
STANOVY 
 

Spolku pro podporu partnerství Brno-Stuttgart 
 

 I. 
Úvodní ustanovení 

1. Název spolku: Spolek pro podporu partnerství Brno-Stuttgart. 
2. Sídlo spolku: Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno. 
3. Spolku bylo přiděleno IČ: 27033805. 
4. Spolek pro podporu partnerství Brno - Stuttgart je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
5. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem 

naplňování společných zájmů. Spolek je sdružení profesní a otevřené, sdružuje ředitele škol, školské 
pracovníky, školy, školská zařízení a další fyzické a právnické osoby. Činnost spolku je zaměřena 
na spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. Spolek reprezentuje profesní zájmy členů 
ve vztahu ke zřizovatelům škol, zahraničním partnerům, vůči dalším orgánům a institucím, jejichž 
činnost profesně se spolkem souvisí a do ní zasahuje. 

6. Spolek je právním subjektem oprávněným zřizovat odborné útvary zaměřené na činnosti v oblasti 
vzdělávání jako své odborné útvary. 

 
II. 

Účel spolku 
1. Základním účelem spolku je: 

a) organizace mezinárodních aktivit v oblasti vzdělávání (výměny žáků a učitelů, mezinárodní 
konference, projekty apod.); 

b) realizace aktivit v rámci mezinárodních programů zřizovatelů škol; 
c) příprava a realizace mezinárodních projektů; 
d) spolupráce se zahraničními partnery (spolky, sdružení, školy, školští pracovníci, instituce). 

2. Spolek iniciativně zpracovává návrhy vlastních odborných materiálů koncepcí, projektů apod., 
předkládá a projednává je s příslušnými institucemi a orgány. 
3. Spolek může zřizovat odborná profesionální pracoviště v oboru evaluace, poradenství a dalšího 
vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků. 
 

III. 
Společné zásady členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba nebo osoba právnická, a to bez rozdílu a omezení 
pohlaví, rasy, národní příslušnosti, bydliště či sídla.  

2. Podmínkou členství ve spolku je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, 
podpora jeho účelu a činností, důstojné jednání a reprezentování spolku, jakož i řádné placení 
členských příspěvků a dodržování převzatých závazků vůči spolku. 

3. O přijetí člena rozhoduje rada spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká dnem rozhodnutí 
rady spolku o přijetí uchazeče za člena spolku. O této skutečnosti informuje rada na nejbližším 
jednání valnou hromadu. 

4. Spolek vede evidenci svých členů. Evidence obsahuje jména, příjmení data narození, bydliště, 
případně název, identifikační číslo, sídlo a e-mailovou adresu, pokud ji člen uvede. Nastane-li 
v evidovaných údajích člena změna, je člen povinen tuto změnu spolku sdělit.  

5. Členství zaniká vystoupením člena, úmrtím člena, zánikem člena právnické osoby, vyloučením člena 
nebo zánikem spolku. 



6. Člena spolku lze ze spolku vyloučit, pokud se jeho jednání dostalo do rozporu s těmito stanovami 
nebo s obecnými zásadami slušného chování a morálky. Důvodem k vyloučení je rovněž skutečnost, 
že člen spolku nezaplatí ve stanovené lhůtě členský příspěvek, jehož výši a lhůtu pro zaplacení 
stanoví valná hromada. O vyloučení rozhoduje rada. Rozhodnutí rady o vyloučení se v písemné 
podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů. Člen 
může do 15ti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho 
vyloučení přezkoumala dozorčí rada, která zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení 
zákonu nebo stanovám nebo v jiných odůvodněných případech. Vyloučený člen může do tří měsíců 
od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o 
neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká.  

 
IV. 

Práva a povinnosti členů 
1. Základním právem člena spolku je: 

a) účastnit se valné hromady spolku a hlasovat na ní, 
b) volit a být volen do funkce člena rady a dozorčí rady spolku, 
c) účastnit se akcí pořádaných spolkem, 
d) být informován o činnosti spolku, 
e) podávat návrhy a stížnosti, 
f) využívat výsledky hospodaření dle rozhodnutí orgánů spolku, 
g) aktivně participovat na tvorbě všech materiálů, zejména koncepčních a realizačních, 
h) využívat všech možností a nabídek, které spolek poskytuje svým členům, zejména v oblasti 

vzdělávání, poradenství a evaluace. 
 
2. Základní povinností člena spolku je: 

a) dodržovat stanovy a při své činnosti ve spolku dodržovat obecné normy morálky a slušného 
chování, 

b) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku, 
aktivně participovat na tvorbě materiálů, zejména koncepčních a realizačních, 

c) plnit závazná usnesení orgánů spolku, 
d) šetřit a chránit majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, a nahrazovat veškerou 

škodu, kterou na tomto majetku způsobí, 
e) řádně a včas platit členské příspěvky, jsou-li určeny, 
f) řádně a včas plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen, 
g) informovat radu o uskutečněných krocích a jednáních a zejména o závěrech těchto jednání 

majících vztah k celkové koncepci a strategii spolku, 
h) řídit se ustanoveními těchto stanov. 

 
V. 

Orgány spolku 
Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada, 
b) rada, 
c) dozorčí rada. 

 
VI. 

Valná hromada  
1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valné hromady se může účastnit každý člen spolku. 

Valná hromada se koná alespoň jednou za kalendářní rok a je neveřejná. Valnou hromadu svolává 
předseda rady pozvánkou, kterou zašle na adresu bydliště/sídla nebo e-mailovou adresu členů 



spolku, kterou uvedli v písemné přihlášce, případně jinou e-mailovou adresu, kterou člen spolku 
sdělí, a to vždy alespoň 15 dnů před jejím konáním. 

2. Valná hromada zejména: 
a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku, 
b) volí a odvolává členy rady spolku, 
c) volí a odvolává členy dozorčí rady spolku, 
d) rozhoduje o odměnách členů rady a dozorčí rady, 
e) stanoví hlavní směry činnosti spolku pro příští období, 
f) přijímá usnesení, která jsou závazná pro členy spolku, zejména rozhoduje o výši a splatnosti 

členského příspěvku, 
g) rozhoduje o zrušení spolku a jeho vstupu do likvidace, 
h) uděluje souhlas k použití zisku z činnosti spolku pro správu spolku, 
i) uděluje souhlas pro výjimečné použití majetku spolku pro jiné účely než naplňování cílů spolku, 
j) schvaluje rozpočet spolku a zprávu o hospodaření spolku, 
k) má další působnost na základě těchto stanov. 

3. Valná hromada je schopná usnášení za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Při 
hlasování na valné hromadě má každý člen spolku jeden hlas. K přijetí usnesení nebo k volbě či 
odvolání je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů spolku, nestanoví-li tyto 
stanovy jinak. Valnou hromadu vede předseda rady spolku, nepověří-li jejím vedením jiného člena 
spolku. O průběhu valné hromady pořizuje člen rady spolku pověřený předsedou rady zápis. 

4. V případě, že 30 minut po stanoveném začátku valné hromady není přítomna nadpoloviční většina 
členů, svolá předseda rady spolku novou pozvánkou náhradní zasedání valné hromady tak, aby se 
konala ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valné hromady.  Náhradní zasedání valné 
hromady má shodný program jednání a je schopno usnášení v jakémkoli počtu přítomných. 

5. Nejedná-li se o rozhodnutí podle odst. 2 bodů a) b) a e) připouští se hlasování na valné hromadě 
per rollam. Při hlasování per rollam předseda rady zašle návrh rozhodnutí členům spolku na adresu 
bydliště/sídla nebo e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nebo jinou adresu, kterou člen spolku 
sdělil. Usnesení je přijato, pokud s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů spolku. 

 
VII. 

Rada 
1. Rada je výkonným a statutárním orgánem spolku a má 5 členů. Rada volí ze svého středu předsedu 

a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době, kdy není schopen vykonávat svou 
funkci.  

2. Funkční období členů rady je tříleté. 
3. Člen rady může ze své funkce odstoupit. Funkce zaniká dnem, kdy jeho odstoupení projedná nebo 

má projednat rada, jejíž schůzi za tímto účelem předseda svolá. 
4. Rada zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve 

všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady. 
5. Radu svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný 

člen rady, a to podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. 
6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení rady je 

zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů rady. 
7. Rada zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, 
b) organizuje a řídí činnost spolku, 
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k hospodaření a rozpočtu, hlavním 

směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků, 
d) rozhoduje o náhradě nákladů, které vznikly členům spolku v souvislosti s činností spolku, 
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku, 



f) předkládá pravidelně dozorčí radě účetní závěrku za uplynulé účetní období spolu s daňovým 
přiznáním, 

g) k zabezpečení činnosti spolku pověřuje další členy spolku. 
8. Ve struktuře výkonných orgánů může působit také tajemník, který odpovídá za administrativně 

organizační a běžné ekonomické záležitosti. Tajemník není členem rady a je podřízen předsedovi 
rady. Tajemník vykonává svou funkci na základě smluvního vztahu a případně za dohodnutou finanční 
odměnu. 

 
VIII. 

Dozorčí rada 
1. Dozorčí radu v počtu 3 členů volí valná hromada na období tří let. Dozorčí rada si zvolí ze svého 
středu předsedu, popř. místopředsedu. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s výkonem funkce člena 
rady. 
 
2. Dozorčí rada plní zejména tyto úkoly: 
 
a. kontroluje dodržování stanov a dokumentů schválených valnou hromadou, 
 
b. kontroluje hospodaření spolku v návaznosti na obecně platné právní předpisy, 
 
c. podává zprávu o své činnosti valné hromadě, 

 

d. zpracovává zprávu o hospodaření spolku ve struktuře:  
- porovnání příjmů a výdajů se schváleným rozpočtem, 
- oprávněnost nakládání se svěřenými finančními prostředky, 
- správnost vedení účetnictví, 
- zhodnocení výsledků hospodaření jako celku za spolek, 
- odůvodněnost operativních finančních operací rady apod. 

 
IX. 

Jednání za spolek 
Spolek zastupuje samostatně předseda rady nebo místopředseda rady. 

 
X. 

Majetek spolku a zásady jeho hospodaření 
1. Majetek spolku tvoří zejména: 

a) členské příspěvky,   
b) účelově vázané příspěvky a dotace, 
c) vlastní hospodářská činnost profesionálních zařízení zřízených spolkem, 
d) příspěvky, dary.  

2. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami. Za řádnou 
správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku spolku odpovídá rada. Dozorčí rada předloží ke schválení 
valné hromadě zprávu o hospodaření spolku nejpozději do 9 měsíců od konce kalendářního roku, 
za který je zpráva zpracována.  

3. Pro každý kalendářní rok připraví rada návrh vyrovnaného rozpočtu (položkově zpracovaného), a to 
ve struktuře: 
- předpokládané příjmy, 
- plánované výdaje. 
Návrh rozpočtu, a to včetně určení výše členského příspěvku, projednává a schvaluje valná hromada 
na svém řádném zasedání. Operativně, v odůvodněných případech, může rada uskutečnit finanční 



operace odchylně od schváleného rozpočtu, a to až do výše 50.000,- Kč. Tyto finanční transakce 
musí dodatečně projednat a schválit valná hromada na svém nejbližším zasedání. 

4. O jakékoliv dispozici s nemovitým majetkem spolku rozhoduje valná hromada; o dispozici s ostatním 
majetkem spolku rozhoduje rada v souladu se schváleným rozpočtem. 

5. Finanční prostředky získané činností spolku, budou použity zejména k plnění základního účelu a 
hlavních činností spolku.  

6. Spolek může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno 
účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení 
pravomocí subjektu při jeho správě. 

7. Rada připravuje podklady k hospodaření a rozpočtu spolku tak, aby bylo co nejefektivněji naplňováno 
poslání spolku. Výši a den splatnosti členských příspěvků na každý kalendářní rok stanoví valná 
hromada. 

 
XII. 

Změna stanov 
Tyto stanovy lze měnit jen na základě rozhodnutí valné hromady. 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Otázky těmito stanovami neupravené se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 24.11.2016 
 
Mgr. Přemysl Jeřábek 
……………………………… 
Předseda rady 
 
                     
V Brně dne 24. 11. 2016 


