
STANOVY 
 

Sdružení rodičů a přátel při Střední průmyslové škole chemické Brno, 

zapsaný spolek 

 
 

I. 

Název, sídlo a cíle spolku 

 

 

Článek 1 

Název spolku: 

Sdružení rodičů a přátel při Střední průmyslové škole chemické Brno, zapsaný spolek; jako 

zkratky lze použít SRPŠ při SPŠCH Brno, z. s.,  IČ 64330362 

 

Sídlo spolku: Vranovská 1364/65, 614 00 Brno 

 

Článek 2 

Sdružení rodičů a přátel při Střední průmyslové škole chemické v Brně (dále jen „spolek“) 

sdružuje zejména rodiče žáků vzdělávaných ve Střední průmyslové škole chemické Brno, 

Vranovská, příspěvková organizace (dále jen „škola“). O členství ve spolku může požádat i 

jiná osoba bez vazby na dítě zapsané ve škole. Členem může být fyzická i právnická osoba za 

podmínek daných těmito stanovami. 

 

Článek 3 

Posláním spolku je zejména: 

a) vytvářet podmínky pro podporu vzdělávání a další činnosti školy, 

b) finančně přispívat ze svých prostředků žákům školy při podpoře vzdělávací, společenské, 

kulturní a sportovní činnosti, 

c) poskytovat svým členům informace o skutečnostech souvisejících s činností školy i 

tohoto spolku, 

d) umožnit svým členům účastnit se akcí souvisejících s podporou činnosti školy 

pořádaných spolkem nebo jinými fyzickými a právnickými osobami, 

e) účastnit se na rozvoji, popularizaci a rozšíření činnosti neziskových organizací v ČR a ve 

světě.  

 

Článek 4 

K naplnění svých cílů může spolek spolupracovat s jinými fyzickými a právnickými 

osobami, jejichž cíle jsou slučitelné s cíli a posláním spolku. 

 

Článek 5 

Spolek je právnickou osobou a tvoří své orgány podle těchto stanov. Členové spolku neručí 

za závazky spolku. 



 

 

II. 

Členství, práva a povinnosti členů 

 

Článek 6 

Členství ve spolku je na principu dobrovolnosti a v souladu s cílem a posláním spolku. 

Členem spolku se stává zákonný zástupce nezletilého žáka a zletilý žák, který dává svůj 

souhlas s přijetím, se stanovami, s výší příspěvku stvrzením podpisem na přihlášce. Členem 

se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a 

sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 

Členství se váže na osobu člena, je převoditelné pouze na rodinného příslušníka staršího 18 

let, popřípadě na zletilého žáka (žákyně).  

 

Článek 7 

Členství zaniká: 

a) úspěšným složením maturitní zkoušky nebo ukončením 4. ročníku žáka (žákyně), od 

něhož se váže členství člena spolku, neprohlásí-li tento člen písemně, že hodlá i nadále 

zůstat členem spolku a plnit si povinnosti vyplývající z členství ve spolku, 

b) zanecháním či ukončením studia žáka (žákyně) ve škole, 

c) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, 

d) prokazatelným porušením stanov spolku na základě rozhodnutí schůze výboru spolku, 

e) neplacením členských příspěvků ve stanovené výši, 

f) na základě rozhodnutí člena (vystoupení člena), 

g) zánikem spolku. 

  

Článek 8 

Člen spolku má tyto práva: 

a) podílet se na činnosti spolku, 

b) účastnit se jednání členské schůze jako její řádný člen, 

c) být přizván k jednání orgánů spolku, pokud se jedná o jeho osobě, 

d) být pravidelně informován o dění a akcích pořádaných spolkem a školou, 

e) podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy, 

f) volit a být volen do orgánů spolku, 

g) informovat se o činnosti a hospodaření spolku. 

 

Článek 9 

Člen spolku má tyto povinnost: 

a) platit členské příspěvky, o kterých rozhodne výbor spolku, 

b) dbát dobrého jména a pověsti spolku, 

c) dodržovat stanovy spolku, 

d) respektovat usnesení přijatá orgány spolku. 

 



 

III. 

Členské příspěvky 

 

Článek 10 

Výši a splatnost členského příspěvku stanoví výbor spolku. 

Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti snížit či prominout, jsou-li pro to vážné 

důvody. O snížení či prominutí rozhoduje výbor spolku. 

 

 

 

IV. 

Orgány spolku 

 

Článek 11 

Orgány spolku jsou: 

a) třídní schůze spolku, 

b) výbor spolku, 

c) předseda spolku. 

 

Článek 12 

Třídní schůze spolku: 

a) třídní schůze spolku se zúčastní členové spolku v rámci jedné třídy školy, 

b) třídní schůze spolku volí zástupce do výboru spolku a jeho náhradníka, 

c) třídní schůze spolku se koná obvykle v den konání třídních schůzek školy, minimálně 

dvakrát za školní rok, 

d) pozvánku na třídní schůzi zasílá členům v dostatečném předstihu třídní učitel (učitelka) 

příslušné třídy, 

e) jednání třídní schůze spolku se zúčastní třídní učitel (učitelka) příslušné třídy.  

 

Článek 13 

Výbor spolku: 

a) výbor spolku koordinuje třídní schůze spolku, 

b) výbor spolku má tolik členů, kolik je školních tříd ve škole,   

c) v období mezi třídními schůzemi spolku řídí činnost spolku, 

d) volí a odvolává předsedu spolku, místopředsedu spolku a hospodáře spolku, 

e) výbor spolku se schází minimálně třikrát v průběhu školního roku, 

f) rozhoduje o zániku členství členů spolku v souladu s ustanovením článku 7 stanov, 

g) schvaluje rozpočet spolku a projednává výsledky hospodaření spolku, 

h) rozhoduje o majetkových otázkách spolku včetně podmínek využití majetku spolku, 

i) stanovuje výši a lhůty k zaplacení členských příspěvků, 

j) rozhoduje o způsobu čerpání finančních prostředků spolku, 

k) jednání výboru spolku řídí předseda spolku nebo výborem pověřený člen, 

l) ze zasedání výboru spolku je vyhotoven zápis. Zápis vyhotoví předseda nebo člen výboru 

spolku, který byl tímto pověřen. Ze zápisu musí být patrné, kdo jednání svolal, kdy se 

konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijatá a kdy a kým byl zápis vyhotoven, 

m) schvaluje změny stanov spolku, 

n) na požádání člena spolku podává výklad stanov spolku, 

o) rozhoduje o zrušení, sloučení nebo rozdělení spolku. 

 



Článek 14 

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předsedu spolku volí výbor spolku. Předseda 

spolku je zvolen většinou hlasů přítomných členů výboru spolku. Je představitelem spolku 

oprávněným vystupovat, jednat a právně jednat jeho jménem. 

Předseda spolku zejména: 

a) svolává a řídí schůzi výboru spolku, 

b) jedná a vystupuje jménem spolku v souladu se stanovisky výboru spolku, 

c) má podpisové právo ve všech věcech týkajících se spolku, 

d) realizuje rozhodnutí výboru spolku. 

 

 

Článek 15 

V době nepřítomnosti předsedy spolku nebo v době, kdy předseda spolku není schopen 

dlouhodobě vykonávat svoji činnost, zastupuje jej v rozsahu pravomocí stanovených článkem 

14 těchto stanov místopředseda volený výborem spolku.  

 

 

V. 

Zásady hospodaření spolku 

 

Článek 16 

a) Prostředky na svoji činnost získává spolek hlavně z členských příspěvků, dále pak ze 

sponzorských darů a grantů a z vedlejší činnosti spolku. 

b) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí být 

použity k financování činnosti spolku uvedených ve stanovách. Nesmí být použity 

k obohacení fyzických ani právnických osob. To nevylučuje použití prostředků 

k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimkou je odměna poskytnutá za nutné práce 

pro spolek provedené např. na základě dohody o provedení práce. 

c) Hospodaření, účetnictví a evidenci majetku spolku vede hospodář spolku volený výborem 

spolku. Výbor spolku může rozhodovat o vedení účetnictví externě na základě smlouvy 

uzavřené s fyzickou nebo právnickou osobou. 

d) Členské příspěvky vybírá od členů hospodář spolku nebo jiná osoba pověřená výborem 

spolku.  

e) Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem spolku. 

f) Finanční prostředky jsou uloženy na zvláštním účtu na jméno spolku. Spolek však může 

také soustřeďovat své finanční prostředky v pokladně. 

g) Každá finanční operace musí být zapsána v peněžním deníku pod samostatnou položkou 

a doložená příslušnými vnitřními, případně i vnějšími doklady. 

h) Kontrolu hospodaření provádí členové spolku určení výborem spolku. 

i) Bližší podmínky hospodaření spolku může stanovit členská schůze spolku. 

 

Článek 17 

a) Při zániku spolku se provede majetkové a finanční vypořádání. Principem tohoto 

vypořádání je rovnost práv a povinností členů spolku vůči všem aktivům a pasivům 

spolku. 

b) Při zániku členství člena spolku podle článku 7 stanov nevzniká členu žádný individuální  

nárok na finanční a majetkové vypořádání. 

 

 



VI. 

Zánik a likvidace spolku 

 

Článek 18 

a) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí výboru spolku 

nebo z jiných důvodů stanovených zákonem. 

b) Při zániku spolku výborem spolku jmenuje likvidátora, který vystaví do 20 dní od svého 

jmenování soupis jmění a zpřístupní jej shodným způsobem v sídle spolku všem jeho 

členům. 

c) Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na 

rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí výbor spolku. Nebude-li návrh na rozdělení 

výborem spolku schválen, je likvidátor povinen v nové 20 denní lhůtě připravit nový 

návrh. 

d) Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání. 

 

 

VII. 

Demokratické principy v činnosti spolku 

 

Článek 19 

a) Volby orgánů spolku se konají veřejným hlasováním (aklamací) na základě všeobecného a 

rovného volebního práva; 

b) usnesení přijímá výbor spolku nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru spolku 

přítomných zasedání výboru spolku, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak; 

c) výbor spolku má právo zmocnit jednáním jménem spolku i další své členy; 

d) neplatná a neúčinná jsou taková rozhodnutí a úkony předsedy, místopředsedy a případně 

dalších členů spolku, která jsou v rozporu se stanovami nebo s usnesením výboru spolku. 

 

Článek 20 

a) O sloučení nebo rozdělení spolku rozhoduje výbor spolku dvoutřetinovou většinou hlasů 

všech členů výboru spolku; 

b) Rozhodnutí výboru spolku o zániku spolku je platné, pokud ani tři členové nejsou pro jeho 

zachování. 

 

    

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Článek 21 
Stanovy byly schváleny výborem spolku na schůzi konané dne 12. 4. 2016 jejíž konání 

je potvrzeno zápisem ze dne 15. 4. 2016 

 

Znění těchto stanov je účinné od 1. 5. 2016 

 

 

 

 


