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Preambule
Výluka, z. s. je dobrovolným a zcela nezávislým občanským spolkem, v němž se spolčili lidé, jejichž
společným zájmem je vzdělávání, stav českého školství a zprostředkovávání zkušenosti v oboru
učitelství studentům různých, i nepedagogických, oborů či studentům maturitních ročníků
středních škol.
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Článek I.
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1. Název spolku je: „Výluka, z. s.“.
2. Sídlem spolku je: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
3. Spolek působí na území České republiky.
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Článek II.
Cíle, náplň a formy činnosti
1. Vytvořit prostor pro svobodnou diskuzi o vzdělávání a spřízněných tématech.
2. Zprostředkovávat členům i nečlenům spolku praktické znalosti v oboru pedagogiky,
vzdělávání, fungování školských zařízení a institucí.
3. Reflektovat výsledky takové činnosti.
4. Navázat fungující spolupráci s konkrétními školskými zařízeními.
5. Pořádat odborné přednášky, semináře a další vzdělávací a společenské akce.
6. Navázat spolupráci s dalšími spolky a iniciativami.
7. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada členů.
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Článek III.
Členství ve spolku
1. Spolek rozeznává jeden druh členství: řádné.
2. Řádným členem se stává každý student či absolvent střední či vysoké školy, který o členství
projeví písemnou formou zájem. Přihlášku přijímá člen výboru.
3. Evidenci členů vede výbor. Seznam řádných členů je neveřejný.
4. Členství zaniká:
a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru,
b. rozhodnutím disciplinární komise spolku o vyloučení člena na základě provinění
proti těmto stanovám,
c. nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících obdobích,
d. úmrtím člena nebo zánikem spolku.
5. Člen má právo:
a. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
b. účastnit se valné hromady, volit orgány spolku a být do nich volen, a to i nástroji
vzdálené komunikace.
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
d. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
6. Podmínkou zastupování člena při hlasování ve spolku je plná moc.
7. Člen má povinnost:
a. dodržovat tyto stanovy a další vnitřní předpisy spolku a jednat v souladu s cíli
spolku,
b. chovat se tak, aby stále udržoval dobré jméno spolku a nepošpinil pověst svoji ani
spolku,
c. platit členské příspěvky.
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Článek IV.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a. valná hromada členů,
b. výbor,
c. předseda a místopředseda,
d. disciplinární komise.
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Článek V.
Valná hromada členů
1. Valná hromada členů (dále jen „valná hromada“) je nejvyšším orgánem spolku a rozhoduje
o všech důležitých otázkách, které s jeho činností souvisí; schází se nejméně jednou ročně.
2. Výbor svolá valnou hromadu vždy během měsíců srpen, září.
3. Valnou hromadu svolává výbor a řídí předseda. Oznámení o svolání valné hromady musí
být zveřejněno, tj. vyvěšeno na viditelném místě a na internetových stránkách spolku,
nejpozději 7 dnů před termínem svolání, musí být opatřeno alespoň podpisem předsedy,
nebo místopředsedy, dále přesným datem, místem konaní a stručným programem.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna více než čtvrtina všech členů spolku;
nesejde-li se usnášeníschopná schůze, svolá výbor nejpozději do 21 dnů (ale ne dříve než
za 7 dnů) náhradní schůzi; tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
5. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí usnesení je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
6. Valnou hromadu svolá výbor také, požádá-li o to písemně více než 1/4 všech členů spolku a
to ve lhůtě do 14 dnů (ale ne dříve než za 7 dnů), není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
7. Valná hromada zejména:
a. volí předsedu, místopředsedu a zbylé členy výboru a disciplinární komisi,
b. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku nebo jeho
sloučení s jiným spolkem, odvolává výbor, předsedu, místopředsedu a disciplinární
komisi; pro tato rozhodnutí je zapotřebí souhlasu 2/3 usnášeníschopné valné
hromady,
c. schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku a bere na vědomí revizní zprávu,
d. určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,
e. stanovuje minimální výši členských příspěvků.

8

Výluka, z. s.
Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 05219833
www.vyluka.org / info@vyluka.org

Článek VI.
Výbor
1. Valná hromada volí výbor, který plní funkci výkonného orgánu.
2. Výbor je dvou až pětičlenný, jeho členy jsou předseda a místopředseda; případné další
členy výboru volí valná hromada z řad členů.
3. Funkční období výboru začíná jeho zvolením a končí zvolením nového výboru na první
valné hromadě v následujícím akademickém roce, a to v měsících srpen, září.
4. Výbor řídí spolek v období mezi valnými hromadami. Schází se minimálně jednou za měsíc.
Je svoláván předsedou.
5. Pokud klesne počet členů výboru pod tři, vyhlašují zbylí členové na nejbližší valné
hromadě nové volby.
6. Jménem spolku jedná předseda, místopředseda a na návrh výboru předsedou písemně
(udělenou plnou mocí) pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku
samostatně.
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Článek VII.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je volen valnou hromadou z řad členů
spolku, nebo shodou zakládajících členů spolku.
8. Předseda:
a. je členem výboru,
b. svolává zasedání výboru a stojí v jeho čele,
c. reprezentuje spolek navenek, disponuje samostatným podpisovým právem,
d. pověřuje místopředsedu výkonem pravomocí předsedy v době své nepřítomnosti,
e. vypracovává výroční zprávu o činnosti spolku,
f.
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může být zvolen maximálně dvě po sobě následující volební období, pozbývá své
funkce, pokud je mu ukončeno členství ve spolku, je odvolán valnou hromadou
nebo pokud odstoupí.
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Článek VIII.
Místopředseda
1. Místopředseda je statutárním orgánem spolku, který je volen valnou hromadou z řad členů
spolku.
2. Místopředseda:
a. je členem výboru,
b. disponuje podpisovým právem; svá rozhodnutí, pokud možno, konzultuje
s předsedou,
c. zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a má přitom práva a povinnosti
předsedy.
3. Může být zvolen maximálně dvě po sobě následující volební období.
4. Místopředseda pozbývá své funkce, pokud je mu ukončeno členství ve spolku, je odvolán
valnou hromadou nebo pokud odstoupí. Poté vyhlásí výbor na nejbližší valné hromadě
nové volby na tuto pozici.
5. V případě uvolnění funkce předsedy se místopředseda automaticky stává předsedou.
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Článek IX.
Disciplinární komise
1. Valná hromada volí z řad členů spolku disciplinární komisi, která plní funkci kontrolního a
rozhodčího orgánu spolku.
2. Komise je dvou až tříčlenná, jejími členy nemohou být členové výboru.
3. Funkční období disciplinární komise začíná jejím zvolením a končí zvolením nové komise
na první valné hromadě, a to v měsících srpen, září.
4. Disciplinární komise:
a. vykonává dohled nad hospodařením spolku, nad dodržováním stanov a dalších
vnitřních předpisů spolku, jakož i nad řádným plněním úkolů uložených
jednotlivými orgány spolku,
b. má právo vyžádat od všech orgánů spolku veškeré materiály potřebné pro účely
své kontrolní činnosti a požadovat od orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců
vysvětlení k jednotlivým záležitostem,
c. na podnět členů spolku vykládá nejasné body stanov a dalších vnitřních předpisů
spolku, přičemž její výklad je závazný,
d. rozhoduje o zrušení předpisů a norem spolku nebo jejich částí, pokud jsou v
rozporu se stanovami nebo jinými vyššími předpisy,
e. na návrh kteréhokoli člena spolku se snaží urovnat spory uvnitř a podává návrhy
na jejich odstranění,
f.

upozorňuje členy výboru a valnou hromadu na zjištěné nedostatky a podává
návrhy na jejich odstranění

g. rozhoduje spory o neplacení členských poplatků a rozhoduje o návrhu na
vyloučení člena,
h. na závěr své činnosti podává zprávu valné hromadě,
i.

je zodpovědná valné hromadě a je na základě jejího rozhodnutí odvolatelná,

j.

volí předsedu disciplinární komise.

5. V případě závažných důvodů, za které se považuje zejména závažné porušování stanov a
platných právních předpisů ze strany statutárních orgánů spolku nebo dlouhodobá
neaktivita statutárních orgánů či celého výboru, může disciplinární komise svolat
mimořádnou valnou hromadu z vlastního podnětu. Na náležitosti oznámení o svolání
takové valné hromady se analogicky vztahuje čl. V, odst. 2.
6. Předseda disciplinární komise
a. je volen disciplinární komisí z řad jejích členů,
b. svolává zasedání disciplinární komise a stojí v jeho čele,
c. zastupuje disciplinární komisi navenek,
d. předává valné hromadě revizní posudek zprávy o činnosti za minulé období
a revizní zprávu o činnosti a hospodaření.
7. Členové disciplinární komise jsou osvobozeni od povinnosti platit členské příspěvky.
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Článek X.
Volební řád
1. Přímá volba předsedy, místopředsedy, výboru, disciplinární komise a dalších orgánů
spolku probíhá na valné hromadě na základě přímého, tajného a rovného hlasovacího
práva. Právo volit a být volen mají všichni členové spolku bez rozdílu.
2. Volby jsou vyhlašovány výborem na prvním zasedání valné hromady v každém roce a ve
zvláštních případech, které určují tyto stanovy.
3. Kandidátem na předsedu, místopředsedu, na členství ve výboru, disciplinární komisi nebo
dalším orgánu spolku se stává člen tím, že předloží osobně svou kandidaturu na valné
hromadě nebo je navržen jiným členem (v tomto případě je nutný jeho souhlas).
4. Před začátkem voleb zvolí schůze tři členy volební komise, kteří dohlíží na průběh voleb a
sčítají odevzdané hlasy.
5. Volby probíhají v tomto pořadí: volba předsedy, volba místopředsedy, volba dalších členů
výboru, volba disciplinární komise, volba dalších orgánů spolku, pokud jsou ustaveny.
6. Při volbě předsedy a místopředsedy smí každý volič hlasovat v obou kolech pouze pro
jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek hodnocen jako neplatný.
7. Předseda musí být zvolen nadpoloviční většinou hlasů usnášeníschopné valné hromady.
Nestane-li se tak, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola. V
druhém kole je zvolen předsedou kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů. Nezískáli nikdo ani v druhém kole nadpoloviční počet hlasů, volba se opakuje. Do opakované volby
se mohou přihlásit další kandidáti. Opakovaná volba postupuje podle stejných principů, až
na to, že v druhém kole opakované volby se předsedou stává kandidát s vyšším počtem
hlasů.
8. Volba místopředsedy podléhá stejným pravidlům jako volba předsedy.
9. Členové zvolení na post předsedy a místopředsedy nesmí kandidovat při volbě dalších
orgánů spolku.
10. Při volbě výboru a disciplinární komise smí každý volič hlasovat nejméně pro jednoho,
maximálně však pro počet volených členů jednotlivých orgánů, jinak je hlasovací lístek
hodnocen jako neplatný.
11. Členy výboru se stávají kandidáti, kteří obdrželi největší počet hlasů na počet volených
míst; obdobně se postupuje při volbě disciplinární komise.
12. Zásady voleb do dalších orgánů spolku, pokud jsou ustaveny, upraví valná hromada při
jejich zřizování a provede o nich zápis.
13. Při rovnosti hlasů rozhoduje los, který provedou členové volební komise.
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Článek XI.
Okolnosti zániku spolku
1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Spolek zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem
rozhodnutím valné hromady podle čl. V, odst. 6, nebo tehdy, když se valná hromada
nebude schopná sejít po dobu dvou let.
3. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán jiné neziskové
organizaci s podobnými cíli.
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Článek XII.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnost registrací na příslušném rejstříkovém soudu.
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