
Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Prostějov, 

ul. Dr. Horáka 24, z. s. 

 
 

STANOVY 

 

Článek 1 

Právní forma, sídlo 

1. Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 z. s. (dále jen „spolek“) je 

spolkem ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“). 

2. Spolek je organizovaným útvarem, kterému zákon přiznává právní osobnost a jako takový 

je subjektem právních vztahů. Činnost spolku se řídí jeho stanovami a podpůrně ustanoveními 

občanského zákoníku. 

3. Sídlem spolku je Prostějov. 

4. Název spolku je Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, z. s.. 

Článek 2 

Účel spolku a jeho činnost 

1. Účelem spolku je rozvoj duchovních, humanitních i hmotných potřeb žáků základní školy 

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Jeho hlavní činností je zajišťování podpory a finančních a 

materiálních podmínek pro následující oblasti a činnosti žáků a studentů školy: 

 

• zájmová školní a mimoškolní činnost, 

• soutěže, 

• kurzy, 

• exkurze, 

• kulturní a společenské aktivity související se vzděláváním. 

 

2. Hlavní činností spolku není podnikání nebo jiná výdělečná činnost. 

 

3. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

Článek 3 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má zájem podílet se na 

činnosti spolku. 

 

2. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází 



na jeho právního nástupce. 

 

3. Členství ve spolku se dělí na: 

a) členství rodičů nebo zákonných zástupců žáka ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 (dále jen 

„žáka“) 

b) členství ostatních osob 

 

4. Členství ve spolku vzniká za splnění těchto podmínek: 

a) v případě rodičů nebo zákonných zástupců žáka zaplacením členského příspěvku, jímž 

současně člen spolku deklaruje svoji vůli být členem spolku a řídit se jeho stanovami. Je-li 

člen spolku rodičem více žáků, platí jeden členský příspěvek. 

b) ostatní osoby se stávají členem spolku schválením podané písemné přihlášky předsedou 

spolku a zaplacením členského příspěvku, 

 

5. Členství ve spolku zaniká: 

 

a) dobrovolným vystoupením člena, kdy k zániku členství dochází písemným oznámením 

vystupujícího člena, a to doručením předsedovi spolku, 

b) vyloučením člena ze spolku, a to rozhodnutím členské schůze z důvodu, že by setrváním 

člena ve spolku byly významně poškozeny zájmy spolku a jeho účel dle čl. 2 stanov, popř. 

pokud člen závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal 

nápravu ani po výzvě spolku, 

c) nezaplacením členského příspěvku dle odst. 7 tohoto článku stanov řádně a včas, a to ani v 

dodatečné náhradní lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Výzva se rovněž 

považuje za doručenou i odesláním emailové zprávy na emailovou adresu člena spolku, 

kterou uvedl jako kontaktní v písemné přihlášce, popř. později v průběhu svého členství, 

d) úmrtím člena spolku - fyzické osoby, 

e) zánikem spolku bez právního nástupce. 

f) odchodem žáka ze školy 

 

6. Při zániku členství nevzniká členovi spolku nárok na majetkové vypořádání ročního 

členského příspěvku. 

 

7. Výši ročních členských příspěvků stanoví a členům oznamuje předseda spolku vždy 

nejpozději do 15. 9. příslušného kalendářního roku, a to na období od 1.9. do 31.8. 

následujícího kalendářního roku. Roční členský příspěvek je splatný ve lhůtě uvedené v 

oznámení předsedy spolku. 

 

8. Od členského příspěvku je osvobozen člen spolku, který zajistí ve prospěch spolku finanční 

dar od třetí osoby, a to co do částky, která byla jako dar spolku od třetí osoby poskytnuta. 

Článek 4 

Evidence členů a komunikace 

1. Seznam členů spolku veden v souladu s § 236 občanského zákoníku. 

 

2. Seznam slouží výhradně potřebám členů a orgánům spolku při výkonu spolkové 

samosprávy. 

 

3. Seznam členů vede a změny do něj provádí předseda nebo místopředseda spolku. 



 

 

4. Seznam členů spolku není zpřístupněn ani zveřejněn. 

 

5. Každý člen spolku bere na vědomí, že poskytnutím svých osobních údajů do seznamu 

členů spolku udělil svůj souhlas s uvedením těchto údajů v seznamu členů spolku ve smyslu 

zákona o ochraně osobních údajů v platném znění a souhlasí s disponováním se svými 

osobními údaji v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. 

6. Veškeré informace, výzvy a oznámení mezi spolkem a jeho členem budou probíhat 

písemnou nebo elektronickou - emailovou formou na email, který člen uvedl jako svůj 

kontaktní. 

Článek 5 

Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen spolku má právo podílet se na naplňování poslání a cílů spolku definovaných v 

článku 3 stanov, zejména účastnit se na práci a činnosti spolku, navrhovat jeho další zaměření 

a aktivity, využívat služeb spolku a být informován o činnosti spolku. 

 

2. Každý člen spolku má právo se zúčastnit členské schůze a podílet se v souladu se 

stanovami na jejím rozhodování. 

 

3. Člen spolku je povinen při naplňování poslání a cílů spolku jednat v souladu se stanovami, 

podmínkami členství a podřídit se rozhodnutím členské schůze (shromáždění delegátů) a 

výboru spolku. 

 

4. Dalšími povinnosti člena spolku jsou: 

 

a) chovat se vůči spolku i vůči ostatním členům čestně a poctivě, 

b) podporovat a šířit dobrou pověst spolku, 

c) chránit majetek spolku, 

d) napomáhat svou činností k plnění účelu spolku, 

e) řídit se usneseními a rozhodnutími vzešlými z činnosti orgánů spolku, 

f) včas a řádně platit členské příspěvky, 

g) oznamovat spolku změny svých kontaktních údajů. 

Článek 6 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

 

a) členská schůze, jejíž působnost vykonává shromáždění delegátů 

b) výbor - statutární orgán 

Článek 7 

Členská schůze – shromáždění delegátů 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 

 



2. Působnost členské schůze plní podle § 256 občanského zákoníku shromáždění delegátů. 

 

3. Členové spolku, kterými jsou rodiče nebo zákonní zástupci žáka jsou organizováni dle 

jednotlivých tříd školy. Členové spolku organizovaní v jedné třídě volí ze svých řad jednoho 

delegáta, který je bude zastupovat na shromáždění delegátů ve smyslu ust. § 256 občanského 

zákoníku. 

 

4. Členové spolku, kterými jsou rodiče nebo zákonní zástupci žáka, a jsou organizovaní v 

rámci jedné třídy, volí svého delegáta do shromáždění delegátů ze svých řad prostou většinou 

hlasů přítomných členů. Funkční období delegáta je čtyři roky ode dne jeho zvolení. Delegát 

může být z funkce odvolán většinou hlasů počítanou ze všech členů spolku organizovaných v 

rámci třídy, která delegáta do funkce zvolila. 

 

5. Ostatní členové spolku vykonávají své hlasovací právo na shromáždění delegátů osobně. 

 

6. Shromáždění delegátů, které plní působnost členské schůze, je nejvyšším orgánem spolku a 

schází se obvykle jednou ročně, nejméně však jednou za 5 let. V době mezi konáním 

shromáždění delegátů rozhoduje a zajišťuje činnost spolku výbor spolku. 

 

7. Shromáždění delegátů rozhoduje svým usnesením: 

a) o dobrovolném zrušení spolku a jmenování likvidátora spolku, 

b) o přijetí a změnách stanov a nových podmínek členství, 

c) o schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, 

d) o volbě a odvolání členů výboru spolku a členů kontrolní komise, 

e) o schválení hlavních směrů činnosti a plánu hospodaření, 

i) o vyloučení člena spolku z důvodů uvedených v čl. 3 odst. 5 písm. b), 

g) o dalších záležitostech, jejichž rozhodování je svěřeno stanovami tomuto orgánu. 

 

8. Shromáždění delegátů svolává předseda nebo místopředseda výboru spolku písemnou 

pozvánkou, adresovanou všem členům spolku. Pozvánku je rovněž možné zaslat členům 

spolku prostřednictvím emailu na jejich kontaktní emailové adresy uvedené v seznamu členů. 

Současně bude pozvánka vyvěšena v prostorách ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka. 

9. Pozvánka musí být odeslána nejméně 15 dnů před datem konání shromáždění delegátů a 

musí obsahovat datum a čas konání, místo konání a program jednání shromáždění delegátů. 

10. Každý člen spolku je oprávněn požadovat po příslušném delegátovi nebo členovi výboru 

spolku vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu 

zasedání shromáždění delegátů. 

11. Shromáždění delegátů rozhoduje, je-li při zasedání přítomna alespoň polovina delegátů a 

ostatních členů spolku. Každý delegát má jeden hlas, hlasy všech delegátů mají stejnou váhu. 

Ostatní členové spolku vykonávají své hlasovací právo na shromáždění delegátů osobně. 

Všichni delegáti a ostatní členové spolku mají právo předkládat na shromáždění delegátů 

návrhy a požadovat vysvětlení určité záležitosti. 

12. K přijetí usnesení o volbě a odvolání členů výboru spolku podle čl. 7 bod 7 písm. b) 

Stanov je třeba prosté většiny hlasů přítomných delegátů a ostatních členů spolku. K přijetí 

usnesení podle čl. 7 bod 7 písm. c) až g) Stanov je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 

všech přítomných delegátů a ostatních členů spolku. K přijetím usnesení podle čl. 7 bod 7 

písm. a) Stanov je zapotřebí souhlasu 3/4 většiny všech přítomných delegátů a ostatních členů 

spolku. 

13. Předseda výboru spolku zajistí vyhotovení zápisu ze shromáždění delegátů do šedesáti 

dnů od dne jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdy se shromáždění konalo, kteří 



delegáti a ostatní členové spolku se jej zúčastnili, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl 

zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání shromáždění 

delegátů. 

14. Není-li v řádném termínu konání shromáždění delegátů usnášeníschopné, svolá předseda 

nebo místopředseda výboru spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní shromáždění, a to 

v souladu s čl. 7 bod 8, 9 stanov, přičemž program náhradního shromáždění musí být shodný s 

původním programem. Náhradní shromáždění delegátů je usnášeníschopné bez ohledu na 

počet přítomných delegátů a ostatních členů spolku. 

15. Předseda výboru spolku je povinen bez zbytečného odkladu shromáždění delegátů svolat, 

požádá-li o to 3 členů spolku. 

16. Jednání shromáždění delegátů řídí předsedající volený shromážděním na návrh předsedy 

nebo místopředsedy výboru spolku. 

17. Předsedající shromáždění delegátů zajišťuje vyhotovení zápisu z jednání shromáždění a 

návrh usnesení. 

18. Platnost hlasů pro shromáždění delegátů ověřuje předseda nebo místopředseda výboru 

spolku. Platným hlasem se rozumí hlas náležející zvolenému delegátovi a ostatnímu členovi 

spolku. 

Článek 8 

Výbor 

1. Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor má sedm členů, kterými jsou předseda spolku, 

místopředseda spolku, pokladník a další čtyři členové. 

 

2. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou vyhrazeny těmito stanovami do 

působnosti členské schůze. Výbor je povinen vést řádnou účetní evidenci v souladu se 

zákonnou úpravou. 

 

3. Výbor spolku především 

a) řídí činnost spolku mezi konáními shromáždění delegátů 

b) rozhoduje ve všech záležitostech spolku, které nejsou výslovně těmito stanovami nebo 

občanským zákoníkem, resp. jiným relevantním právním předpisem svěřeny do působnosti 

shromáždění delegátů 

c) koordinuje spolupráci mezi vedením školy (zejména ředitelem a jeho zástupcem) a členy 

spolku; 

 

4. Členy výboru volí a odvolává shromáždění delegátů z členů spolku. Funkční období členů 

výboru je pět let ode dne jejich zvolení. Opětovná volba je možná. 

 

5. Za výbor spolku jedná předseda výboru spolku. Místopředseda výboru zastupuje předsedu 

výboru v případ jeho nepřítomnosti, popř. pokud předseda není schopen vykonávat svoji 

funkci (resp. pokud funkce předsedy není obsazena), a po tuto dobu přebírá pravomoci 

předsedy výboru spolku. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj 

podpis předseda a místopředseda výboru spolku. 

 

6. Předsedu výboru spolku, místopředsedu výboru spolku a pokladníka volí členové výboru 

na své první schůzi po zvolení za členy. Ke zvolení předsedy výboru, místopředsedy výboru a 

pokladníka je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných členů výboru. 

 

7. Klesne-li počet členů výboru spolku pod čtyři členy, je předseda nebo místopředseda 



výboru spolku povinen svolat mimořádné shromáždění delegátů, a to nejpozději do jednoho 

měsíce ode dne, kdy počet členů výboru poklesl pod čtyři členy. Mimořádné shromáždění 

delegátů svolává předseda nebo místopředseda výboru v souladu s čl. 7 odst. 8, 9 Stanov. 

 

8. Funkce člena výboru spolku zaniká: 

a) uplynutím funkčního období 

b) písemným oznámením člena výboru spolku o odstoupení z funkce zaslaným na adresu sídla 

spolku, odstoupení z funkce je účinné ke dni uvedenému v písemném oznámení 

c) odvoláním člena výboru spolku z funkce shromážděním delegátů 

Článek 9 

Majetek a hospodaření spolku 

l. Spolek hospodaří s prostředky získanými zejména z členských příspěvků, darů a dotací. 

Spolek může vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti 

nebo v hospodárném využití majetku spolku. 

 

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami a cíli 

činnosti podle stanov a rozpočtu spolku. 

 

3. Výbor odpovídá za řádnou evidenci majetku a výkaz hospodaření v souladu se zákonnou 

úpravou. 

 

4. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit 

výhradně k financování činností naplňujících účely a cíle spolku a k vytváření potřebných 

podmínek pro realizaci těchto činností. Prostředky mohou být využity k poskytování plnění 

spolkem na základě platných smluv uzavřených výborem spolku. 

 

5. S výsledky hospodaření seznamuje předseda nebo místopředseda výboru spolku 

shromáždění delegátů spolku. 

 

6. Veškeré finanční operace budou vždy prováděny 2 osobami z výboru SRPŠ, které mají 

přístup k internetovému bankovnictví, aby byl zajištěn kontrolní mechanismus. Jmenovitě 

předseda a pokladník. 

Článek 10 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise spolku má tři členy. 

 

2. Členy kontrolní komise volí a odvolává shromáždění delegátů z členů spolku. Funkční 

období členů kontrolní komise jsou tři roky ode dne jejich zvolení. Opětovná volba je možná. 

 

3. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku ani s funkcí 

likvidátora. 

 

4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek 

činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, 

upozorní na ně výbor spolku. 



 

5. Kontrolní komise se bude scházet 2krát ročně. 

Článek 11 

Zrušení spolku 

1. Rozhodne-li členská schůze o dobrovolném zrušení spolku, bude veškerý majetek po 

likvidaci použit v souladu s účelem spolku. 

 

2. Soud zruší spolek s likvidací za podmínek upravených § 268 občanského zákoníku. 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, 

zejména občanským zákoníkem. 

 

2. Tyto stanovy spolku byly schváleny shromážděním delegátů dne …………………….2017 

 

 

 

 

……………………………………… 

Radovan Moudrý, předseda výboru spolku 

 


