STANOVY SPOLKU VÝLUKA
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Preambule
Výluka, z. s. je dobrovolným a zcela nezávislým spolkem, v němž se sdružili lidé, jejichž společným
zájmem je vzdělávání a stav českého školství. Výluka, z. s. podporuje lidi se zájmem o vzdělávání a
propojuje je se školami různého typu v různých lokalitách, čímž se snaží rozvinout potenciál učitelů a
učitelek v českém školství.
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Článek I.
Název, sídlo, působnost spolku
1. Název spolku je: Výluka, z. s.
2. Sídlem spolku je: Praha
3. Spolek působí na území České republiky.
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Článek II.
Poslání spolku, hlavní činnost a vedlejší činnost spolku
1. Posláním spolku je podporovat lidi se zájmem o vzdělávání a propojit je se školami
různého typu v různých lokalitách, čímž se snaží rozvinout potenciál učitelů a učitelek v
českém školství.
2. Účelem a hlavní činností spolku jsou:
a. práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými,
b. zprostředkovávat zkušenosti v oboru učitelství studentům různých, i
nepedagogických, oborů vysokých škol a jejich čerstvým absolventům, a dále
studentům středních škol a další mládeži a také mladým pracujícím,
c. vytvořit prostor pro svobodnou diskuzi o vzdělávání a spřízněných tématech,
zprostředkovávat členům i nečlenům spolku praktické znalosti v oboru
pedagogiky, vzdělávání, fungování školských zařízení a institucí, navázat fungující
spolupráci s konkrétními školskými zařízeními, pořádat odborné přednášky,
semináře a další vzdělávací a společenské akce, navázat fungující spolupráci s
dalšími spolky a iniciativami,
d. vytvářet on-line i off-line kampaně zaměřené na učitelství, a k tomu účelu vytvářet
webové portály,
Další formy činnosti spolku stanoví valná hromada.
3. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání.
Předměty této vedlejší činnosti v den schválení těchto stanov jsou:
a. Výroba, obchod a služby neuvedené přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
4. Předseda spolku je oprávněn rozhodnout i bez změny těchto stanov o změně či doplnění
předmětu podnikání spolku.
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Článek III.
Členství ve spolku
1. Spolek rozeznává jeden druh členství: řádné.
2. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje na základě podané
přihlášky valná hromada spolku.
3. Evidenci členů vede předseda spolku. Seznam členů je neveřejný.
4. Seznam členů obsahuje nejméně tyto informace o každém členu spolku:
a. titul, jméno a příjmení
b. datum narození
c. adresa trvalého bydliště
d. kontaktní adresa
e. číslo mobilního telefonu
f.

e-mailová adresa

5. Člen spolku je povinen bezodkladně oznámit předsedovi spolku každou změnu údajů
zapsaných o něm v seznamu členů. Neučiní-li tak, nemůže se vůči spolku dovolávat
náhrady jakékoliv újmy, která mu v důsledku nesprávných či neúplných údajů vznikla.
6. Členství ve spolku zaniká:
a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení na adresu sídla spolku,
b. rozhodnutím valné hromady spolku o vyloučení člena na základě vážného či
opakovaného provinění proti těmto stanovám, případně vážného či opakovaného
jiného jednání proti oprávněným zájmům spolku,
c. úmrtím člena nebo zánikem spolku.
7. 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,
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
d. podílet se na stanovování forem činnosti spolku.
8. Podmínkou zastupování člena při hlasování na valné hromadě spolku je plná moc, a to
buď udělená členem spolku osobně k rukám předsedy nebo místopředsedy spolku, nebo
opatřená úředně ověřeným podpisem.
9. 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 řádně a včas členské příspěvky,
d. je-li zvolen do orgánu spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě
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10. Při nezaplacení členského příspěvku po dobu delší jednoho roku může být danému členovi
rozhodnutím valné hromady pozastaveno členství a odňato hlasovací právo, a to až do
doby, než příspěvek zaplatí.
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Článek IV.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a. valná hromada,
b. předseda a místopředseda spolku.
2. Funkční období členů volených orgánů spolku je tříleté, opakovaná volba je možná.
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Článek V.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a rozhoduje o všech důležitých otázkách,
které s jeho činností souvisí; má být svolána nejméně jednou ročně.
2. Valnou hromadu svolává a řídí předseda spolku, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
Oznámení o svolání valné hromady musí být zveřejněno, tj. vyvěšeno současně na
viditelném místě v kancelářích nebo jiných prostorách spolku, a také na internetových
stránkách spolku, a to vždy nejpozději 7 dnů před termínem konání valné hromady.
Oznámení musí být opatřeno podpisem předsedy, dále přesným datem, místem konání
a stručným programem jednání.
3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna více než 1/2 všech členů spolku;
nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá předseda nebo místopředseda spolku
nejpozději do 21 dnů (ale ne dříve než za 7 dnů) náhradní valnou hromadu; tato je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, může však rozhodovat pouze o
věcech zařazených na program původní valné hromady.
4. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí usnesení je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
5. Valnou hromadu svolá předseda nebo místopředseda spolku také tehdy, požádá-li o to
písemně více než ¼ všech členů spolku, a to ve lhůtě do 14 dnů (ale ne dříve než za 7 dnů),
není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Nesvolá-li předseda nebo místopředseda valnou
hromadu do 15 dnů ode dne kdy tak měl učinit, nebo není-li předsedy ani místopředsedy,
může valnou hromadu svolat kterýkoliv ze členů spolku.
6. Valná hromada může rozhodovat i bez svolání zasedání (per rollam). Pravidla pro takové
rozhodování stanoví sama valná hromada svým rozhodnutím, přičemž organizací
hlasování pověří zpravidla předsedu nebo místopředsedu spolku.
7. Valná hromada:
a. volí a odvolává předsedu a místopředsedu spolku,
b. schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
c. rozhoduje o zrušení nebo přeměně spolku,
d. schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku, případně též účetní závěrku, je-li
sestavována,
e. určuje formy a konkretizaci činnosti spolku pro další období,
f.

stanovuje výši a splatnost členských příspěvků,

g. uděluje souhlas k některým právním jednáním statutárního orgánu spolku.
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Článek VII.
Předseda a místopředseda spolku
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je volen valnou hromadou z řad členů
spolku.
2. Předseda zejména:
a. svolává a řídí zasedání valné hromady spolku,
b. reprezentuje spolek navenek a jedná jeho jménem,
c. odpovídá za řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
d. vypracovává výroční zprávu o činnosti spolku.
3. Může být zvolen maximálně dvě po sobě následující volební období.
4. Předseda pozbývá své funkce, pokud je mu ukončeno členství ve spolku, je odvolán valnou
hromadou, nebo pokud odstoupí, zemře či přestane splňovat zákonné podmínky pro
výkon funkce.
5. Předseda rozhoduje o všech věcech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do
působnosti jiného orgánu spolku.
6. Místopředseda spolku je statutárním orgánem spolku, který je stejně jako předseda spolku
oprávněn reprezentovat spolek navenek a jednat jeho jménem. Ostatních pravomocí
předsedy nabývá místopředseda pouze v případě nepřítomnosti předsedy, nebo jeho
dlouhodobé nezpůsobilosti vykonávat funkci, a také tehdy, není-li funkce předsedy
obsazena, vždy však pouze do doby, než se předseda opět v plném rozsahu ujem své
funkce.
7. Ustanovení článku VII. bod 1., 3. a 4. se použije přiměřeně též na místopředsedu.
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Článek VIII.
Jednání jménem spolku navenek
1. Spolek zastupuje navenek samostatně předseda nebo místopředseda spolku. Některá
právní jednání předsedy nebo místopředsedy spolku však ke své platnosti vyžadují
předchozí písemný souhlas valné hromady spolku. Jsou jimi právní jednání, jimiž spolek:
a)
b)
c)
d)
e)

nabývá, pozbývá či zatěžuje nemovitou věc,
přijímá či poskytuje zápůjčku nebo úvěr,
vystavuje či avaluje směnku,
přijímá ručení za cizí dluh,
právně jedná v jiné věci než shora uvedené, je-li hodnota plnění vyšší než 100.000 Kč
vč. daně z přidané hodnoty. Jde-li o smlouvu s opakujícím se plněním, posuzuje se
hodnota dle předchozí věty za dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
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Článek X.
Volba předsedy a místopředsedy spolku
1. Volba předsedy a místopředsedy 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. Kandidátem na předsedu nebo místopředsedu spolku se stává člen spolku tím, že předloží
osobně svou kandidaturu na valné hromadě nebo je navržen jiným členem (v tomto
případě je nutný souhlas navrženého s kandidaturou). Jedna osoba může kandidovat na
obě funkce (nemůže však být do obou zvolena). Je-li potřeba obsadit jak funkci předsedy,
tak místopředsedy, volí se vždy nejprve předseda.
3. Před začátkem voleb zvolí schůze tři členy volební komise, kteří dohlíží na průběh voleb a
sčítají odevzdané hlasy.
4. Při volbě předsedy a místopředsedy spolku smí každý volič hlasovat v obou kolech pouze
pro jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek hodnocen jako neplatný.
5. Předseda a místopředseda musí být zvoleni nadpoloviční většinou hlasů členů spolku
přítomných na usnášeníschopné valné hromadě. Nestane-li se tak v prvním kole volby,
postupují dva kandidáti na každou z funkcí s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola. Ve
druhém kole je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů. Nezíská-li 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 je zvolen kandidát s vyšším počtem hlasů.
6. Zásady voleb do dalších orgánů spolku, pokud jsou ustaveny, upraví valná hromada při
jejich zřizování a provede o nich zápis.
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Článek XI.
Zrušení a zánik spolku
1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Spolek se zrušuje dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí valné hromady, případně
rozhodnutím soudu ze zákonných důvodů. Spolek může zaniknout též v důsledku
přeměny (rozdělení, sloučení).
3. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude případný likvidační zůstatek předán
jiné neziskové organizaci s podobnými cíli, nerozhodne-li valná hromada jinak.
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Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Toto nové úplné znění stanov nabývá účinnosti dnem svého přijetí valnou hromadou
spolku. Tímto dnem zaniká funkce všech dosavadních členů orgánů spolku, přičemž valná
hromada, která je schválila, zvolí nového předsedu a místopředsedu spolku na nové
funkční období.
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