Stanovy spolku
I. Název a sídlo
1. Název spolku: Životní vzdělávání, z.s. (dále jen spolek)
2. Sídlo spolku: Na Výsluní 364, Jablonné nad Orlicí, PSČ 561 64.
II. Účel spolku
1. Spolek je dobrovolným uskupením občanů, které spojuje společný zájem a kteří chtějí
uplatnit své znalosti, schopnosti a zkušenosti nabyté při nejrůznějších činnostech ve prospěch
ostatních.
2. Spolek je právnickou osobou.
III. Hlavní cíl spolku
1. Hlavním cílem spolku je prosazovat různorodé metody vzdělávání, podporovat flexibilní
formy práce, prohlubovat vzdělanost občanů, a to prostřednictvím těchto hlavních činností:
a) propagovat aktivity spolku,
b) vyvíjet poradenskou a konzultační činnost,
c) podporovat spolupráci odborníků s veřejností a napomáhat předávání zkušeností.
2. Hlavní cíl bude rovněž spolek naplňovat prostřednitvím těchto vedlejších činností:
a) organizovat vzdělávací akce, přednášky a besedy, webináře, workshopy, výstavy, sbírky a
soutěže,
b) realizovat projekty směřující k naplňování hlavních cílů spolku,
c) pořádat kulturní, společenské, sportovní, volnočasové a jiné programy,
d) organizovat kampaně a petiční aktivity,
e) realizovat publikační a vydavatelskou činnost.
IV. Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické nebo právnické osoby. Za právnickou osobu jedná její
statutární orgán nebo jiný zástupce na základě zmocnění.
2. Členství vzniká dnem, kdy předseda rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné
přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště,
datum narození, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele, případně telefonické
spojení a e-mailovou adresu. U právnické osoby zde budou uvedeny údaje – název, sídlo, IČ a
údaje statutárního zástupce. Člen podpisem přihlášky souhlasí se zpracováním svých
osobních údajů.
3. Seznam členů spolku je interním dokumentem a je přístupný na požádání každému členu
spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda nebo pověřený člen spolku při
vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
4. Člen spolku má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit a být volen do orgánů spolku
b) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti a rozvoji spolku
c) hlasovat na členské schůzi spolku.
5. Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení a pokyny orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly
v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
d) sdělit spolku změnu údajů, které uvedl v přihlášce
e) platit členské příspěvky spolku, pokud je členská schůze stanoví
f) dle svých možností na žádost orgánů spolku poskytnout součinnost a pomoc při činnosti
spolku.
6. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zrušením spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní
zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné výzvy ze strany orgánu spolku
porušuje tyto stanovy,
e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
7. Veškeré závazky vůči členovi, kterému zaniklo členství, budou vypořádány do tří měsíců od
zániku členství. Dnem zániku členství ve spolku zaniká rovněž členství v orgánech spolku.
V. Orgány spolku
1. Orgány spolku tvoří:
a) Členská schůze
b) Předseda spolku.
VI. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, zprávu o hospodaření,
d) rozhoduje o vyloučení členů,
e) rozhoduje o účasti spolku v právnických osobách,
f) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
g) rozhoduje o zrušení spolku,
h) stanoví zda, v jaké výši a v jaké lhůtě se budou platit členské příspěvky na příslušný rok.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného
orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to
požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. V žádosti uvedou důvod a návrh
programu schůze. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům
spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce,
případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní před
jejím konáním. Součástí informace je návrh programu členské schůze. Nejpozději sedm dní
před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů,
které je povinen předložit ke schválení.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nejméně jedna třetina
všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas;
hlasy členů si jsou rovny.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu
s čl. VI, odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů
spolku.
VII. Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat samostatně ve
všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním
spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat
zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních
záležitostech. Jménem spolku se podepisuje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. Za
spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku - manažer.
2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 4 let. Jedna osoba může být zvolena do funkce
předsedy opakovaně. Předseda se funkce ujímá dnem následujícím po dni volby. Do funkce
předsedy může být zvolena fyzická osoba, která splňuje podmínky člena statutárního orgánu.
Ze své činnosti se předseda zodpovídá členské schůzi.

3. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 3 těchto stanov,
b) zajistit řádné vedení agendy spolku, účetnictví a seznamu členů spolku,
c) zajistit archivaci veškerých zápisů ze zasedání členské schůze,
d) rozhodovat o přijetí nových členů.
4. Manažer zastupuje předsedu v případě, že není přítomen, je oprávněn za něj jednat v rámci
kompetencí daných pracovní smlouvou, popř. zplnomocněním předsedy. Pracovní smlouvu s
manažerem sepisuje předseda.
5. Vzdá-li se předseda své funkce, skončí jeho funkce přijetím rezignace členskou schůzí.
VIII. Hospodaření spolku
1. Zdrojem majetku jsou dary, dědictví, granty, členské příspěvky, výnosy z majetku a vedlejší
hospodářské činnosti spočívající zejména v podpoře hlavních cílů spolku nebo v hospodárném
využití spolkového majetku.
2. Koncepci hospodaření spolku schvaluje členská schůze. Prostředky spolku jsou
vynakládány na:
a) naplňování cílů spolku,
b) správu spolku a související činnosti.
3.Příjmy a majetek spolku slouží k zabezpečení činnosti, která je v souladu s účelem vedeným
v čl. II. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností
spolku
naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů
spojených se správou spolku, ale nemohou být rozdělovány členům spolku ani členům orgánů
spolku. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov,
či sjednaná na základě platných smluv. Prostředky spolku též mohou být použity k sociálním či
charitativním účelům.
4. Po skončení kalendářního roku podává předseda členské schůzi zúčtování hospodářského
roku.
IX. Zrušení a zánik spolku
1. Spolek je zrušen rozhodnutím dvoutřetinové většiny členské schůze.
2. Spolek se zrušuje v těchto případech:
a) dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí členské schůze
b) sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze
c) rozhodnutím soudu z důvodů stanovených § 270 občanského zákoníku.
3. Členská schůze současně s rozhodnutím o zrušení spolku jmenuje likvidátora. Likvidátor
sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní členům spolku v jeho sídle. O zveřejnění
soupisu členy vyrozumí.
4. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
X. Závěrečná ustanovení
1. Stanovy jsou platné a účinné dnem schválení na jednání ustavující členské schůze.

2. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna
členská schůze
3. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry spolku zákonem č.89/2012 Sb.
občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

