
STANOVY 
Spolku pro podporu studentů a činností Rakouského gymnázia v Praze 

1. Název a sídlo 

1.1. Název spolku zní: Spolek pro podporu studentů a činností Rakouského gymnázia v Praze. 

1.2. Sídlem spolku je Praha. 

2. Účel a cíle spolku 

2.1. Spolek je dobrovolnou organizací rodičů, studentů a přátel školy. Účelem spolku je všestranná 
podpora v oblasti výuky, kultury, sportu a mezinárodních činností pro všechny řádné studenty 
Rakouského gymnázia v Praze o.p.s. (dále také jen jako „OEGP“) a jeho činnost vůbec. 

2.2. Cílem činnosti spolku je zejména: 

a) úzká spolupráce s OEGP, vzájemné předávání potřebných informací mezi spolkem, rodiči 
a OEGP 

b) spolupodílení se na vytvoření optimálních podmínek fungování OEGP, 

c) spolupráce s OEGP při organizování zájmové, odborné a mimoškolní činnosti a aktivit, 

d) zabezpečení financování nákladů souvisejících se vzděláváním na OEGP, 

e) podpora OEGP a jeho studentů při činnostech: 

 souvisejících s vědou a vzděláváním, výzkumnými a vývojovými účely, kulturou, školstvím, 
na podporu a ochranu mládeže,  

 na ochranu zvířat a jejich zdraví,  

 na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské 
pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní,  

3. Členství 

3.1. Členem spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku a jsou starší 15-
ti let. Členy se automaticky stávají zástupci jednotlivých tříd. 

3.2. Členství vzniká zvolením za zástupce třídy nebo přijetím za člena. O přijetí člena rozhoduje výbor. 

3.3. Členství zaniká: 

a) vystoupením na základě písemného prohlášení doručeného výboru spolku;  

b) ukončením funkce zástupce třídy; 

c) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze. 

4. Práva a povinnosti členů 

4.1. Člen má právo: 

a) podílet se na činnosti spolku, zejména účastnit se členské schůze  

b) volit do orgánů spolku 

c) být volen do orgánů spolku 

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi 

e) podílet se bezplatně na všech akcích pořádaných spolkem 

4.2. Člen má povinnost: 

a) dodržovat stanovy 

b) podílet se na činnosti spolku 

5. Orgány spolku 

5.1. Orgány spolku jsou členská schůze a výbor. 

6. Členská schůze 

6.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 



6.2. Usnesení členské schůze je přijímáno nadpoloviční většinou přítomných členů. 

6.3. Do působnosti členské schůze patří: 

a) rozhodování o změně stanov 

b) volba a odvolávání členů výboru, jeho předsedy a místopředsedy  

c) rozhodování o zániku členství 

d) schvalování koncepce na další období 

e) schvalování výroční zprávy, rozpočtu a roční závěrky hospodaření  

f) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

7. Výbor 

7.1. Výbor je statutárním orgánem spolku. 

7.2. Výbor má až tři členy, kteří jsou voleni z řad členů spolku členskou schůzí na dobu tří let. Výbor 
odpovídá za svou činnost členské schůzi. 

7.3. Do působnosti výboru patří: 

a) svolávání zasedání členské schůze  

b) rozhodování o přijetí člena  

c) koordinace činnosti spolku. 

7.4. Spolek zastupují dva členové výboru společně; v případě, že je zvolen pouze jeden člen, 
zastupuje spolek samostatně. Členové výboru zastupující spolek jsou oprávnění udělit plnou moc 
jednomu členovi výboru nebo třetí osobě k zastupování spolku a to i plnou moc generální.  

7.5. Členství ve výboru končí:  

a) uplynutím volebního období 

b) odvoláním  

c) na základě usnesení většiny členů členské schůze  

d) vzdáním se funkce 

e) skončením členství ve spolku. 

8. Zásady hospodaření spolku 

8.1. Spolek nebude provozovat hospodářskou činnost. 

8.2. Zdrojem majetku spolku jsou dary a dobrovolné příspěvky fyzických a právnických osob. 

8.3. Členské příspěvky se neplatí. 

8.4. Spolek disponuje bankovním účtem, který je vyhrazen výlučně pro účely spolku. Výpisy z tohoto 
účtu jsou kdykoliv k nahlédnutí všem členům spolku. 

8.5. Za hospodaření, za vedení a správu účetnictví spolku odpovídá výbor. 

9. Rozpuštění spolku 

9.1. O dobrovolném rozpuštění spolku, fúzi s jiným spolkem či rozdělení spolku rozhodne členská 
schůze tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů. 

9.2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu 
majetkového vypořádání. 

9.3. Likvidační zůstatek připadne Rakouskému gymnáziu v Praze o.p.s. 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. V otázkách těmito stanovami výslovně neupravených se právní poměry spolku řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vždy v platném znění, resp. dalšími 
právními předpisy české republiky. 

 
V Praze, dne 08.11.2017 
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