
 

 

AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ STANOV PO PŘIJETÍ ZMĚN VALNOU HROMADOU 
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Stanovy 

Sdružení rodičů a přátel OBCHODNÍ AKADEMIE Česká Lípa, z. s.  

nám. Osvobození 422, Česká Lípa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrováno ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  

v oddílu L, vložce 1220 



čl. I 

 

ÚČEL SPOLKU 

 

 Sdružení rodičů a přátel OBCHODNÍ AKADEMIE Česká Lípa, z. s. (dále jen spolek) 

je dobrovolným nezávislým sdružením rodičů, zákonných zástupců studentů, ale i ostatních 

fyzických a právnických osob, zastupující zájmy studentů a Obchodní akademie, Česká Lípa, 

náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace (dále jen „obchodní akademie“) na 

demokratických zásadách. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací. 

 

 

čl. II 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1) Název:  Sdružení rodičů a přátel OBCHODNÍ AKADEMIE Česká Lípa, z. s. , 

 

Zkratka:  SRP OA Česká Lípa, z. s. 

 

2) Sídlo spolku: nám. Osvobození 422, Česká Lípa 

3) Územní působnost: neomezena, převážně v regionu Česká Lípa 

4) Spolek je právním subjektem vystupujícím v právních vztazích svým jménem a 

nesoucí odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

5) Spolek se může stát členem dalších zájmových seskupení, členem či zakladatelem 

právnických osob včetně zahraničních a mezinárodních, pokud je to v souladu s jeho 

posláním. 

 

 

čl. III 

 

CÍLE A FUNKCE SPOLKU 

 

1) Sdružovat fyzické i právnické osoby k prosazování a k rozvoji vzdělávání mládeže, 

výchovného působení a podmínek pro plné uplatnění v životě. 

2) Prosazovat a hájit zájmy spolku. K zabezpečení svých cílů jedná s obchodní akademií, 

ale i s ostatními školami a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a státní 

správy, veřejnými institucemi, s fyzickými a právnickými osobami. 

3) Iniciativní funkcí působit na vytváření a zlepšování legislativních podmínek k 

dosažení cílů spolku. 

4) Zajišťovat ekonomické a majetkové podmínky činnosti spolku, podporovat obchodní 

akademii formou sponzorování, nadační a podnikatelskou činností. Organizovat akce, 

pokud tím nebude narušeno základní poslání spolku. 

 



 

 

 

 

čl. IV 

 

ČLENOVÉ, JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI, VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ 

 

1) Členové spolku mohou být - řádní, 

     - čestní, 

kteří souhlasí se stanovami, cíli a programem spolku. 

2) Řádnými členy spolku se mohou stát osoby starší 18 let a plně svéprávné: 

a. fyzické osoby, 

b. zplnomocnění zástupci právnických osob. 

 

3) Řádné členství osoby ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku.  

 

4) Valná hromada může na návrh rady spolku udělit čestné členství. Titul čestný člen je 

vyhrazen pro osoby, které se výraznou měrou zasloužily o rozvoj spolku nebo 

obchodní akademie. 

5) Členství zaniká: 

a. rezignací člena, 

b. úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby, 

c. vyloučením valnou hromadou pro neplnění podmínek a povinností členství, 

pro jiné skutečnosti neslučitelné se zájmy spolku, 

d. zánikem spolku. 

 

6) Již zaplacený členský příspěvek se v případě zániku členství nevrací. 

7) Rada spolku může členství pozastavit nejdéle do doby konání nejbližší valné hromady, 

a to pouze z důvodu zřetele vyloučení. Valná hromada rozhodne o vyloučení nebo o 

zrušení pozastavení členství. 

8) Práva řádných členů:  

a. volit a být volen do všech orgánů spolku, 

b. kandidovat a podávat návrhy na kandidáty zástupců spolku do orgánů a 

organizací mimo spolku, v nichž je spolku zastoupeno, 

c. podílet se na projednávání všech otázek, týkajících se činnosti spolku 

s právem hlasovacím, 

d. účastnit se akcí spolku, pokud není stanoveno jinak, 

e. být informován o veškerém dění a činnosti spolku a souvisejících účastí, 



f. podávat návrhy, podněty a dotazy, 

g. využívat služeb spolku, 

h. rezignovat na své členství. 

9) Povinnosti řádných členů: 

a. dodržovat stanovy spolku a případné další řídící a organizační akty spolku, 

b. hradit členské příspěvky dle příspěvkového řádu, 

c. dostavit se na výzvu k jednání orgánů spolku, 

d. vykonávat funkce, do které byl ve spolku zvolen, odpovědně v souladu se 

zákony, stanovami a dalšími řídícími a organizačními akty spolku. 

 

     10) Práva čestných členů se upravují vnitřním předpisem spolku.  

 

 

čl. V 

 

ORGÁNY SPOLKU, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI 

VALNÁ HROMADA SPOLKU 

 

1) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, složená: 

- z volených delegátů jednotlivých tříd s mandátem jednoho školního roku, 

- z řádných členů spolku (individuální fyzické osoby), u kterých nejsou studenti 

k obchodní akademii povinováni, 

- z řádných členů zplnomocněných zástupců právnických osob,  

- z členů rady, 

- z pozvaných čestných členů a hostů s hlasem poradním. 

2) Valná hromada je svolávána nejméně 2x ročně, podle potřeby častěji. Pokud požádá 

nejméně 1/3 členů spolku, dozorčí komise, rada spolku nebo předseda spolku 

o svolání valné hromady, koná se nejpozději do 1 měsíce od takového podnětu. 

Datum, místo a čas konání, návrh programu a klíč delegátů valné hromady stanoví 

rada spolku. Valnou hromadu řídí zpravidla předseda spolku. 

3) Valná hromada rozhoduje o zásadních věcech v činnosti spolku, zejména: 

a. rozhoduje o vzniku a zániku spolku, 

b. rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku, 

c. projednává a schvaluje vnitřní předpisy spolku, 

d. přijímá a zbavuje členy členství, 

e. volí radu spolku, předsedu spolku a dozorčí komisi spolku, 

f. má právo odvolat předsedu spolku, radu nebo člena rady spolku, předsedu 

nebo člena dozorčí komise, v tom případě musí na stejném zasedání 

proběhnout nové doplňující nebo kompletní volby, 



g. rozhoduje o zásadních otázkách činnosti spolku, určuje základní cíle a záměry 

spolku, 

h. rozhoduje o předložených návrzích, podnětech a připomínkách, 

i. stanovuje výši příspěvků, schvaluje příspěvkový řád spolku, 

j. schvaluje zprávu o hospodaření spolku, 

k. rozhoduje o zřízení dalších orgánů, organizačních složek a zařízení spolku, 

schvaluje zřízení aparátu spolku, 

l. rozhoduje o zřízení obchodních korporací a o podílnictví na účasti jiných 

obchodních korporací, 

m. při zániku spolku rozhoduje o jeho majetku, pokud majetkové vypořádání 

nemusí provádět určený likvidátor. 

4) Způsob jednání valné hromady a volební mechanizmy se řídí samostatným volebním a 

jednacím řádem. Proti rozhodnutí valné hromady není odvolání a je závazné pro 

všechny členy spolku. Valná hromada má právo delegovat své pravomoci na ostatní 

orgány a organizační složky spolku. 

5) Valná hromada je způsobilá se usnášet nadpoloviční většinou všech členů tvořící 

valnou hromadu s hlasovacím právem. Není-li valná hromada způsobilá usnášení, 

svolá předseda spolku náhradní valnou hromadu do 1 měsíce. Náhradní valná hromada 

je způsobilá se usnášet nadpoloviční většinou zúčastněných členů s hlasovacím 

právem. Hlasy všech delegátů valné hromady, všech řádných členů spolku mají 

stejnou váhu, pokud vnitřní předpis spolku toto exkluzivitou neupraví. 

6) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení valné hromady, lze 

rozhodnout jen se souhlasem 2/3 přítomných členů spolku. 

 

RADA SPOLKU 

7) Rada spolku je voleným ústředním výkonným orgánem valné hromady. Zodpovídá se 

ze své činnosti valné hromadě. Je nejvyšším orgánem spolku mezi jednáními valné 

hromady, je správce majetku spolku. 

8) Rada se skládá ze tří členů (předsedy, místopředsedy a hospodáře) volených valnou 

hromadou. Rada spolku zasedá zpravidla 2x ročně nebo dle potřeby nebo neprodleně 

na žádost alespoň 1/3 členů rady. Radu svolává předseda anebo i jiný člen rady.  

 

 

DOZORČÍ KOMISE SPOLKU 

9) Dozorčí komise je kontrolním a revizním orgánem valné hromady, není podřízena 

radě spolku a jinému orgánu valné hromady, zodpovídá se ze své činnosti jen valné 

hromadě. 

10) Komise je nejméně tříčlenná v čele s předsedou dozorčí komise. Její členové 

nevykonávají další funkce ve spolku. Je usnášeníschopná nadpoloviční většinou hlasů 

všech členů komise. 



11) Členové komise mají právo účasti na zasedání všech orgánů a organizačních složek 

valné hromady spolku s hlasem poradním, mají právo ke kontrole všech zařízení a 

aparátu spolku. Komise má právo z důvodu nebezpečí z prodlení pozastavit jakýkoliv 

výkon rozhodnutí směřující proti zájmům spolku včetně zcizování majetku, a to do 

doby rozhodnutí valnou hromadou. 

 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE SPOLKU 

 

12) Statutárním orgánem je rada spolku, statutárními zástupci jsou členové rady spolku, 

kteří mají právo jednat jménem spolku. Funkční období člena rady začíná běžet od 

okamžiku ukončení valné hromady, na které byl zvolen, a končí okamžikem ukončení 

valné hromady, na které byl z funkce odvolán, popř. dnem doručení písemného 

oznámení o odstoupení z funkce, doručeného k rukám jiného člena rady do sídla 

spolku. Je-li k platnosti právního či jiného jednání předepsaná písemná forma, je 

zapotřebí podpisu předsedy spolku, pro případ jeho nepřítomnosti podpis dalšího člena 

rady, který bude mít ke svému úkonu písemné zmocnění předsedy rady. Statutární 

zástupce je občanskoprávně a trestně odpovědný za své počínání. 

 

 

čl. VI 

 

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

 

1) Majetek spolku tvoří hmotná i nehmotná práva a finanční prostředky získané z: 

a. členských příspěvků, 

b. darů a odkazů, 

c. výnosů z vlastní činnosti, 

d. ostatních zákonných příjmů a plodů. 

2) Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy, stanovami a dalšími vnitřními 

předpisy spolku. Spolek využívá získané prostředky pro potřeby a činnost spolku i 

obchodní akademie v souladu se svým účelem a cíli. Spolek odpovídá za své závazky 

celým svým majetkem. 

 

 

čl. VII 

 

ZÁNIK SPOLKU 

 

1) Spolek může zaniknout rozhodnutím valné hromady nebo pravomocným rozhodnutím  

soudu. 

2) S majetkem spolku bude naloženo a majetkové vypořádání bude provedeno v souladu 

s rozhodnutím valné hromady, pokud nebude úředně stanoven likvidátor. 

 



 

 

 

čl. VIII 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Tyto stanovy se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České 

republiky. 

2) Právní vztahy těmito stanovami neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími 

právními předpisy České republiky. 

 

 

 

Česká Lípa 18. listopadu 2015 

 

Členové rady 
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