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Stanovy Klubu Weilova z.s. 
sídlem Weilova 1270/4, PSČ 102 00 Praha - Hostivař 

dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

I.  Základní údaje 

Název:   Klub Weilova z.s. 

Právní forma:  Spolek 

Sídlo:   Weilova 1270/4, 10200, 102 00 Praha 

IČO:   22610863 

Datum vzniku:  31. května 2012 

Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 

24458 

 

II.  Úvodní ustanovení, účel spolku 

1. Klub Weilova z. s. se sídlem Weilova 1270/4, PSČ 102 00 Praha Hostivař (dále jen 

„Klub“ ) je dobrovolnou organizací zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se 

zajímají o výchovu dětí, mládeže a o práci školy. 

2. Klub byl založen jako občanské sdružení a dle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „OZ“), se považuje ode dne nabytí účinnosti OZ, tedy od 

1. 1. 2014 za spolek. 

3. Klub je nepolitickou zájmovou organizací, jehož účelem je zastupování a prosazování 

zájmů dětí a mládeže. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj 

jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti. 

4. Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy a jiných 

organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, výchovnými zařízeními, 

s orgány státní správy, jinými společenskými organizacemi, veřejnými institucemi, 

soukromými firmami, podnikateli a dalšími subjekty. 

5. Sídlo Klubu je totožné se sídlem Střední školy automobilní a informatiky, IČO: 

00497070, Weilova 1270/4, 102 00 Praha Hostivař (dále jen „škola“). Klub je 

samostatnou právnickou osobou, která se zodpovídá pouze svým členům. 
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III.  Cíle a úkoly 

1. Klub: 

a) spolupracuje se školou při působení na správnou výchovu dětí v rodině, 

b) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou 

rodičů při jejich naplňování, 

c) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na 

jejich vyřizování, 

d) předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávacího působení školy a 

subjektů mimoškolní výchovy, 

e) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními 

prostředky na základě schváleného rozpočtu zejména: 

- při zajišťování výchovné a výukové činnosti 

- zlepšování školního prostředí a podmínek pro vyučování 

- financování zájmové a mimoškolní činnosti 

- kulturně-společenských akcí 

f) zabezpečuje ve spolupráci s vedením školy shromáždění rodičů žáků jednotlivých tříd 

k jednání o zásadních společných otázkách výchovy a vzdělání žáků ve škole a dalších 

zájmů dětí a jejich rodičů 

g) sleduje hygienické a stravovací podmínky žáků a podílí se na řešení vzniklých 

problémů 

 

IV.  Členství a struktura 

1. Členem Klubu může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se Stanovami. Člen 

má právo aktivně se podílet na každé činnosti Klubu, volit a být volen do orgánů, 

vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání návrhů. 

Má za povinnost dodržovat Stanovy a včas platit členský příspěvek schválený na 

Shromáždění členů. 

2. Členem Klubu může být jiná právnická osoba, která souhlasí se stanovami a chce se 

aktivně podílet na jeho práci.  

3. Členství vzniká zaplacením ročního příspěvku. Výjimkou jsou zaměstnanci SŠAI, 

kterým vzniká členství automaticky a trvá po dobu jejich pracovního poměru. 

Zaměstnanci SŠAI jsou osvobozeni od placení příspěvku. 

4. Členství zaniká nezaplacením ročního příspěvku ve splatnosti, doručením písemného 

prohlášení člena o ukončení členství Klubu, vyloučením a smrtí člena. 
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V. Seznam členů 

 

1. Vede-li Spolek Seznam členů, zápisy a výmazy týkající se členství osob ve Spolku 

v Seznamu členů provádí předseda Klubu. 

2. Každý člen a to i bývalý, může požádat o potvrzení s výpisem ze Seznamu členů, 

obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Za 

vyhotovení tohoto potvrzení žadatel zaplatí Klubu částku 50,- Kč. 

3. Seznam členů nebude zpřístupněn. 

 

VI.  Orgány Klubu 

Orgány Klubu jsou: 

1. Shromáždění členů 

2. Výbor a předseda Klubu 

VII.  Shromáždění členů 

 

1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Klubu; schází se nejméně jednou ročně. 

2. Shromáždění členů svolává Výbor Klubu. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 

nadpoloviční většiny přítomných členů. Členové vykonávají svá práva na 

Shromáždění členů osobně nebo se mohou nechat zastupovat zmocněncem na základě 

plné moci. Každý člen má jeden hlas. 

3. Lhůta pro svolání Shromáždění členů je 5 dní. 

4. Ke svolání Shromáždění členů dochází vyvěšením pozvánky na Úřední desku školy a 

webové stránky školy. 

5. Shromáždění členů  

- schvaluje stanovy Klubu a jejich změny, rozhoduje o zániku Klubu; 

- volí výbor Klubu nebo jeho jednotlivé členy za účelem doplnění počtu členů 

výboru. Odvolává výbor Klubu nebo jeho člena; 

- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období; 

- schvaluje formy a konkretizaci činnosti pro další období; 

- schvaluje výši členských příspěvků a jejich splatnost. 
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VIII.  Statutární orgán, výbor a předseda Klubu, jednání jménem Klubu 

 

1. Statutárním orgánem Klubu je předseda Klubu.  

2. Klub má tříčlenný Výbor Klubu (výkonný orgán). Funkční období člena Výboru 

Klubu jsou čtyři roky a je vázáno na členství v Klubu. Výboru Klubu ze svého 

středu volí předsedu Klubu. Činnost výboru Klubu řídí předseda Klubu. 

3. Schůze výboru Klubu je volně přístupná členům Klubu.  

4. Pro přijetí rozhodnutí Výboru Klubu je potřeba souhlas nadpoloviční většiny  

členů. Výbor Klubu je usnášeníschopný, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů. Každý 

člen má jeden hlas. 

5. Výbor Klubu: 

- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen Klubu; 

- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další 

období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti; 

- volí a odvolává předsedu Klubu; 

- přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena Klubu. 

- navrhuje výši členských příspěvků a jejich splatnost 

 

IX.  Hospodaření Klubu 

1. Majetek Klubu tvoří členské příspěvky, dary a jmění Klubu. Výdaje jsou možné 

výhradně pro materiální a finanční pomoc škole – všem žákům a k zajištění vlastní 

činnosti. Pokud mají rodiče na škole více dětí, platí členský příspěvek pouze jednou. 

2. Se svým majetkem hospodaří Klub samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu 

schváleného Shromážděním členů. Hospodaření Klubu schvaluje Shromáždění členů 

Klubu jedenkrát ročně. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

1. O zániku Klubu rozhoduje Shromáždění členů a předseda Klubu zánik oznamuje 

orgánu, u kterého je Klub registrován.  

2. Práva a povinnosti neupravená Stanovami se řídí OZ. 

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem schválení Shromážděním členů a 

nahrazují předchozí stanovy ze dne 10. 5. 2012. 

4. Tyto stanovy byly schváleny Shromážděním členů konaným dne 19. 4. 2016  
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Výbor Klubu:  

 

Kateřina Palásková    - předseda klubu 

JUDr. Hana Žižková - člen  

Alena Tunzerová       - člen 


