
Stanovy 
 

  
Článek I. 

Název a sídlo 
 
1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů  
dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále „NOZ“)  
s názvem SvobodaUčení.cz, z.s. (dále jen „spolek“). 
 
2. Sídlo spolku: 
SvobodaUčení.cz, z.s. 
Pohořanská 239 
41141 Žitenice 
Česká republika 
 

Článek II. 
Právní postavení 

 
1. Spolek je právnickou osobou, způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu  
s platnými právními předpisy a těmito stanovami a s působností na území České republiky. 
 
2. Spolek je neziskovou, nezávislou a nepolitickou a dobrovolnou organizace sdružující občany 
na základě společných zájmů. 
 

Článek III. 
Účel a činnosti 

 
1. Účelem spolku je zvyšovat povědomí o svobodném přístupu k učení  
a podpora jednotlivců i iniciativ uvádějících do praxe alternativní směry ke vzdělávání. 
 
2. Hlavní činnosti spolku jsou: 
a) Provozování webových stránek, 
b) sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání, 
c) setkávání a rozvíjení komunitních projektů, 
d) informační, osvětová a vzdělávací činnost v souladu s účely spolku, 
e) rozšiřování členské základny a její informování v souladu s účely spolku, 
f) spolupráce s dalšími subjekty i jednotlivci v souladu s účely spolku.  
 
3. Vedlejší činnosti spolku jsou: 
a) Vydavatelská a publikační činnost, 
b) poskytování konzultací v oblasti metod alternativního vzdělávání, 
c) pořádání společenských, kulturních a informačních akcí podporujících účel spolku, 
d) pořádání pobytových akcí a organizace volnočasových aktivit. 
 
4. Spolek je nezávislý na politických stranách a hnutích a spolupracuje se všemi organizacemi  
a jednotlivci, jak v České republice, tak v zahraničí, kteří mají obdobné poslání. 
 
5. V rozsahu a způsobem určeným zákonem a těmito stanovami zastupuje spolek  
sdružené členy ve vztazích ke státním orgánům, jiným organizacím, fyzickým a právnickým osobám. 
 
6. Spolek může vyvíjet k naplnění svých cílů rovněž účelnou hospodářskou činnost. V rámci této 
činnosti může zakládat obchodní společnosti či zájmová sdružení, a to buď samostatně, nebo 
společně s jinými právními subjekty a v souladu s platnými zákony. 



Článek IV. 
Členství 

 
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba a každá právnická osoba,  
která souhlasí s jeho stanovami a cíli a podílí se aktivně na jeho činnosti, popřípadě spolek podporuje. 
 
2. Členství ve spolku je dvojího druhu, „Řádné“ a „Informované“: 
a) „Řádným“ členem, podle těchto stanov, se rozumí člen s hlasovacím právem  
v nejvyšším orgánu – členské schůzi, dále jen „řádný člen“, 
b) „informovaným“ členem podle těchto stanov se rozumí člen bez hlasovacího práva  
v nejvyšším orgánu – členské schůzi, dále jen „informovaný člen“. 
 
3. Přijetí informovaného člena je podmíněno písemnou, či elektronickou přihláškou  
a podléhá schválení členské schůze. Přijetí za řádného člena je podmíněno nominací takové 
osoby stávajícím řádným členem a současně výslovným souhlasem všech řádných členů. 
 
4. Členství vzniká v okamžiku schválení členství členskou schůzí. Členství ve spolku zaniká 
rozhodnutím členské schůze, dále dobrovolným vystoupením člena spolku, jeho úmrtím,  
v případě právnické osoby také jejím zánikem – výmazem z obchodního rejstříku. 
 

Článek V. 
Práva a povinnosti 

 
1. Řádný člen je zodpovědný za správu spolkového majetku, administrativně řídí spolek  
a jeho aktivity, určuje hlavní priority spolku, vytváří harmonogram aktivit a rozhoduje o výši 
členského příspěvku za daný kalendářní rok. 
 
2. Řádný člen má povinnost: 
a) Účastnit se členských schůzí, 
b) respektovat stanovy spolku a rozhodnutí členské schůze spolku, 
c) aktivně se podílet spolu s ostatními řádnými členy na chodu spolku, 
d) zajišťovat komunikaci s Informovanými členy spolku, 
e) platit členské příspěvky, pokud tak určí členská schůze. 
 
3. Řádný člen má právo: 
a) Hlasovat na zasedáních členské schůze, 
b) vyjadřovat se ke všem záležitostem a činit návrhy, 
c) podílet se na vytýčení cílů a priorit spolku, 
d) volit a být volen do statutárního orgánu spolku, 
e) právo obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze. 
 
4. Informovaný člen je zproštěn povinností na administrativě spolku a správě  
spolkového majetku. Jeho role je iniciovat spolkové aktivity a vytvářet příznivé prostředí  
pro naplňování cílů spolku. Jednorázovými i pravidelnými činnostmi udržuje aktivní  
spolkový život a sdílí jej navenek, čímž dbá o atmosféru otevřenosti a komunikace. 
 
5. Informovaný člen má povinnost: 
a) Respektovat stanovy a rozhodnutí orgánů spolku, 
b) platit členské příspěvky, pokud tak určí členská schůze. 
 
6. Informovaný člen má právo: 
a) Být pravidelně informován o projektech a činnostech spolku, 
b) podávat návrhy členské schůzi a iniciovat nové projekty, 
c) aktivní účastí podporovat spolkové činnosti. 
 



Článek VI. 
Orgány spolku 

 
1. Organizační strukturu spolku tvoří nejvyšší orgán a statutární orgán: 
a) Nejvyšším orgánem je členská schůze, 
b) statutárním orgánem je předsednictvo spolku. 

 
Článek VII. 

Členská schůze 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena řádnými členy.  
Do působnosti členské schůze náleží: 
a) Schvalování stanov a jejich změny, 
b) volba a odvolání členů předsednictva spolku, 
c) schvalování vnitřních předpisů spolku a výsledků jeho hospodaření, 
d) přijetí a vyloučení člena spolku, 
e) rozhodnutí o zrušení spolku, o vstupu do likvidace a vypořádání práv a závazků, 
a to schválením všech přítomných řádných členů, 
f) zavedení členských příspěvků a stanovení jejich výše, 
g) zakládání pobočného spolku, 
h) rozhodování o dalších otázkách, které si členská schůze vyhradí,  
a nespadají do pravomoci předsednictva spolku. 
 
2. Členskou schůzi svolává v případě potřeby kterýkoliv člen předsednictva spolku. 
 
3. Hlasovací právo v členské schůzi mají pouze řádní členové. Hlasovací právo všech  
řádných členů je rovné. K platnému usnesení je nutný souhlas minimálně dvou třetinové většiny 
všech řádných členů. V případě, že se řádný člen neúčastní členské schůze, má právo k věci 
hlasovat per rollam, dle Čl. VIII. odst. 4. 
 
4. V případě potřeby je možno hlasovat o daných otázkách také per rollam. Hlasování pomocí 
elektronické komunikace probíhá formou odpovědi „souhlasím“, „nesouhlasím“,  
nebo „zdržuji se v hlasování“. Pokud člen členské schůze odpoví jednou z těchto tří forem, 
považuje se odpověď za účast na hlasování. Odpovědi na téma hlasování jsou platné,  
pokud jsou zaslány do nejzazšího termínu uvedeného v úvodním e-mailu. Hlasování per rollam 
se nepřipouští v případě hlasování o vyloučení člena spolku, rozhodnutí o zrušení spolku, 
rozhodnutí o zrušení pobočného spolku a rozhodnutí o vstupu spolku do likvidace. 

 
Článek VIII. 

Předsednictvo 
 

1. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku. Každý člen předsednictva je samostatně 
oprávněn jednat za spolek jeho jménem. Toto jednání je jednáním statutárního orgánu. 
 
2. Předsednictvo je voleno na období pěti let, přičemž opětovná volba je možná.  
Předsednictvo má tři až pět členů.  
 
3. Předsednictvo řídí činnost spolku v období mezi konáním členské schůze.  
Do působnosti předsednictva náleží: 
a) Zastupovat spolek ve všech záležitostech navenek, 
b) zavazovat spolek vůči třetím osobám a jednat jeho jménem, 
c) spravovat majetek spolku, 
d) řídit a organizovat činnost spolku, 
e) svolávat a řídit zasedání členské schůze, 
f)  připravovat podklady pro jednání členské schůze, 
g) rozhodovat o uzavírání pracovních smluv a skončení pracovních poměrů se zaměstnanci, 
h) podávat členské schůzi zprávy o hospodaření spolku. 
 
4. Podepisování za spolek se uskutečňuje tak, že člen předsednictva připojí svůj podpis  
k názvu spolku, nebo otisku jeho razítka. 



Článek IX. 
Pobočný spolek 

 
1. Spolek může zakládat pobočné spolky. Pobočné spolky se nazývají „Asociace“. 
 
2. Orgánem ustavujícím a rušícím pobočný spolek je členská schůze. Z právních jednání, 
učiněných pobočným spolkem před zápisem do veřejného rejstříku, bude, s pobočným spolkem, 
oprávněn i zavázán společně a nerozdílně také spolek hlavní. 
 
3. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. 
 
4. Návrh na zápis pobočného spolku do spolkového rejstříku podává hlavní spolek. 
 
5. Pobočný spolek má od svého vzniku plnou právní subjektivitu. Má vlastní jmění  
a vlastní majetek. Z právního jednání pobočného spolku je zavázán a oprávněn jen  
a pouze pobočný spolek. Hlavní spolek neručí v žádném rozsahu za dluhy pobočného spolku. 
 
6. Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek. 
 
7. Pobočný spolek může zakládat další pobočné spolky za podmínek, které určí členská schůze 
pobočného spolku. Založení pobočného spolku pobočným spolkem je podmíněno schválením 
členské schůze spolku hlavního. 
 

Článek X. 
Hospodaření 

 
1. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, dotace, granty, dary a příjmy  
z případné vedlejší činnosti v souladu s cíli spolku. Výdaje spolku jsou zaměřeny  
na uskutečňování jeho cílů a v souladu s činnostmi spolku. 
 
2. Návrh rozpočtu spolku připravuje předsednictvo spolku a schvaluje jej členská schůze. 
Předsednictvo je zároveň společně zodpovědné za hospodaření spolku členské schůzi.  
Zprávu o hospodaření spolku členské schůzi předkládá nejméně jednou ročně. 
 

Článek XI. 
Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 
a) Rozhodnutím členské schůze, hlasují-li pro zrušení všichni řádní členové spolku, 
b) způsobem vymezeným novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). 
 
2. Likvidační zůstatek musí být, na základě rozhodnutí členské schůze,  
využit na dobročinné účely příbuzné poslání spolku. 
 
 
V Praze dne 30. 3. 2015 
 


