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Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. 
 

STANOVY SPOLKU 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
 

1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o 
sdružování občanů, se s účinností zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy 
od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. 
 

2. Název spolku: Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. (dále jen spolek 
nebo společenství). 
 

3. Sídlo spolku: Lerchova 63, 602 00 Brno 
 

4. Spolek je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněn jednat v právních 
vztazích svým jménem a na svou majetkovou odpovědnost. 
 

5. Spolek je ekonomicky, organizačně i jinak nezávislý na státních orgánech, obcích, 
politických stranách, církvích a jiných spolcích a iniciativách. Spolupracuje však s 
nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných cílů. 

 
6. Cíle spolku: 

 
- poskytovat organizační, finanční a materiální podporu žákům a pedagogům 

CMGaSOŠPg při realizaci školních i mimoškolních aktivit, umožnit pořádání 
kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí a rozvíjet kulturní a společenský život 
CMGaSOŠPg; 

- vytvářet podmínky pro navazování kontaktů se zahraničními školami a 
institucemi v oblasti výchovy a vzdělávání, podpořit vzájemnou výměnu 
zkušeností a jazykové vzdělávání; 

- podporovat solidaritu se sociálně či zdravotně znevýhodněnými žáky 
CMGaSOŠPg a poskytovat jim hmotnou pomoc při zajištění výchovně vzdělávacích 
aktivit; 

- předcházet rizikovému chování žáků podporou vhodných preventivních 
programů zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a vhodnou seberealizaci 
v rámci aktivit ve volném čase; 

- rozvíjet vztahy s veřejností, podporovat propagaci a reprezentaci CMGaSOŠPg; 
- vytvářet příležitost k setkávání s rodiči žáků a dalšími partnery školy. 

 
 
 
                                                    II. Členství ve spolku  
 

1. Členem spolku se může stát  
a) každá fyzická osoba starší 18-ti let, která souhlasí s těmito stanovami a chce 

se podílet na činnosti spolku 
b) právnická osoba, která se chce podílet na činnosti spolku  
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2. Není-li dále stanoveno jinak, členství ve spolku vzniká rozhodnutím rady spolku na 
základě písemného projevu vůle uchazeče o členství, směřujícího ke vzniku členství 
ve spolku (přihlášky). 

 
3. Členství ve spolku zaniká 

a) vystoupením ze spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev 
vůle člena, směřující k zániku jeho členství ve spolku. Není-li v tomto projevu vůle 
stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení spolku, 

b) vyloučením, a to pro porušení povinností člena spolku podle těchto stanov a podle 
obecně závazných právních předpisů, pro nesplňování podmínek podle čl. II/1 
těchto stanov a pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných 
zájmů spolku, 

c) v případě ukončení docházky žáka na Cyrilometodějské gymnázium a střední 
odbornou školu pedagogickou Brno členství rodiče či zákonného zástupce žáka 
zaniká. V případě, že chce i nadále zůstat členem spolku i po ukončení docházky 
žáka, písemně to před ukončením docházky žáka spolku oznámí, 

d) zánikem spolku, 
e) smrtí člena spolku.   

 
4. Člen spolku je oprávněn zejména 

a) účastnit se na činnosti spolku, 
b) účastnit se za podmínek, vyplývajících z těchto stanov, na činnosti orgánů spolku 

a podílet se tak na spolurozhodování o všech záležitostech spolku, a to 
s neomezeným aktivním a pasivním hlasovacím právem. Aktivním a pasivním 
hlasovacím právem se pro účely těchto stanov rozumí právo hlasovat o návrhu 
jiného a nechat hlasovat o návrhu vlastním, 

c) seznamovat se s údaji o činnosti spolku a nahlížet do všech účetních knih spolku, 
d) vyjadřovat se k činnosti spolku a vyžadovat ke svým připomínkám, stížnostem a 

návrhům stanoviska orgánů spolku. 
 
5. Člen spolku je povinen zejména 

a) aktivně se účastnit činnosti spolku, čímž se rozumí pro účely těchto stanov osobní 
přínos ke splnění úkolů a cílů spolku podle vlastních sil, schopností a možností,  

b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku, 
c) respektovat tyto stanovy a jiná pravidla a obyčeje spolku, 
d) platit členské příspěvky ve výši a ve lhůtách podle rozhodnutí příslušných orgánů 

spolku. 
 
6. Čestným členem spolku se může stát fyzická osoba, která se nějakým mimořádným 

způsobem zasloužila o rozvoj veřejného, kulturního a duchovního života, která 
projevila ochotu takto přispívat k poslání spolku podle čl. I/6 těchto stanov, a které 
bylo čestné členství přiznáno rozhodnutím členské schůze spolku s hlasem 
poradním.  

 
 
                                                      III. Orgány spolku 
 
1.  Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých 

orgánů podle těchto stanov. 
 

 
2.  Členská schůze spolku, kterou tvoří všichni členové spolku, je nejvyšším orgánem 

spolku. Členská schůze může rozhodovat o všech věcech spolku. Do její výlučné 
pravomoci náleží 
a) změny těchto stanov, 
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b) rozhodování o rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem, 
c) volba a odvolávání předsedy spolku, 
d) volba a odvolávání rady spolku, včetně hospodáře spolku, 
e) rozhodování o udělení čestného členství ve spolku, 
f) rozhodování o výši členského příspěvku a o lhůtách jeho splatnosti, 
g) rozhodování o vyloučení člena spolku, 
h) schvalování roční účetní závěrky, 
i) schvalování výročních zpráv o činnosti rady spolku a profesionálního aparátu 

spolku, 
j) změny rozhodnutí rady spolku,  
k) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe členská schůze výslovně vyhradí. 

 
3. Členská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Členskou 

schůzi svolává předseda spolku. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna 
alespoň polovina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje hlasováním, a to 
nadpoloviční většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů, přičemž k rozhodnutí 
ve věcech výlučné působnosti Členská schůze podle čl. III/2 písm. a/  a písm. b/ 
těchto stanov je třeba alespoň dvou třetin všech přítomných a odevzdaných hlasů. 

 
4. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek navenek, jedná 

jeho jménem. Předsedu volí Členská schůze spolku, může jím být fyzická osoba, 
která je členem spolku. Předseda spolku je členem rady spolku. V jeho nepřítomnosti 
zastupuje spolek místopředseda spolku nebo jiná radou spolku k tomu pověřená 
nebo zmocněná osoba, a to samostatně.  
 

5. Funkční období předsedy spolku je 3 roky, nestanoví-li Členská schůze spolku svým 
rozhodnutím, učiněným v souvislosti s volbou předsedy spolku jinak. Funkční období 
dosavadního předsedy přitom nemůže skončit dříve, než zvolením nového předsedy. 
Předseda spolku může být zvolen opakovaně. 
 

6. Rada spolku je výkonným orgánem sdružení, odpovědným Členské schůzi spolku. 
Rada spolku zejména 
a) samostatně rozhoduje o všech věcech spolku v době mimo zasedáními Členské 

schůze spolku, s výjimkou věcí podle čl. III/2 těchto stanov a jiných věcí, výslovně 
vyhrazených rozhodnutím Členské schůzi spolku, 

b) rozhoduje o přijetí za člena spolku podle čl. II/2 těchto stanov, 
c) volí ze svého středu místopředsedu spolku, 
d) koordinuje činnost spolku, 
e) vykonává zaměstnavatelská práva spolku, 
f) odpovídá za vedení účetní evidence spolku, evidence členů spolku a jiné povinné 

písemné evidence spolku, 
g) odpovídá za vypracování ročního rozpočtu a roční účetní závěrky spolku. 

 
7.  Rada spolku se skládá vždy z lichého počtu členů spolku, a to alespoň ze tří a 

nejvýše devíti členů rady spolku. Rada se schází podle své potřeby, přičemž 
zasedání rady může svolat předseda spolku nebo kterýkoliv z jejích členů. Rada je 
schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada 
rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných a odevzdaných 
hlasů. 

 
8. Funkční období rady spolku je 3 roky, nestanoví-li rada spolku svým rozhodnutím, 

učiněným v souvislosti s volbou rady spolku jinak. Funkční období dosavadní rady 
přitom nemůže skončit dříve, než zvolením rady nové.  
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9. Je-li k platnosti právního úkonu předepsána příslušným právním předpisem písemná 
forma, je třeba opatřit takovou listinu vedle razítka spolku podpisem předsedy nebo 
místopředsedy spolku. 

 
10.  Hospodář spolku je členem rady spolku, je odpovědný společně s radou za 

hospodaření spolku, připravuje podklady účetní evidence a účetní závěrky. 
 

11. Výkon funkcí v orgánech spolku je čestný a je spojen s právním nárokem na 
peněžitou odměnu, jen je-li vykonáván v pracovněprávním či jiném obdobném 
právním vztahu. 

 
12.  K odbornému zajišťování činnosti spolku může rada spolku najímat zaměstnance 

spolku resp. vytvářet přiměřený profesionální aparát spolku. Zaměstnanci spolku jsou 
podřízeni radě spolku, zastoupené předsedou nebo místopředsedou spolku. 

 
 
                                                      IV. Hospodaření spolku 
 
1. Majetek spolku je určen výhradně k plnění účelu a cílů spolku podle čl. I/6 těchto 

stanov, a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli směřují. Majetek 
spolku tvoří finanční a hmotné prostředky, získané z darů, členských příspěvků, 
dědictví, úroků, příspěvků státu a obcí, a z výnosů účelově zaměřených charitativních 
akcí a pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí. Orgány spolku jsou 
povinny s majetkem spolku nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu 
a dbát o jeho zvětšování a ochranu. 

 
2. Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Hospodaření se řídí rozpočtem, který je sestavován na období jednoho kalendářního 
roku radou spolku. 

 
 
 
                                                     V. Závěrečná ustanovení  
 
1. Zánik spolku je spojen 
 

a) s rozhodnutím spolku o svém rozpuštění nebo sloučením s jiným spolkem, 
b) s pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení. 

  
2.  Provádí-li se před zánikem spolku jeho likvidace a není-li zákonem stanoveno nebo 

spolkem rozhodnuto jinak, vykonává působnost likvidátora sdružení předseda spolku. 
 
3. Stanovy spolku byly schváleny členskou schůzí dne 7. 10. 2015. Společenství přátel 

Cyrilometodějské školy Brno, z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. 
V tento den nabývají stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti 
dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým 
soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 
 

 
 
V Brně dne 7. 10. 2015 
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