STANOVY
Spolek přátel GFP
IČO 705 65 309
se sídlem Masarykova 450/14, 277 11 Neratovice
sp. zn. L 2744 vedená u Městského soudu v Praze
I.
Úvodní ustanovení
1) Název spolku:
Spolek přátel GFP
2) Sídlo spolku:
Masarykova 450, 277 11 Neratovice
3) Spolek přátel GFP je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu
jednání.
4) Spolek je založen na dobu neurčitou.
5) Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami.
6) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy
České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7) Účinností těchto stanov přizpůsobil spolek svůj název a stanovy v souladu
s ust. § 3041 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, když doposavad vyvíjel
svou činnost pod původním názvem Klub přátel Gymnázia Františka Palackého
v Neratovicích.

II.
Účel spolku
Účelem spolku je:
1) Ochrana oprávněných zájmů žáků Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích (dále
jen Gymnázium).
2) Sdružování zletilých žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků, přátel, podporovatelů
a sponzorů Gymnázia, jakož i vedení a učitelského sboru Gymnázia za účelem
zkvalitňování výukového procesu, vzájemné koordinace výchovného působení rodiny
a Gymnázia na žáky a rozvoj spolupráce mezi všemi subjekty zúčastněnými na výuce.
3) Přispívání ke zlepšení materiální vybavenosti Gymnázia, k modernizaci výuky
a zlepšení prostředí a prostor, ve kterých je výuka realizována.
4) Podpora školních i mimoškolních aktivit žáků Gymnázia včetně jejich účasti na
aktivitách v zahraničí přispívajících k jejich řádnému vývoji a výuce.
5) Pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí pro členy spolku.
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III.
Členství ve spolku
1) Ve spolku jsou rozlišována tato členství:
a. Běžné členství
b. Zvláštní členství
c. Čestné členství
d. Speciální členství
2) Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na
jejího právního nástupce. Členem může být právnická i fyzická osoba.
3) Každý člen spolku má právo podílet se na činnosti spolku, účastnit se členské schůze
nebo dílčí členské schůze, vyjadřovat se na členské schůzi nebo dílčí členské schůzi
k činnosti spolku, předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku a být informován
o činnosti spolku.
4) Každý člen spolku je povinen zejména dodržovat stanovy, hradit členské příspěvky ve
výši stanovené výborem spolku, plnit své závazky vůči spolku a chránit a zachovávat
dobré jméno spolku a Gymnázia.
5) Členství ve spolku zaniká:
a. Nezaplacením schváleného ročního členského příspěvku.
b. Vystoupením člena ze spolku, a to písemným oznámením zaslaným předsedovi
spolku.
c. Vyloučením člena pro hrubé porušení nebo opakované porušování stanov. O
vyloučení rozhoduje výbor.
d. Úmrtím zvláštního nebo čestného člena spolku.
e. Ukončením studia žáka, na jehož osobu je vázáno běžné členství.
6) Výše ročního členského příspěvku je stanovena vždy předem výborem na následující
školní rok. Členský příspěvek je splatný vždy nejpozději do 30. 9. příslušného
školního roku. Kterýkoliv člen je oprávněn uhradit dobrovolně vyšší členský
příspěvek.
7) Čestní členové a speciální člen spolku nejsou povinni platit členské příspěvky. Mohou
však poskytovat dobrovolné členské příspěvky. Nezaplacením členského příspěvku
jejich členství nezaniká.

IV.
Běžné členství
1) Běžným členem může být pouze zletilá fyzická osoba.
2) Běžné členství je vázáno na studium žáka na Gymnáziu.
3) Běžným členem může být pouze zletilý žák Gymnázia, nebo zákonný zástupce
nezletilého žáka Gymnázia, nebo zákonný zástupce zletilého žáka Gymnázia, který
sám není členem spolku.
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4) Za každého žáka Gymnázia může být členem spolku pouze jedna osoba. Zákonní
zástupci nezletilého žáka Gymnázia jsou při výkonu práv a povinností člena spolku
vzájemně zastupitelní bez nutnosti udělování zvláštní plné moci pro jednání ve spolku.
5) Běžné členství ve spolku vzniká prvním zaplacením ročních členských příspěvků.
6) Běžné členství ve spolku zaniká mimo důvody stanovené těmito stanovami a zákonem
také okamžikem, kdy žák, na kterého je členství vázáno, přestane být žákem
Gymnázia. Zaplacené roční členské příspěvky se nevrací.
7) Každý běžný člen má právo volit a být volen do všech orgánů spolku.
8) Běžný člen spolku může ze sociálních či jiných závažných důvodů požádat o snížení
nebo prominutí členského příspěvku na příslušný rok.

V.
Zvláštní členství
1) Zvláštním členem spolku se může stát jakákoliv fyzická zletilá osoba nebo právnická
osoba, která souhlasí se zájmy a účelem spolku a zaváže se řídit se stanovami spolku a
zároveň není běžným členem spolku.
2) Zvláštní členství vzniká přijetím za člena na základě přihlášky podané zájemcem o
zvláštní členství a zaplacením ročního členského příspěvku. O přijetí za člena
rozhoduje výbor na nejbližším zasedání po přijetí přihlášky zaslané zájemcem
předsedovi spolku.
3) Každý zvláštní člen má právo volit do orgánů spolku, nemůže však být do těchto
orgánů volen.

VI.
Čestné členství
1) Čestné členství je udělováno za zvláštní zásluhy pro spolek. Čestné členství je
udělováno výborem spolku.
1) Čestný člen má právo volit do orgánů spolku, nemůže však být do těchto orgánů
volen.

VII.
Speciální členství
1) Jediným speciálním členem spolku je Gymnázium.
2) Speciální člen spolku má vždy jednoho zástupce ve výboru spolku.

VIII.
Orgány spolku
1) Orgány spolku jsou:
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a. Členská schůze – nejvyšší orgán spolku
b. Výbor spolku
c. Předseda spolku – statutární orgán

IX.
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2) Členská schůze je tvořena všemi členy spolku.
3) Členské schůzi přísluší:
a. Určovat hlavní zaměření spolku
b. Rozhodovat o změně stanov spolku
c. Schvaluje členy výboru spolku
d. Rozhodovat o zrušení nebo přeměně spolku
e. Schvalovat výsledek hospodaření a návrh rozpočtu spolku
f. Hodnotit činnost dalších orgánů spolku
4) Zasedání členské schůze se koná formou dílčích členských schůzí. Dílčí členské
schůze běžných členů se konají vždy podle tříd, ve kterých studují žáci Gymnázia,
k jejichž osobě je běžné členství vázáno. Dílčí členská schůze zvláštních členů,
čestných členů a speciálního člena se koná společně pro tyto skupiny členů v časovém
období určeném pro konání dílčích členských schůzí běžných členů. Všechny dílčí
schůze se musí konat v rozmezí maximálně 60 dnů. Členské schůze běžných členů se
konají zpravidla v době konání třídních schůzek příslušných tříd.
5) Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku. Pro schopnost
usnášet se a pro přijímání usnesení se hlasy ze všech dílčích členských schůzí sčítají.
6) Členské schůze svolává předseda spolku minimálně jedenkrát ročně písemnou
pozvánkou adresovanou všem členům spolku s určením, jaké dílčí schůze se mají
účastnit a stanovením počátku lhůty pro konání dílčích členských schůzí. Pozvánka
musí být vyhotovena alespoň 14 dní před počátkem běhu lhůty pro konání dílčích
schůzí.
7) Výsledek hlasování oznámí předseda spolku do 14 dnů ode dne konání poslední
členské schůze.

X.
Výbor
1) Výbor spolku je výkonným orgánem spolku.
2) Výbor spolku řídí činnost spolku v době mezi konáním jednotlivých členských schůzí.
3) Výbor spolu má minimálně 5 a maximálně 16 členů z řad běžných členů spolku a
jednoho zástupce za speciálního člena spolku.
4) Členové výboru spolku jsou voleni jednotlivými členskými schůzemi, a to tak, že
každá dílčí členská schůze schvaluje všechny navržené kandidáty.
4

5) Speciální člen má místo ve výboru samostatně nezávisle na volbě dílčí členské schůze,
jíž se účastní.
6) Výbor je svoláván předsedou spolku alespoň pětkrát za školní rok.
7) Na návrh alespoň jedné třetiny členů výboru spolku musí být svoláno mimořádné
zasedání výboru.
8) Výbor rozhoduje veřejným hlasováním. Usnášeníschopný je při účasti nadpoloviční
většiny členů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.
9) Výboru náleží:
a. Rozhodovat o činnosti a aktivitách spolku v souladu s jeho účelem
b. Rozhodovat o výši ročního členského příspěvku
c. Rozhodovat o přijetí čestných členů spolku a zvláštních členů spolku
d. Navrhovat změny stanov spolku
e. Ze svého středu volit předsedu a místopředsedy spolku
f. Sestavovat roční zprávy o činnosti a hospodaření spolku
g. Zpracovávat roční rozpočet spolku
h. Podávat žádosti o dotace a granty a provádět jejich realizaci a vyúčtování
i. Jmenovat likvidátora spolku
j. Rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí ročního členského příspěvku
běžným členům
10) V době mezi jednotlivými jednáními výboru může předseda spolku či jím zvolený
zástupce iniciovat elektronické hlasování. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj
nadpoloviční většina všech členů výboru spolku.
11) Z jednání výboru se pořizuje zápis. Za vyhotovení zápisu je odpovědný předseda
spolku. Zápis podepisuje zvolený zapisovatel a předseda spolku. Zápis se doručuje
elektronicky všem členům výboru a zveřejňuje se na webu Gymnázia.
12) Pokud členové spolku člena výboru neodvolají nebo sám neodstoupí, platí, že setrvává
v své funkci po celou dobu běžného členství ve spolku.

XI.
Předseda a místopředsedové spolku
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Statutárním orgánem spolku je předseda spolku a dva místopředsedové.
Předseda a místopředsedové tvoří kolektivní orgán.
Předseda a místopředsedové spolku jsou za spolek oprávněni jednat každý samostatně.
Předseda a místopředsedové jsou voleni výborem na dobu tří let.
Předseda a místopředsedové se schází k pravidelným schůzkám dle potřeby, nejméně
však jednou ročně.
Předseda a místopředsedové plní úkoly schválené výborem.
Předseda a místopředsedové jednou za rok předkládají výboru zprávu o činnosti
spolku.
Předseda a místopředsedové rozhodují o hospodaření spolku, přičemž dbají na to, aby
finanční prostředky byly vynakládány účelně.
Předseda a místopředsedové rozhodují hlasováním nadpoloviční většinou.
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10) Z jednání se vždy pořizuje zápis.

XII.
Hospodaření spolku
1) Spolek je veřejně prospěšný a nevýdělečný. Hospodaření je vázáno na plnění účelu
spolku.
2) Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:
a. Z ročních členských příspěvků
b. Z finančních darů sponzorů, příspěvků a dotací státních orgánů a jiných
institucí a grantů
c. Z dalších vlastních projektů a aktivit spolku
3) Majetek spolku je spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření.
4) Prostředky spolku jsou vynakládány v souladu s účelem spolku a k jeho naplňování.
5) Za řádné hospodaření spolku odpovídá výbor.

XIII.
Zrušení spolku
1) Spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze.
2) Spolek se zrušuje bez právního nástupce s likvidací.
3) Spolek se zrušuje bez likvidace přeměnou spolku dle občanského zákoníku.

XIV.
Závěrečná ustanovení
1) Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí, a to ke dni
konání poslední dílčí členské schůze.
2) Stane-li se některé ustanovení těchto stanov neplatným, není tím dotčena platnost
ostatních ustanovení stanov. V případě neplatnosti některého ustanovení těchto stanov
je výbor povinen navrhnout úpravu a předložit ji ke schválení na nejbližší členské
schůzi.
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