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ČÁST PRVNÍ  
Úvodní ustanovení 

1. Za účelem podpory a rozvoje činnosti Gymnázia B. Němcové v Hradci Králové, 
Pospíšilova 324, funguje ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále též jen „NOZ“) v platném znění spolek, který svoji činnost vyvíjí pod názvem 
Klub rodičů a přátel při Gymnáziu B. Němcové, z.s. (dále jen „Klub“ nebo 
„spolek“). 

2. Klub je nepolitickou zájmovou organizací hájící zájmy Gymnázia B. Němcové, 
především pak jeho studentů. 

3. Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy a jiných 
organizacích. K zajištění svých cílů jedná se školou, výchovnými a vzdělávacími 
zařízeními, orgány státní správy a samosprávy a dalšími společenskými a 
veřejnými institucemi, a to na základě partnerství a vzájemného respektu. 

 

ČÁST DRUHÁ  
Základní ustanovení 

 
Článek 2 

Název spolku 
 
     Spolek jako právnická osoba bude nadále v právních vztazích vystupovat pod názvem 
Klub rodičů a přátel při Gymnáziu B. Němcové, z.s. 

 
Článek 3  

Sídlo spolku  

Sídlem spolku je Hradec Králové, Pospíšilova 324.  
 
 
 



Článek 4  
Cíl činnosti spolku  

     Cílem činnosti spolku je koordinace zájmů Gymnázia B. Němcové (dále jen „škola“) 
s dalšími výchovně vzdělávacími institucemi a zajišťování pomoci škole v její činnosti, a 
to zejména v těchto oblastech: 

- spolupráce při pedagogické a výchovné činnosti školy 
- spolupráce při zabezpečování a zlepšování materiálních, ekonomických a 

personálních podmínek školy 
- spolupráce při zabezpečování a zlepšování provozu školy 
- spolupráce při zabezpečování a zlepšování hygienických podmínek studentů 
- spolupráce při zabezpečování a zlepšování zájmové, odborné a mimoškolní 

činnosti studentů 
- spolupráce při zabezpečování a zlepšování spolupráce školy s rodiči 
- spolupráce při sponzorování školy 
- spolupráce při zabezpečování společenských akcí pořádaných školou. 

 
 

Článek 5  
Trvání spolku  

     Spolek byl založen na dobu neurčitou. 
 
 
 

ČÁST TŘETÍ  
Organizace spolku 

Článek 6  
Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba, která dosáhla 18-ti let věku a je 
plně svéprávná a každá právnická osoba, jejíž předmět činností není v rozporu 
s cíli spolku. 

2. Členství v Klubu vzniká na základě písemné přihlášky, která musí obsahovat tyto 
náležitosti: 

- označení, že se jedná o přihlášku za člena Klubu 
 
- prohlášení přihlašovatele, že byl seznámen s obsahem stanov 
 
- datum a vlastnoruční podpis přihlašovatele. 

3. Člen spolku má právo podílet se na činnosti spolku, zejména volit a být volen do 
orgánů spolku. 

4. Člen spolku - právnická osoba vykonává svá práva a povinnosti prostřednictvím 
svých statutárních orgánů. 

5. Člen spolku je zejména povinen dodržovat stanovy Klubu, plnit přijatá usnesení 
Klubu a hradit povinné členské příspěvky ve výši 500,- Kč ročně. Je-li členem 
spolku více členů jedné rodiny, pak členský příspěvek ve výši 500,- Kč ročně hradí 
pouze jeden z nich, každý další člen rodiny hradí členský příspěvek ve výši 300,- 
Kč ročně. Členský příspěvek je nutno uhradit za každý školní rok vždy 
k poslednímu kalendářnímu dni měsíce listopadu příslušného roku na účet spolku 
vedený Českou spořitelnou a.s., č. účtu  1084862349/0800, variabilní symbol část 



rodného čísla žáka před lomítkem a do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte - 
žáka školy a třídu, kterou navštěvuje. 

6. Členství ve spolku zaniká 
1. smrtí člena 
2. zánikem člena - právnické osoby 
3. písemným oznámením o ukončení účasti ve spolku adresovaným výboru 
4. nezaplacením povinného příspěvku ve stanovené lhůtě 
5. v případě, že se jedná o člena - rodiče studenta, členství zaniká i 

v  případě, že potomek člena Klubu přestane být studentem školy, pokud 
člen neoznámí výboru, že chce být členem Klubu i nadále. 

 

Článek 7  
Orgány spolku  

Spolek má tyto orgány: 

1. shromáždění členů spolku  
2. výbor spolku  

 

 

Článek 8  
Shromáždění členů spolku  

1. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění členů spolku (dále jen „shromáždění“). 
Shromáždění rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se spolku a jeho 
činnosti. Shromáždění se schází dle potřeby. Svolává je výbor spolku, a to tak, že 
termín a místo konání shromáždění a jeho program vyvěsí na informační tabuli 
umístěné v budově školy a na webových stránkách školy a termín konání oznámí 
vhodným způsobem delegátům shromáždění, to vše alespoň 14 dnů přede dnem 
konání shromáždění. 

2. Působnost shromáždění vykonává shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů 
je tvořeno vždy jedním zástupcem z každé třídy, počet členů shromáždění 
delegátů závisí na počtu tříd v daném školním roce. 

3. Člen shromáždění delegátů je volen rodiči - členy Klubu příslušné studijní třídy na 
první rodičovské schůzi v příslušném školním roce. Členem shromáždění delegátů 
se stává ten člen Klubu, pro kterého se vyslovila většina odevzdaných hlasů. 
Funkční období trvá do zvolení nového člena shromáždění delegátů za příslušnou 
studijní třídu v nadcházejícím školním roce. 

4. Výbor spolku musí svolat shromáždění, požádá-li o to alespoň třetina členů spolku 
nebo třetina delegátů shromáždění. 

5. Shromáždění je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni alespoň 3 delegáti 
shromáždění.  

6. Shromáždění rozhoduje o všech záležitostech spolku. Shromáždění může přenést 
rozhodování o některých otázkách na výbor spolku. Shromáždění rozhoduje 
nadpoloviční většinou přítomných členů. 

7. Jednání shromáždění řídí člen výboru, v případě jeho nepřítomnosti zvolí přítomní 
členové předsedajícího shromáždění. O jednání shromáždění se pořizuje zápis, 
který podepisuje člen výboru nebo předsedající. 

 



Článek 9  
Výbor Klubu 

1. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku. 
2. Výbor je tříčlenný a je tvořen vždy ředitelem školy, jedním ze zástupců školy a 

dalším členem pedagogického sboru. Funkční období členů výboru je odvozené od 
jejich funkce jako ředitele školy, zástupce školy a člena pedagogického sboru. 

3. Za Klub navenek jedná samostatně ředitel školy nebo zástupce školy. Oprávněná 
osoba podepisuje za Klub tak, že k názvu Klubu připojí svůj podpis.  

4. Ředitel školy nebo zástupce školy svolává shromáždění i schůzi výboru, řídí jejich 
průběh a plní usnesení shromáždění a výboru. V případě nepřítomnosti ředitele 
školy plní jeho funkci zástupce školy nebo jiný výborem zvolený člen výboru. 

5. Výbor je způsobilý k jednání, pokud je přítomna nejméně jedna polovina jeho 
členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas ředitele školy. O každém jednání výboru se pořizuje zápis, který vedle 
zapisovatele podepisuje ředitel školy či jiná osoba, která řídila jednání výboru. 
Každá osoba přítomná na jednání výboru má právo požadovat, aby v zápisu byly 
zaznamenány její připomínky či stanoviska. 

6. Členství ve výboru, či výkon funkce zaniká: 
1. odvoláním 
2. smrtí 
3. odstoupením   
4. zánikem funkce ředitele školy, zástupce školy nebo člena pedagogického 

sboru. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ  
Hospodaření spolku 

                                                          Článek 10  
                                                       Majetek Klubu 

1. Majetek Klubu je tvořen zejména příspěvky členů Klubu, příspěvky rodičů, 
finančními dary fyzických či právnických osob či příjmy z vlastní činnosti Klubu 
(příjmy z pořádání společenských akcí apod.). 

2. Vedle povinného příspěvku může každý člen Klubu hradit dobrovolné příspěvky. 
3. Majetek Klubu lze použít pouze k účelům, které jsou v souladu s cíli činnosti Klubu 

uvedenými v jeho stanovách. Z majetku Klubu se hradí i výdaje na činnost Klubu, 
zejména na její materiální zajištění. 

4. O výdajích do částky 500,- Kč rozhoduje samostatně ředitel školy nebo zástupce 
školy. O výdajích převyšujících částku 500,-Kč rozhoduje výbor. 

5. S majetkem lze hospodařit v souladu s obecně závaznými předpisy a v souladu 
s rozpočtem schváleným na první schůzi výboru konané v příslušném školním 
roce. 

6. Klub poskytuje účelově určené příspěvky v souladu s cíli Klubu (dále jen „účelové 
příspěvky“. Tyto účelové příspěvky lze použít pouze k účelům, ke kterým byly 
poskytnuty. V případě neoprávněného použití je příjemce účelového příspěvku 
povinen tento neprodleně k výzvě výboru vrátit. 

7. Peněžní prostředky Klubu budou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu 
určeného výborem. S peněžními prostředky vedenými na tomto účtu může 
nakládat pouze  ředitel školy nebo zástupce školy. Při nakládání s peněžními 
prostředky jsou tyto osoby vázány pokyny výboru či shromáždění. 



8. Účetní vede pokladnu Klubu. Pokladní hotovost nesmí přesáhnout částku 20.000,- 
Kč. V případě, že pokladní hotovost přesáhne tuto částku, musí být prostředky 
přesahující stanovený limit uloženy na bankovní účet. 

9. Účetní vede pokladní knihu, přehled majetku Klubu, přehled příjmů, výdajů a 
poskytnutých účelových příspěvků. U poskytnutého účelového příspěvku musí být 
uveden vedle jeho výše také den rozhodnutí o jeho poskytnutí, jeho účel a 
příjemce. 

10. Kontrolu hospodaření provádí shromáždění. Každý člen Klubu může požádat 
o kopie zpráv, přijatých usnesení či dalších listin vztahujících se k činnosti Klubu. 
Náklady na pořízení těchto kopií jdou k tíži žadatele. 

 
 

ČÁST PÁTÁ  
Zánik spolku 

1. Spolek (Klub) zaniká: 
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem 
b) rozhodnutím soudu 

2. O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem rozhoduje shromáždění. 
Výbor spolku, popřípadě osoba, kterou určí shromáždění, tuto skutečnost oznámí 
do 15 dnů ode dne přijetí rozhodnutí soudu. 

3. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. 
4. Při zániku spolku podle odstavce 1 písm. b) provede majetkové vypořádání 

likvidátor určený soudem. 
5. Při zániku spolku podle odstavce 1 písm. a) rozhodne o způsobu majetkového 

vypořádání shromáždění, které schválilo rozpuštění spolku nebo jeho sloučení 
s jiným spolkem, a určí osobu, která majetkové vypořádání provede. 

 

ČÁST ŠESTÁ  
Závěrečná ustanovení 

1. O veškerých změnách či doplňcích těchto stanov rozhoduje shromáždění. 
2. Změny stanov musí být oznámeny soudu. K tomuto oznámení se připojuje ve 

dvojím vyhotovení text příslušné změny. 
3. Záležitosti neupravené v těchto stanovách se řídí českým právním řádem, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

 

 

V Hradci Králové dne: 15. 11. 2017   ………………………………………………………………………………….. 


