STANOVY
Spolku přátel Gymnázia Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II, 392 11 Soběslav
I. Úvodní ustanovení
1. Název spolku „Spolek přátel Gymnázia Soběslav z.s. (dále jen „Spolek“)
2. Sídlo Spolku: Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II, 392 11 Soběslav
(Jedná se o

korespondenční adresu Spolku. Spolek nemá v prostorách školy zřízenou

kancelář, k jednání se schází zpravidla ve sborovně školy)
3. Spolek je dobrovolným sdružením zákonných zástupců žáků školy a zletilých žáků
4. Spolek je samostatnou právnickou osobou zapsanou do spolkového rejstříku podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
II. Účel Spolku, cíle, poslání a jeho hlavní činnost
1. Spolek je založen za účelem podpory a rozvoje školy a jejích žáků.
2. Hlavní činnosti Spolku jsou zejména:
a) podílet se organizačně a finančně na studijním, kulturním a sportovním vyžití žáků školy
b) řádně pečovat o finanční prostředky Spolku a přiměřeně vyhledávat finanční pomoc darů,
grantů, sponzorů
c) ve spolupráci s vedením školy rozhodovat o využití finančních prostředků ve prospěch
žáků školy
Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním a
žádná z hlavních činností Spolku není podnikání ani výdělečnou činností.

III. Finanční příspěvek, vznik, trvání a zánik členství
1. Členství ve Spolku je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen ke členství ve Spolku a nikomu
nesmí být bráněno ze Spolku vystoupit. Členem Spolku se může stát každý zákonný zástupce
žáka nebo zletilý žák, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení,
národnosti a státní příslušnosti.
2. Členství ve Spolku vzniká pro zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka po zaplacení
stanoveného finančního příspěvku na příslušný školní rok. Finanční příspěvek je nutno
uhradit na bankovní účet Spolku nebo v hotovosti nejpozději do 15. prosince příslušného
školního roku.
3. Pokud má zákonný zástupce na škole více žáků, nehradí za další žáky žádný příspěvek
4. V případě, kdy žák nastoupí na školu v průběhu školního roku, může být zákonným
zástupcem členský příspěvek uhrazen dodatečně.
5. Uhrazení příspěvku se chápe jako souhlas se stanovami Spolku.
6. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
a) uplynutím doby, na kterou byl uhrazen finanční příspěvek
b) ukončením studia žáka ve škole, toto ustanovení neplatí pro „Předsedu“ a „Hospodáře“
Spolku na dobu nutnou k předání pravomocí,
c) úmrtím člena Spolku, pokud není možno členství převést na dalšího zákonného zástupce
žáka,
d) vyloučením člena Spolku. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze
Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor má právo vyloučit
člena v případě závažného porušení Stanov
e) zánikem Spolku,
f) finanční příspěvek je po zániku členství nevratný,

IV. Práva a povinnosti člena Spolku
1. Každý člen Spolku má zejména právo:
a) podílet se na činnosti Spolku,
b) být informován o činnosti a hospodaření Spolku vč. nahlížení do dokumentů Spolku,
c) vyjadřovat se a předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku, žáků a školy,
d) hlasovat na členské schůzi na základě udělení volby Zástupci třídy,
i) Volit členy Výboru a být volen do řídících orgánů Spolku.
2. Každý člen Spolku má povinnost:
a) platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze,
b) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,
c) dodržovat stanovy Spolku.

V. Orgány Spolku
1. Základní orgány Spolku jsou:
a) Členská schůze
b) Předseda
c) Místopředseda
c) Hospodář
VI. Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, její působnost plní shromáždění delegátů ve
smyslu ustanovení § 256 občanského zákoníku.
2. Shromáždění delegátů se skládá se Zástupců jednotlivých tříd, kteří se účastní jednání a
hlasování Členské schůze.
3. Do působnosti Členské schůze náleží zejména.
a) schvalování stanov Spolku, jejich změn a doplňků
b) schvalování zprávy o hospodaření
c) návrh a schvalování rozpočtu pro příslušný školní rok
d) určování a schvalování výše finančního příspěvku pro příslušný školní rok
e) rozhodování o vyloučení člena Spolku

f) rozhodování o zrušení Spolku s likvidací
g) volba a odvolání Předsedy, Místopředsedy a Hospodáře

4. Řádná členská schůze (shromáždění delegátů) je svolávána Předsedou podle potřeby, avšak
nejméně jedenkrát v příslušném školním roce. Pozvánka s místem a termínem konání schůze
bude zaslána v elektronické podobě Zástupcům tříd s předstihem 10 kalendářních dnů.
5. Z každé Členské schůze bude proveden zápis zapisovatelem, který bude zvolen vždy na
začátku Členské schůze.
6. Není-li přítomen dostatečný počet Zástupců tříd, kteří společně zastupují nadpoloviční
většinu všech hlasů, sejde se členská schůze ve vyhlášeném náhradním termínu. Členská
schůze v náhradním termínu je usnášeníschopná při libovolném počtu Zástupců tříd.
7. Rozhodnutí a usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
8. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas Předsedy.

VII. Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem Spolku.
2. Předseda je volen Členskou schůzí nadpoloviční většinou přítomných hlasů a to na dobu 4
let.
3. Předseda jedná jménem Spolku, zastupuje Spolek navenek, koordinuje činnost Spolku a
jeho plynulý chod.
4. Předseda svolává členskou schůzi (shromáždění delegátů).
5. Předseda může být zvolen opakovaně.
6. Předseda může být odvolán Členskou schůzí. K odvolání Předsedy je potřeba dvou třetin
všech hlasů přítomných delegátů.
7. Předseda může na svoji funkci rezignovat písemným oznámením rezignace na Členské
schůzi. V takovém případě volí Členská schůze nového Předsedu.

VIII. Místopředseda
1. Místopředseda zastupuje v plné míře předsedu v případě jeho nepřítomnosti na Členské
schůzi, případně ve všech dalších situacích, které mohou nastat.

IX. Hospodář
1. Hospodář odpovídá za finanční hospodaření Spolku.
2. Hospodář může být v pracovním poměru se školou, v tom případě, není-li zároveň
zákonným zástupcem žáka školy zvolený jako Zástupce třídy, nemůže hlasovat na Členské
schůzi.
2. Hospodář zpracovává zprávu o hospodaření za příslušný školní rok a předkládá ji řádně
Členské schůzi.
3. Hospodář zpracovává plán hospodaření na následující školní rok a předkládá jej řádně
Členské schůzi ke schválení.
4. S přihlédnutím k hospodaření Spolku, stavu finančních prostředků Spolku a předloženému
plánu hospodaření, navrhuje Hospodář Členské schůzi výši Členského příspěvku na
následující školní rok.
5. Hospodář zpracovává příslušná daňová přiznání, jsou-li potřeba, a zodpovídá za jejich
správnost.
6. Hospodář je volen Členskou schůzí nadpoloviční většinou přítomných hlasů a to na dobu 4
let.
7. Hospodář může být volen opakovaně.
8. Hospodář může být odvolán Členskou schůzí. K odvolání Hospodáře je třeba dvou třetin
všech hlasů přítomných Delegátů.
9. Hospodář může na svoji funkci rezignovat písemným oznámením rezignace na Členské
schůzi. V takovém případě volí Členská schůze neprodleně nového hospodáře.
10. Finanční dokumenty jsou bez žádosti volně k nahlédnutí Zástupcům tříd během konání
Členské schůze.
11. Hospodář vede evidenci Zástupců tříd. Součástí evidence jsou kontaktní údaje členů
Spolku v rozsahu: jméno a příjmení, telefon a e-mail. Vychází se primárně z údajů
poskytnutých školou.
12. Souběh funkcí Předsedy a Hospodáře se vylučuje.
X. Zástupci tříd
1. Zástupci jednotlivých tříd tvoří shromáždění delegátů a účastní se jednání a hlasování
Členské schůze.
2. Pro Zástupce tříd platí následující pravidla:

a) Zástupce třídy nesmí současně zastupovat více tříd
b) Podle § 256, odst. 2, občanského zákoníku, volí v každé třídě členové Spolku ze svého
středu jednoho Zástupce (delegáta) třídy. Volba je veřejná. Zástupce třídy je zvolen, získá-li
nadpoloviční většinu přítomných hlasů členů Spolku v dané třídě.
c) Volba Zástupce třídy je platná po dobu, po kterou je Zástupce třídy členem Spolku, nejdéle
však do doby, než je zvolen nový Zástupce třídy.
d) Funkce Zástupce třídy je dále přenositelná na dalšího člena Spolku ze stejné třídy na
základě plné moci. Plná moc musí být Zástupcem třídy udělena písemně.
e) Zástupce třídy může být zároveň Předsedou, Místopředsedou nebo Hospodářem Spolku.
XI. Zásady hospodaření, příjmy a výdaje Spolku
1. Předpokládaným zdrojem příjmů jsou zejména:
a) finanční příspěvky členů
b) dary
c) bankovní úroky a další výnosy z majetku Spolku
2. Výši finančního příspěvku stanovuje Členská schůze na návrh Hospodáře vždy na jeden
školní rok.
3. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole a žákům, například:
a) Spolek může udělit finanční nebo věcnou odměnu za mimořádné výsledky žáků. Odměnu,
její formu a výši schvaluje Členská schůze,
b) Spolek finančně pomáhá s organizací společenských, kulturních a sportovních akcí,
c) Spolek poskytuje příspěvek na zaplacení jízdného žákům, kteří reprezentují školu na
olympiádách, sportovních akcích apod. Výše příspěvku na cestu se určí dle předložených
jízdních dokladů,
4. Osoba zodpovědná za průběh a profinancování podporovaných akcí dle bodu 3. je povinna
předávat Hospodáři účetní doklady řádně a včas.
5. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky je dále
možno použít k úhradě nákladů na provozní náklady.
6. Finanční prostředky Spolku jsou uloženy následovně:
a) Na účtu peněžního ústavu, ke kterému má dispoziční právo Předseda a Hospodář Spolku.
b) V hotovostní pokladně

c) Rozdělení výše prostředků určuje Hospodář s ohledem na pouze nutnou minimální výši
prostředků v hotovostní pokladně.
d) Za bezpečné uložení finančních prostředků v hotovostní pokladně odpovídá Hospodář.
e) Finanční prostředky nad rámec aktuální potřeby Spolku mohou být, v souladu se zásadami
bezpečného investování, uloženy na spořicí účet, případně termínovaný vklad nebo jiný
finanční instrument s garantovaným výnosem.
f) Je nepřípustná jakákoliv forma spekulativních investic.
7. Členové Spolku neručí za dluhy spolku.

XII. Zánik a likvidace Spolku
1. Spolek se může zrušit z důvodu uvedených v § 268 občanského zákoníku nebo z jiného
důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zrušení Spolku jmenuje likvidátora Členská schůze.
3. Zůstatek na účtu Spolku bude likvidátorem použit v souladu se zásadami likvidace.
4. Likvidátor použije likvidační zůstatek ve prospěch žáků převedením na účet školy.
5. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
XIII. Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti těmito stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
2. Hospodaření a další funkce Spolku těmito stanovami výslovně neupravené podléhají
projednání a schválení Členskou schůzí.
3. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na Členské schůzi dne 14. 10. 2019.
4. Pověřený člen Spolku po schválení těchto stanov podá návrh na zápis do veřejného
rejstříku.

Plná Moc
Pověření delegáta za třídu: .........
Souhlasím s pověřením pana/paní XY (narozené, bytem) jako delegáta s hlasem rozhodujícím
při zastupování na Členskou schůzi (shromáždění delegátů) po celou dobu trvání uvedené
třídy.
Jméno a příjmení žáka:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Datum: Podpis zákonného zástupce

