i) rozhodování o odměnách za výkon funkce členům představenstva,    
j) rozhodování o založení či zrušení pobočného spolku,   
k) rozhodování o zrušení Spolku, likvidaci, o fúzi a o rozdělení Spolku, 

l) volba a odvolání likvidátora Spolku, schvalování jeho odměny,   
m) rozhodování o dalších neuvedených záležitostech, které jsou shromáždění delegátů 

svěřeny těmito stanovami a nespadají do pravomoci jiného orgánu Spolku, 
n) rozhodování o dalších záležitostech, které si ke svému rozhodování shromáždění 

delegátů vyhradí.  

 
18) Volby prvních delegátů proběhnou na nejbližších třídních schůzkách konaných po zápisu 

Spolku do spolkového rejstříku. Nebude-li v tomto termínu v některé ze tříd Školy delegát/i 
z jakéhokoli důvodu zvolen/i, nebude mít daná třída zastoupení, a to zejména na shromáždění 



delegátů až do okamžiku provedení řádné volby. Do doby první volby delegátů, resp. do doby 

konání prvních třídních schůzek po zápisu Spolku do spolkového rejstříku, tvoří shromáždění 
delegátů všichni zakládající členové Spolku.   
 

 

Článek X. 

Představenstvo  

 
1) Představenstvo je statutárním orgánem Spolku, který je z výkonu své funkce odpovědný 

shromáždění delegátů. Představenstvo je tříčlenné a je složeno z: 
 

a) předsedy představenstva, 
b) místopředsedy představenstva, 
c) pokladníka.   

  
2) Členem představenstva může být zvolen pouze člen Spolku, a to i opakovaně. Funkční 

období člena představenstva je tříleté.  Každý člen představenstva může být volen opakovaně.   
 
3) Předsedu představenstva, místopředsedu představenstva a pokladníka volí z členů Spolku 

shromáždění delegátů, vyjma první volby, která byla provedena zakládajícími členy Spolku na 
ustavující schůzi Spolku.  

 
4) Shromáždění delegátů dále z členů Spolku volí jednu osobu náhradníka představenstva. 
Náhradník nastupuje na místo předsedy či místopředsedy představenstva, jehož funkce 

skončila před uplynutím funkčního období, a to dnem skončení této funkce. Náhradník 
vykonává uvolněnou funkci do skončení daného funkčního období, nerozhodne-li do té doby 

shromáždění delegátů o nové volbě. Náhradník je oprávněn účastnit se jednání představenstva 
bez práva hlasování a rozhodování. Náhradník musí splňovat veškeré podmínky stanovené 
těmito stanovami pro člena představenstva.  

 
5) Souběh funkce člena představenstva či náhradníka představenstva s funkcí delegáta není 

vyloučen. 
 

6) Klesne-li počet členů představenstva na jednoho (včetně vyčerpání angažmá osoby 

náhradníka), je představenstvo, resp. zbývající člen představenstva, povinen do patnácti dnů 
ode dne, kdy ke snížení dojde, svolat shromáždění delegátů k provedení volby nových členů 

představenstva.  
 

7) Představenstvo se schází dle potřeby, přičemž rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. 

Dojde-li v průběhu hlasování k rovnosti hlasů, je přijat návrh, pro který hlasoval předseda 
představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Zasedání představenstva svolává 

zpravidla předseda představenstva.  
 

8) Každý z členů Spolku má právo nahlédnout do zápisů o jednání představenstva a obrátit 

se na představenstvo se svými návrhy, připomínkami a dotazy. Představenstvo je povinno tyto 
podněty na nejbližším jednání posoudit a o závěru člena Spolku vyrozumět. 

 
9) Představenstvo zejména: 

 

a) zastupuje Spolek navenek, 
b) řídí činnost Spolku mezi konáním jednotlivých shromáždění delegátů, 



c) odpovídá za naplňování účelu a cíle Spolku,  

d) pečuje o řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá 
na řádnou péči o majetek Spolku, 

e) předkládá shromáždění delegátů k projednání a schválení zprávu o hospodaření Spolku 
za předchozí kalendářní rok a návrh rozpočtu na následující kalendářní rok, 

f) předkládá shromáždění delegátů ke schválení účetní závěrku, 

g) svolává a organizuje shromáždění delegátů, připravuje podklady a materiály k 
projednání,  

h) plní rozhodnutí a úkoly stanovené shromážděním delegátů, 
i) koordinuje spolupráci mezi vedením Školy (zejména ředitelem a jeho zástupcem) a 

Spolkem, delegáty či členy Spolku, 

j) spravuje finanční příjmy Spolku a rozhoduje o průběžných finančních výdajích 
Spolku, 

k) dohlíží a koordinuje realizaci jednotlivých projektů Spolku, 
l) informuje členy Spolku o své činnosti prostřednictvím shromáždění delegátů (delegát 

následně vždy informuje ostatní členy Spolku organizované v rámci dané třídy Školy), 

m) rozhoduje o schválení členské přihlášky přítele Školy, 
n) vede seznam členů Spolku, zpracovává osobní údaje členů Spolku,  

o) může písemně pověřit některého z delegátů ke konkrétnímu právnímu jednání 
v souladu se stanovami Spolku, 

p) rozhoduje o sjednávání kupních či jiných smluv, včetně přijímání majetku darovaného 

Spolku, 
q) rozhoduje ve všech dalších záležitostech Spolku, které nejsou výslovně těmito 

stanovami nebo právními předpisy svěřeny do působnosti shromáždění delegátů 
(členské schůzi). 

  

10) Spolek zastupuje samostatně předseda představenstva či místopředseda představenstva. 
Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému plnému názvu Spolku připojí 

svůj podpis předseda či místopředseda představenstva. 
 
11) Místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva po dobu jeho 

nepřítomnosti (či nemoci) ve věcech a povinnostech vymezených předsedovi představenstva 
těmito stanovami.  

 
12) Pokladník Spolku zejména: 

 

a) vede účetnictví Spolku,  
b) vyhotovuje návrh zprávy o hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok, včetně 

účetní závěrky, 
c) zajišťuje řádnou a včasnou přípravu a podklady pro plnění zákonných daňových 

povinností,  

d) vede pokladnu Spolku, 
e) vede evidenci zaplacených a dlužných členských příspěvků, upozorňuje 

představenstvo na nezaplacené členské příspěvky členů Spolku.   
 

13) Funkce člena představenstva zaniká: 

  
a) uplynutím funkčního období,  

b) písemným oznámením člena představenstva o odstoupení z funkce zaslaným na adresu 
sídla Spolku; funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení písemného 



oznámení Spolku, neprojedná-li k  návrhu odstupujícího člena shromáždění delegátů 

dřívější datum ukončení funkce, 
c) odvoláním člena představenstva z funkce shromážděním delegátů, 

d) zánikem členství ve Spolku. 
 

 

Článek XI. 

Hospodaření Spolku  

 

1) Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, z darů 
fyzických a právnických osob (sponzoring), ze státních příspěvků, dotací, grantů, z příjmů ze 

svých činností a z výnosu svého majetku. 
 
2) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, podle 

schváleného rozpočtu, musí sloužit k financování činností naplňujících účel a cíle Spolku a k 
vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. Prostředky mohou být rovněž 

využity k poskytování plnění Spolkem na základě platných smluv uzavřených Spolkem. 
 

3) Finanční majetek Spolku je ukládán na účet vedený u banky a provozní finanční 

prostředky jsou uloženy ve spolkové pokladně.   
 

4) S výsledky hospodaření seznamuje představenstvo shromáždění delegátů. Jednotliví 
delegáti následně seznamují členy spolku organizované v rámci jedné třídy. 

 

5) S finančními prostředky Spolku je oprávněno disponovat představenstvo.   
 

 

Článek XII. 

Zrušení Spolku, likvidace, fúze, rozdělení  

 

1) Spolek může být zrušen s likvidací, realizovat fúzi či být rozdělen jen na základě 
rozhodnutí shromáždění delegátů.  

 

2) Bližší postupy jsou upraveny v ust. §§ 269 až 301 Občanského zákoníku, pokud není 
v stanovách určeno jinak.     

 
 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Právní poměry Spolku se řídí těmito stanovami a příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky. Změny stanov a změny skutečností 
evidovaných ve spolkovém rejstříku týkající se Spolku zajistí představenstvo bez zbytečného 

prodlení po schválení změn, nebo jakmile taková skutečnost nastane (jiné důvody); současně 
založí do sbírky listin odpovídající dokumenty.  

 
2) Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí Spolku dne 19.1.2017. 
 

 
V Praze, dne  19.1.2017 


