
Stanovy 

SRPŠ při Střední zdravotnické škole  

Evangelické akademie z.s. 
 

 

Čl. 1 

Název, sídlo spolku a obecná ustanovení 

1. Název spolku zní: SRPŠ při Střední zdravotnické škole Evangelické akademie z.s. (dále 

jen „Spolek“). 

2. Spolek má sídlo: Šimáčkova 235/1, Líšeň, 628 00 Brno. 

3. Spolek je dobrovolnou, nezávislou a neziskovou organizací rodičů, zákonných zástupců 

nezletilých žáků, zletilých žáků a dalších fyzických a právnických osob, kteří se zajímají o 

práci Střední zdravotnické školy Evangelické akademie (dále jen „škola“) 

4. Spolek byl registrován jako občanské sdružení pod názvem Sdružení rodičů a přátel školy 

při Církevní střední zdravotnické škole v Brně - Líšni dne 22. listopadu 2004 u 

Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném 

znění. S účinností od 1. ledna 2014 se transformuje na spolek v souladu s ustanovením § 

3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Čl. 2 

Účel Spolku 

1. Účelem Spolku je spolupráce s vedením školy a pomoc při plnění jejich hlavních úkolů a 

posláni, podpora studijních a zájmových aktivit žáků. 

2. Se školou, jejím zřizovatelem, s orgány veřejné správy a jinými institucemi jedná na 

základě partnerství a vzájemného respektování. 

 

Čl. 3 

Členství ve Spolku 

1.Členství ve Spolku vzniká rodičům, zákonným zástupcům a zletilým žákům školy 

okamžikem zaplacení členského příspěvku. Jiné fyzické a právnické osoby se stávají 

členy Spolku odsouhlasením výborem Spolku. 

2. Členství ve Spolku zaniká úmrtím, zánikem právnické osoby, nezaplacením členského 

příspěvku k 31. 12. běžného roku anebo na základě vlastní žádosti. 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti členů Spolku 

1. Člen Spolku má právo: 

a) účastnit se jednání valné hromady, 

b) nechat se zastupovat na valné hromadě na základě plné moci 

c) volit orgány Spolku, 

d) být volen do orgánů Spolku, 

e) aktivně se podílet na činnosti Spolku 

f) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 

2. Člen Spolku má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy Spolku , 

b) platit členské příspěvky, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, 

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku. 
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Čl. 5 

Orgány Spolku 

Orgány Spolku jsou: 

a) valná hromada 

b) výbor 

c) předseda výboru (statutární orgán Spolku) 

 

Čl. 6 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové Spolku. 

2. Valnou hromadu svolává rada Spolku podle potřeby, nejméně jednou ročně a to začátkem 

školního roku. Konání valné hromady výbor Spolku ohlašuje nejméně dva týdny před 

jejím zahájením zveřejněním ve škole.  

3. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov Spolku, 

b) volí a odvolává členy výboru, 

c) rozhoduje o odvolání vyloučeného člena proti rozhodnutí výboru, 

d) schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření na školní rok 

e) rozhoduje o zániku Spolku. 

4. Řádně svolaná valná hromada je vždy usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných 

členů. 

5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné. 

6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato prostou většinou 

hlasů přítomných členů.  

 

Čl. 7 

Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 

Výbor řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 

2. Výbor má tři členy.  

3. Členství ve výboru vzniká a zaniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého 

ze členů Spolku. 

4. Funkční období výboru je po celé období, v němž valná hromada nerozhodne o výměně 

členů výboru.. 

5. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do 

nejbližšího zasedání valné hromady. 

6. Výbor svolává předseda podle potřeby. 

7. Výbor dále: 

a) volí ze svých členů předsedu a případné další funkcionáře (pokladníka), 

b) koordinuje činnost Spolku, 

c) svolává valnou hromadu, 

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 

e) rozhoduje o členství jiných fyzických a právnických osob 

f) rozhoduje o vyloučení člena Spolku z důvodu neplnění povinností  

g) schvaluje výši členského příspěvku  

h) spravuje majetek Spolku. 

8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.  



 

 

 

Stanovy  

SRPŠ při Střední zdravotnické škole  

Evangelické akademie z.s. 

 

3 

3 

10. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve výbor na jednání ředitele školy, 

případně jiného zástupce školy. 

 

Čl. 8 

Předseda výboru 

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem. 

2. Předseda rozhoduje o běžných záležitostech Spolku mezi zasedáními výboru.  

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru a plynulý chod Spolku. 

4. Předseda připravuje podklady pro jednání výboru. 

 

Čl. 9 

Zásady hospodaření 

1. Spolek nakládá se svými prostředky s péčí řádného hospodáře. 

2. Zdroji majetku Spolku jsou zejména: 

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

b) výnosy majetku, 

c) členské příspěvky. 

d) příjmy z vlastní činnosti  

3. Za hospodaření Spolku odpovídá výbor, který předkládá valné hromadě zprávu o 

hospodaření. 

4. Finanční prostředky má Spolek uložen v pokladně Spolku a na jediném účtu u zvoleného 

peněžního ústavu. 

5. S finančními prostředky disponují společně předseda a pokladník Spolku. 

 

Čl. 10 

Zánik Spolku 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem na základě 

rozhodnutí valné hromady, 

b) rozhodnutím soudu (§ 172 a § 268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

2. Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu 

majetkového vypořádání. Likvidační zůstatek bude bezplatně převeden buď na obdobnou 

organizaci anebo ve prospěch školy. 

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

1. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vztahují právní úpravy o 

právnických osobách (§ 118-209) a korporacích (§ 210-213), které jsou doplněny nebo 

upraveny právními úpravami spolků (§ 214-302). 

2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 1. října 2015 a s účinností ode dne 

schválení plně nahrazují dosud platné znění stanov ze dne 22. listopadu 2004. 

 

V Brně-Líšni dne 1. 10. 2015  

 

 

Zapisovatel valné hromady:                                            Ověřovatel valné hromady: 

Marta Matulová                                                                     Lenka Paukertová 

Předseda valné hromady: 

                                                              Šárka Belková 


