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Stanovy zapsaného spolku ŠKOLAMYŠL, z.s. 
 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Čl. 1 

Název a sídlo spolku 
(1 )Toto jsou stanovy zapsaného spolku, který 

se nazývá „Školamyšl, z. s.“ (dále jen „spolek“). Jeho 

sídlem je Litomyšl, Hrnčířská 272, PSČ 570 01.  

(2 Spolek je právnickou osobou, vystupuje 

v právních vztazích svým jménem a na vlastní 

odpovědnost.  

Čl. 2 

Účel a formy činnosti spolku  

(1) Účelem činnosti spolku je podpora vzdělávání, 

a to zejména  

a) poskytování vzdělávání, výchovy a osvěty, 
b) naplňování vzdělávací koncepce České 

republiky, 
c) výchova dětí k odpovědnosti za druhé a za 

věci veřejné, 

d) podpora pozitivního vztahu k hodnotám 
demokratické společnosti a k respektu  

k lidským právům, 
e) podpora zdravého životního stylu a šetrnému 

přístupu k přírodě. 

(2) Formami činnosti spolku jsou zejména: 

a) systematická práce s dětmi, 

b) pořádání seminářů, přednášek a konferencí, 
c) organizace volnočasových a rekreačních 

aktivit dětí a jejich blízkých,¨ 

d) informační činnost,  osvěta a konzultace, 
e) vydávání publikací a odborných tematických 

materiálů, 

f) vykonávání funkce zřizovatele škol a 
školských zařízení, resp. školských 

právnických osob. 
(3) Uvedenými cíli a formami činnosti spolku 

naplňuje spolek své poslání přispívat k dosahování 

obecného blaha, čímž výhledově usiluje o přiznání 

statusu veřejné prospěšnosti spolku. 

ČÁST DRUHÁ 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

Čl. 3  

Orgány spolku  

Spolek má tyto orgány:  

a) členská schůze, 

b) rada, 
c) výbor, 

d) předseda. 
Čl. 4 

Členská schůze  

(1) Členská schůze je shromážděním všech členů 

spolku.  

(2) Členská schůze   

a) podává radě návrh stanov a jejich změn  

a podněty ke koncepci spolku, jeho cílům  

a formám činnosti,  
b) projednává zprávu o hospodaření spolku 

za uplynulý rok,  

c) může přijímat stanovisko k rozhodnutím 

jiných orgánů spolku a podněty k jejich 
úpravě či změně. 

(3) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li 
přítomna nadpoloviční většina všech členů s hlasem 

rozhodujícím. Rozhodnutí přijímá zpravidla 

konsensuálně, navrhne-li to však člen s hlasem 
rozhodujícím nebo nelze-li dosáhnout konsensu, 

rozhoduje většinou hlasů přítomných členů s hlasem 

rozhodujícím, není-li stanoveno jinak.  

(4) Členská schůze se schází podle potřeby, 

nejméně jednou ročně. Svolává ji předseda, rada, 
výbor nebo alespoň jedna třetina všech členů s hlasem 

rozhodujícím. Její zasedání řídí předseda; není-li 

přítomen, řídícího členské schůze určí ten, který ji 

svolal. 

Čl. 5 
Rada  

(1) Rada je nejvyšším orgánem spolku. Rada 

a) schvaluje stanovy a jejich změny a určuje 
koncepci spolku, jeho cíle a formy činnosti,  

b) volí a odvolává předsedu a na jeho návrh 
členy výboru,  

c) stanovuje výši členských příspěvků a jejich 

splatnost, 
d) schvaluje výši odměny členů výboru, příp. 

jiných členů orgánů spolku, 
e) rozhoduje o kooptaci člena spolku s hlasem 

rozhodujícím za člena rady a o zrušení 

členství v radě, 
f) projednává návrh rozpočtu a zprávu 

o hospodaření spolku za uplynulý rok, 

g) rozhoduje o zřízení či zrušení rozhodčí komise 
a volí a odvolává její členy,  

h) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku 
nebo jeho sloučení s jiným spolkem a pro ten 

případ též volí likvidátora, který provede 

vypořádání majetku spolku,  
i) rozhoduje v dalších případech podle těchto 

stanov. 
(2) Není-li zřízena rozhodčí komise, rada též 

přezkoumává (potvrzuje nebo ruší) rozhodnutí výboru o 

vyloučení člena ze spolku; v takovém případě však 
nevykonává působnost rozhodčí komise a nepostupuje 

podle zvláštního zákona o řízení před rozhodčí komisí 

spolku. 

(3) Rada má nejméně tři členy. Členství v radě je 

stanoveno na dobu neurčitou a zaniká vzdáním se nebo 
zrušením členství v radě a zánikem či pozastavením 

členství ve spolku. 

(4) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech členů rady. Rozhodnutí 

přijímá zpravidla konsensuálně, navrhne-li to však člen 
rady nebo nelze-li dosáhnout konsensu, 

rozhoduje  většinou hlasů přítomných členů, není-li 

stanoveno jinak. Pokud byl návrh rozhodnutí všem 
členům rady písemně rozeslán předem, může člen rady 

písemně zavázat jiného člena rady, aby o něm 

v případě jeho nepřítomnosti určeným způsobem 
hlasoval; zmocnitel se při hlasování v takovém případě 

považuje za přítomného. 

(5) Návrh stanov a jejich změn podává radě 

členská schůze, předseda nebo alespoň polovina všech 

členů rady. Stanovy, jejich změny, rozpuštění 
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a sloučení s jiným spolkem a zrušení členství v radě 
musí být schváleny třípětinovou většinou všech členů 

rady.  

(6) Rada se schází podle potřeby, nejméně 

jednou ročně. Svolává ji předseda, výbor nebo alespoň 

jedna třetina všech členů rady. Její jednání řídí 
předseda; není-li přítomen, řídícího zasedání rady určí 

ten, který ji svolal. 

(7) Rada může na návrh předsedy přijmout 
rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), pokud byl 

návrh rozhodnutí všem členům rady písemně rozeslán 
a pro jeho přijetí se ve stanovené lhůtě písemně 

vyslovila požadovaná většina všech členů rady. 

Čl. 6 
Výbor  

(1) Výbor je poradním orgánem předsedy 
a řídícím orgánem spolku ve věcech, které nejsou 

svěřeny předsedovi. 

(2) Výbor  

a) přijímá po projednání v radě rozpočet spolku 

a zprávu o hospodaření spolku za uplynulý 
rok, 

b) vyslovuje souhlas s přijetím nového člena 

spolku s pozastavením členství ve spolku, 
rozhoduje o vyloučení člena ze spolku 

a deklaruje jiné způsoby zániku členství 

ve spolku, 
c) rozhoduje v dalších případech podle těchto 

stanov. 
  

(3) Výbor má tři členy včetně předsedy, který je 

jeho členem z titulu své funkce.  

(4) Členy výboru volí na návrh předsedy rada ze 

svých řad. Funkční období člena výboru je jeden rok. 
Po vypršení svého funkčního období vykonává 

dosavadní člen výboru svou funkci do okamžiku, než se 

funkce ujme nově zvolený člen.  

(5) Klesl-li počet členů výboru včetně předsedy 

pod tři, vykonává funkci výboru předseda. V takovém 

případě je však povinen neprodleně svolat radu. 

(6) Výbor se schází podle potřeby a svolává jej 

předseda nebo člen výboru. Jeho zasedání řídí předseda. 
Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni všichni tři 

jeho členové. Rozhodnutí přijímá většinou hlasů.  

(7) Výbor může na návrh předsedy přijmout 
rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), pokud byl 

písemný návrh rozhodnutí všem členům výboru 
rozeslán a pro jeho přijetí se ve stanovené lhůtě 

písemně vyslovila požadovaná většina všech členů 

výboru.  

(8) Zanikla-li funkce předsedy, kterýkoliv  

ze zbylých členů výboru neprodleně svolá radu k volbě 

nového předsedy; do zvolení řádného předsedy radou 
vykonávají v nezbytném rozsahu pravomoci předsedy 

zbylí členové výboru samostatně.  

Čl. 7 

Předseda 

(1) Předseda je statutárním orgánem spolku; 

spolek navenek zastupuje a jedná za něj.  

(2) Předseda rozhoduje ve všech věcech spolku 
s výjimkou těch, které tyto stanovy svěřují členské 

schůzi, radě nebo výboru. 

(3) Předseda vede seznamy členů spolku, rady  
a výboru a bez zbytečného odkladu do nich promítá 

příslušné změny. 

(4) Předsedu volí a odvolává rada ze svých řad. 

Jeho funkční období je jeden rok.  

(5) Po vypršení funkčního období vykonává 
dosavadní předseda svou funkci do okamžiku, než se 

funkce ujme nově zvolený předseda. Pokud nebyl nový 
předseda zvolen do jednoho měsíce, platí, že 

dosavadní předseda byl zvolen na nové funkční období.  

(6) Předseda podepisuje za spolek tak, že 
k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí 

svůj podpis. 

Čl. 8 
Další funkce  

(1) Na návrh předsedy může rada zřídit další 
trvalé funkce a pověřit některého z členů s hlasem 

rozhodujícím, zpravidla z řad členů výboru, plněním 

úkolů předsedy (např. funkce zástupce předsedy, 
ekonoma apod.). Provedením jednotlivého úkonu 

může předseda pověřit i jiného člena.  

(2) Na návrh předsedy může rada zřídit tříčlennou 

rozhodčí komisi, která rozhoduje spory mezi členem a 

spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává 
rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze spolku. Členy 

rozhodčí komise na návrh předsedy volí na dobu 
neurčitou a z funkce je odvolává rada. Členem komise 

nemůže být předseda nebo člen výboru.  

ČÁST TŘETÍ  
ČLENSTVÍ VE SPOLKU  

Čl. 9  

Vznik, pozastavení a zánik členství  

(1) Členství ve spolku vzniká přijetím za člena. 

Souhlas s přijetím nového člena vyslovuje na návrh 

předsedy výbor na základě písemné přihlášky.  

(2) Členové spolku se dělí na členy s hlasem 

rozhodujícím a členy s hlasem poradním. Tento druh 
členství musí být označen již v návrhu na přijetí  

za člena.  Člen s hlasem poradním se může na základě 
svého úsilí vynaloženého ve prospěch spolku stát 

členem s hlasem rozhodujícím, a to se svým 

souhlasem na návrh předsedy po souhlasu výboru.  

(3)  Rada může stanovit další druhy členství  

ve spolku podle způsobu a míry podílu na aktivitách 

spolku nebo podle způsobu a míry čerpání služeb 
poskytovaných spolkem nebo jím zřizovaným 

subjektem a spojit s jednotlivými druhy členství různou 
výši členských příspěvků a různé podmínky jejich 

splatnosti; jinak jsou práva a povinnosti spojené s 

členstvím stejné. 

(4) Členství ve spolku může být pozastaveno 

na žádost člena se souhlasem výboru.  

(5) Členství ve spolku zaniká vystoupením nebo 

vyloučením. Člen může být vyloučen, jestliže porušuje 

své povinnosti člena spolku.   

(6) O vyloučení rozhoduje na návrh předsedy 

výbor. K jednání o vyloučení musí být přizván člen, 

jehož se to týká. Proti rozhodnutí výboru o vyloučení 
se může člen písemně odvolat k rozhodčí komisi  

a, není-li zřízena, k radě do patnácti dnů po doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí o vyloučení; 

odvolání má odkladný účinek. 

(7) Členem orgánů spolku se může stát pouze 
člen spolku s hlasem rozhodujícím, jehož členství není 

pozastaveno. Zanikne-li členství ve spolku nebo bylo-li 
členství pozastaveno, zaniká s tím i členství v orgánu 

spolku. 

(8) Člen souhlasí se zpracováváním osobních 
údajů v rozsahu jména a příjmení, data narození, 

rodného čísla, trvalého a faktického bydliště a dalších 
kontaktních údajů pro účely evidence a vedení 

seznamu členů spolku a naplňování cílů spolku, a to 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů; souhlas se 
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vztahuje též na osoby, jimž jsou členové spolku 

zákonnými zástupci. 

(9) Seznam členů spolku a členů rady je 

neveřejný a členové jej nešíří. 

Čl. 10 

Práva členů 

(1) Člen s hlasem rozhodujícím má právo 

zejména  

a) účastnit se činnosti spolku v souladu se 
stanovami,  

b) nahlížet do všech písemností spolku 
a obdržet informace o jeho činnosti 

a hospodaření,  

c) na požádání obdržet jmenný seznam členů 
spolku, rady a výboru nebo výpis ze 

seznamu, 
d) na podíl při likvidaci majetku spolku 

v případě jeho zrušení.  

(2) Člen s hlasem poradním má právo  

a) účastnit se činnosti spolku v souladu se 

stanovami,  
b) promluvit na členské schůzi,  

c) požádat radu o projednání jím navrženého 

bodu programu na nejbližším jednání rady, 
d) nahlížet do zápisů z jednání členské schůze  

a rady. 

Čl. 11 
Povinnosti členů  

Člen je povinen vyvíjet činnost k dosažení 
účelu spolku a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla 

znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Člen je 

povinen zejména  

a) přispívat svým jednáním k dosažení cílů 

spolku, 
b) chovat se vůči spolku čestně a nepoškozovat 

jeho dobré jméno, 

c) dodržovat stanovy a v souladu s nimi přijatá 
rozhodnutí orgánů spolku, 

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku, 

e) platit členské příspěvky,  
f) v případě zániku členství vrátit neprodleně 

vše, co je vlastnictvím spolku.  
 

 

ČÁST ČTVRTÁ  
JMĚNÍ SPOLKU, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ  

Čl. 12 
Jmění spolku  

(1) Jmění spolku tvoří finanční fondy, hmotný 

majetek, pohledávky a jiná majetková práva.  

(2) Zdrojem jmění spolku jsou zejména členské 
příspěvky, dary, dotace, podpory, příjmy z publikační 

činnosti a jiné příjmy.  

Čl. 13 

Zásady hospodaření  

(1) Evidenci příjmů a výdajů a evidenci jmění 
spolku vede předseda, který tím může pověřit jinou 

osobu. Předseda též připravuje návrh rozpočtu a 

předkládá jej k projednání příslušným orgánům spolku. 

(2) O majetkových úkonech spolku navenek, 

zavazujících spolek do výše 5 000 Kč rozhoduje 
předseda, do výše 20 000 Kč je schvaluje výbor, nad 

tuto hodnotu rada. 

(3) Předseda předkládá orgánům spolku do čtyř 
měsíců po skončení kalendářního roku zprávu 

o hospodaření spolku (přehled příjmů a výdajů) 

za uplynulý kalendářní rok.  

Čl. 14 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  

(1) Zasedání členské schůze a rady se spolu 

s programem svolává ve lhůtě nejméně deseti dnů 

před jeho konáním. 

(3) Spolek zřizuje internetové stránky 

www.skolamysl.cz, na nichž zveřejňuje informace o 
své činnosti. Nahlížení do písemností spolku je při 

splnění podmínek uvedených v čl. 10 umožněno buď 

v sídle spolku, nebo prostřednictvím neveřejné části 

internetových stránek spolku. 

(2) Vyžadují-li tyto stanovy písemnou formu pro 
návrhy či rozhodnutí, považuje se písemná forma za 

splněnou i v případě elektronické formy. Stejně tak 

doručovat lze i datovou (e-mailovou) zprávou. 
Zasedání orgánů spolku se může uskutečnit i formou 

elektronické komunikace (chat, videokonference 

apod.). 

(3) První předseda spolu je povinen svolat první 

členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do dvou 
měsíců poté, co spolek vznikl; neučiní-li tak, svolají 

schůzi neprodleně ostatní zakladatelé. 

(4) Výbor a rada jsou ustaveny okamžikem, kdy 
počet členů spolku s hlasem rozhodujícím dosáhne 

devíti. Do té doby vykonává pravomoci výboru 
předseda a pravomoci rady vykonává členská schůze; 

o přijetí nového člena však rozhodují zakladatelé, a to 

jednomyslně, má-li být jimi oslovený člen přijat.  

(5) Prvními členy výboru po jeho ustavení se 

stávají zakladatelé spolku. Prvními členy rady po jejím 
ustavení se stávají členové spolku s hlasem 

rozhodujícím dle svého pořadí, v němž se stali členy 

spolku, a to až do počtu dvaceti pěti členů rady. Rada 
může svým rozhodnutím později snížit počet svých 

členů, avšak vždy jen se souhlasem toho člena radu, 

který ji má opustit; takový člen zůstává členem spolku 

s hlasem rozhodujícím.  

 

 


