STANOVY SPOLKU
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Nerudova, z.s.

Preambule
1. Sdružení s názvem ............................ ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se
s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1.1.2014,
považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Okomentoval(a): [P1]: Doplnit současný název spolku
(resp. terminologií "starého" občanského zákoníku sdružení)

I. Název spolku
1. Název spolku se s ohledem na § 216 NOZ mění na: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
Nerudova, z.s. (dále jen „spolek“).
II. Sídlo
1. Adresa sídla je: Nerudova 810/9, 370 04 České Budějovice.
III. Stanovy
1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
IV. Účel spolku
1. Účelem činnosti spolku jako nezávislé organizace, je:
a) koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy (Základní školy a Mateřské školy,
Nerudova 9, České Budějovice, dále také jen „škola“ nebo „škola Nerudova“) a dalších výchovných
institucí
b) sledování a podpora zájmové činnosti dětí ve škole, zejména spolupráce s Radou dětí při škole
Nerudova
c) organizaci akcí zaměřených na podporu školy Nerudova
2. K naplňování hlavního účelu spolku bude docházet tak, že spolek zejména:
a) podporuje spolupráci rodičů a školy
b) seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů
c) přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti, zlepšování
školního prostředí apod.
d) organizuje sbírky peněžních prostředků nebo movitých věcí
e) spolupracuje s orgány místní samosprávy, školou a dalšími subjekty
3. V souladu s vyjádřeným cílem a s těmito stanovami zřizuje spolek svá účelová zařízení; spolek se
může věnovat i dalším aktivitám, napomáhajícím úspěšné realizaci cílů spolku.

Okomentoval(a): [P2]: Je třeba zajistit si doručování
(zřejmě schránku) na uvedené adrese.

V. Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze,
b) předseda spolku
c) rada spolku.

VI. Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členská schůze se koná minimálně jednou ročně, zpravidla v době konání třídních schůzek školy a
svolává ji předseda spolku. Na žádost členů představujících alespoň 30% členské základny spolku
či z podnětu rady spolku je předseda spolku povinen svolat členskou schůzi spolku do třiceti dnů od
doručení podnětu, když i v takovémto případě je však možné rozšířit pořad zasedání proti návrhu
uvedenému v podnětu ke svolání členské schůze. Nesvolá-li předseda spolku zasedání členské
schůze do čtyřiceti dnů od doručení podnětu, svolá členskou schůzi spolku rada spolku a neučiní-li
tak do 60 dnů od doručení původního podnětu ani rada spolku, pak může členskou schůzi svolat
ten, kdo podal původní podnět ke svolání členské schůze.
3. Členská schůze se svolává oznámením na oficiálních internetových stránkách školy
www.zsnerudova.cz, a to nejméně 20 dnů předem. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a pořad
zasedání. Oznámení dle předcházejících vět se považuje za pozvánku na členskou schůzi. Není-li
oznámení na těchto internetových stránkách možné, pak bude členská schůze svolána zveřejněním
pozvánky v deníku, týdeníku nebo měsíčníku (či jejich regionální příloze) distribuovaných
minimálně v rámci okresu České Budějovice. O oznámení svolání členské schůze mohou být
požádáni též jednotliví třídní učitelé ve škole, když poskytnutí informace o svolání členské schůze
třídními učiteli (a to např. ve formě ústního sdělení žákům, zapsání informace do žákovské knížky,
apod.) však není podmínkou řádného svolání členské schůze.
4. Členská schůze se svolává do prostor školy, když s ohledem na to, že se zasedání členské schůze
svolává zpravidla v době konání třídních schůzek školy a že se zasedání členské schůze koná ve
smyslu čl. VI. odst. 8 těchto stanov formou dílčích členských schůzí, bude zasedání členské schůze
zpravidla konáno v prostorách jednotlivých tříd školy. Pokud by nebylo konání zasedání členské
schůze dle věty předcházející možné, pak se místo a čas zasedání určí tak, aby co nejméně
omezovaly možnost členů se ho účastnit, když tak bude místo zasedání zvoleno v rámci Českých
Budějovic, a to v pracovní den v odpoledních či večerních hodinách nebo v den pracovního klidu.
5. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.
Členové spolku nemají nárok na náklady spojené s dostavením se (či s přípravou na dostavení se)
na členskou schůzi, která byla dle věty předcházející odvolána.
6. Členská schůze spolku je neveřejná.
7. Členská schůze spolku rozhoduje usnesením. Členská schůzce je způsobilá usnášení, pokud se jí
účastní nadpoloviční většina členů spolku. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční
většiny hlasů přítomných členů spolku, když stanovy lze však měnit pouze na základě usnesení
alespoň dvou třetin hlasů přítomných členů spolku. Každý člen má jeden hlas. Úprava zasedání
náhradní členské schůze obsažená v těchto stanovách není dotčena. Člen je oprávněn nechat se na
zasedání členské schůze zastoupit jiným členem na základě písemné plné moci.
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Okomentoval(a): [A3]: Úprava týkající se členské schůze je
v podstatě v celém rozsahu dispozitivní – tj. Pokud byste chtěli
zvolit jinou úpravu než jsem níže v textu pracovně navrhl,
neměl by toto být problém, když bychom byli limitováni
zejména zásadou poctivosti, dobrých mravů, zákazu zneužití
práva, apod.

Okomentoval(a): [A4]: Můžeme uvést např. Zveřejnění
inzerátu v určitém periodiku, popř. založení nějakých nových
internetových stránek, vyvěšena v sídle spolku, popř. jinou
variantu, která by vám vyhovovala.

Okomentoval(a): [P5]: Je popř. možné nastavit jiná kvóra
(jiné většiny), popř. je možné jiná kvóra nastavit jen pro
hlasování o některých záležitostech.
Pozor, pokud by došlo ke změně úpravy ohledně toho, jaká
většina je potřebná pro změnu stanov, pak je toto třeba změnit
i níže v čl. XIII. odst. 2.

8. Zasedání členské schůze se bude konat formou dílčích členských schůzí. Všechna zasedání se
budou konat v týž den, a to v den svolání členské schůze ve smyslu VI. odst. 4 těchto stanov. Pro
schopnost usnášet se a pro přijímání usnesení se zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají.
9. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a
se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
10. Členská schůze rozhoduje o:
a) rozhodnutí o schválení a změně stanov,
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období
c) volbě a odvolání členů rady spolku,
d) rozhodnutí o zániku spolku a způsobu likvidace jeho majetku nebo o jeho sloučení s jiným
spolkem, jmenování likvidátora při zániku spolku,
e) stanoví výši odměny za výkon funkce člena rady spolku včetně odměny předsedy spolku,
f) rozhodnutí o přeměně spolku.
11. Členská schůze si může vyhradit rozhodování i v jiné věci než ve věcech uvedených v čl. VI. odst.
10 těchto stanov.
12. Rada spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení.
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská
schůze. Ze zápisu musí být patrné alespoň to, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, jaká
usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisu ze zasedání
v sídle spolku, a to na základě písemné žádosti člena, když termín nahlížení určí předseda spolku
tak, aby se konal do 2 měsíců od obdržení žádosti člena o nahlédnutí do zápisu.
13. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může předseda družstva nebo ten, kdo
původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou (tj. postupem dle čl. VI. odst. 3 těchto stanov) ve
lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí
být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se
musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím
svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na
pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti alespoň 20% členů.

VII.

Okomentoval(a): [A6]: Pokud by nebylo ve stanovách
uvedeno, že si členská schůze může vyhradit rozhodování i
v jiné věci, pak by si členská schůze rozhodování ve věci, která
jinak spadá do působnosti jiného orgánu, vyhradit nemohla.

Okomentoval(a): [A7]: Popřje možné uvést jiné kvórum –
20% je uvedeno zcela pracovně, když zákon (§ 257 NOZ) by
dokonce žádnou minimální nutnou účast nevyžadoval.

Rada spolku

1. Rada spolku je kontrolním a výkonným orgánem spolku.
2. Rada spolku se skládá ze tří členů jmenovaných členskou schůzí spolku. Funkční období členů rady
spolku je pětileté. Opětovné jmenování členem rady spolku je přípustné.
3. Členové rady spolku volí ze svého středu předsedu spolku.
4. Rada spolku jako kontrolní a výkonný orgán spolku:
a) koordinuje činnost spolku,
b) kontroluje využívání peněžních i nepeněžních prostředků spolku v souladu s rozhodnutím
členské schůze,
c) organizuje běžnou činnost spolku,
d) rozhoduje o technickém řešení směřujících k naplnění cílů spolku,
e) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
f) přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr,
g) provádí zápisy a výmazy v seznamu členů,
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Okomentoval(a): [P8]: Je podle mého názoru zvolit mezi
variantami:
1. kdy rada spolku bude mít menší počet členů - pak bude
operativní, bude se moci snadněji scházet a proto nebude
muset být dáno tak velké množství pravomocí předsedovi
2. kdy by byla rada spolku velmi početná (v podstatě systém v
duchu "za každou třídu jeden člověk") , kdy jednak systém
ustanovování rady, resp. volby jejích členů by byl složitější, ale
zejména rada by nebyla příliš operativní a většina pravomocí
by pak podle mého názoru musela být delegována na
předsedu spolku.
Podle dohody jsou stanovy nastaveny na variantu ad. 1, kterou
osobně považuji také za vhodnější.
Okomentoval(a): [P9]: Lze upravit i jinak – pokud by o
funkčním období stanovy mlčely, bylo y dle zákona 5ti leté
(když zákon však umožňuje upravit i delší funkční období).
Členská schůze může samozřejmě radu spolku kdykoliv
odvolat

rozhoduje o zásadách hospodaření spolku a o výši a splatnosti členských příspěvků,
schvaluje roční zprávu o hospodaření spolku včetně schválení výsledku hospodaření spolku,
navrhuje výši a splatnost členského příspěvku,
může dávat předsedovi spolku podnět ke svolání členské schůze,
rozhoduje o přijetí za člena spolku v případech, kdy členství vzniká podle čl. X. odst. 4 těchto
stanov,
m) rozhoduje o vyloučení člena spolku,
n) radě spolku náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu
veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku.
5. Rada spolku se schází dle potřeby.
6. Jednání rady spolku svolává předseda spolku, a to emailem odeslaným ostatním členům rady
spolku, a to nejméně 7 dnů před jednáním rady spolku, mimo situace, kdy věc nesnese odkladu. Má
se za to, že email odeslaný na emailovou adresu člena rady, označenou členem rady za adresu pro
komunikaci ve věcech spolku, byl na takový email řádně doručen. Z oznámení o svolání jednání
rady spolku musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad
jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů rady spolku.
7. Rada spolku je schopna se usnášet, je-li přítomni nadpoloviční většina jejích členů. K platnému
rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů rady. Předsedův hlas je v případě rovnosti
hlasů rozhodující.
8. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu z jednání rady spolku do čtrnácti dnů od jednání rady
spolku. Není-li to možné nebo pokud se předseda spolku jednání rady spolku neúčastnil, vyhotoví
zápis ten, kdo jednaní rady spolku předsedal. Ze zápisu musí být patrné alespoň to, kdo jednání
svolal a jak, kdy se konalo, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis bude zaslán
všem členům rady na jejich email.
9. Odměnu za výkon funkce člena rady spolku včetně odměny předsedy spolku stanoví členská
schůze.
10. Funkce člena rady spolku končí:
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním z funkce,
c) vzdáním se funkce,
d) zánikem členství ve spolku.
h)
i)
j)
k)
l)

Okomentoval(a): [P10]: Je potřeba určit, kdo bude mít na
základě „sběrného ustanovení“ oprávnění rozhodovat „ve
všech věcech, které nejsou k rozhodování určeny jinému
orgánu“. Mělo by podle mně jít o předsedu nebo radu, když
rozhodování členské schůze je s ohledem na lhůty pro její
svolávání neoperativní.
Pokud by v tomto směru stanovy „mlčely“ pak by platil § 163
NOZ podle kterého §163 Statutárnímu orgánu náleží veškerá
působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo
rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu
právnické osoby. Tj. v takovém případě by měl „zbytkovou
pravomoc“ předseda spolku.
Okomentoval(a): [A11]: Uvedl jsem tuto větu, ale
„prokazování“ doručení emailů může být reálně problematické.

VIII. Předseda spolku

1. Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku a je zvolen radou spolku na období 5
let. Opětovné zvolení předsedou spolku je přípustné. Předseda může být ze své funkce kdykoliv
radou spolku odvolán. Funkce předsedy zaniká taktéž tím způsobem, že u předsedy dojde k zániku
jeho funkce člena rady spolku.
2. Předseda spolku jedná za spolek ve vztahu k třetím osobám samostatně. Pro úkony, u nichž hodnota
plnění přesahuje částku 20.000,- Kč, se vyžaduje rozhodnutí rady spolku. Rada spolku je oprávněna
přijmout svým rozhodnutím stanovisko, které je pro předsedu spolku při jednání za spolek závazné.
3. Podepisování za spolek se děje tak, že předseda připojí svůj podpis k vytištěnému nebo vypsanému
názvu spolku.
4. Ustanovení tohoto článku nebrání zmocnit k jednání jménem spolku i další osoby, když zejména se
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Okomentoval(a): [A12]: Popř. je možné omezení v jiné
výši.

uvádí, že předseda je oprávněn udělit plnou moc k zastupování spolku zejména účetnímu
zpracovávajícímu účetnictví pro spolek.
5. Ze své činnosti je předseda odpovědný členské schůzi spolku.
6. Funkce předsedy končí:
e) uplynutím funkčního období,
f) odvoláním z funkce radou spolku,
g) vzdáním se funkce,
h) zánikem funkce člena rady spolku,
i) zánikem členství ve spolku.

IX. Hospodaření spolku

1. Spolek jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními
předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek.
2. Na svou činnost získává spolek prostředky zejména z těchto zdrojů:
a) z členských příspěvků,
b) z dotací, darů a z příspěvků poskytovaných fyzickými a právnickými osobami,
c) příjmy ze sběrových akcí,
d) jako doplňkové příjmy z případné vlastní společenské činnosti.
3. Majetek spolku musí být členy a orgány spolku spravován v souladu se zásadami řádného
hospodaření.
4. Spolek ze svého majetku poskytuje finanční prostředky zejména k naplnění svých cílů. O
disponování s peněžními i nepeněžními prostředky rozhoduje předseda spolku do limitu
20.000,- Kč. Nad tento limit rozhoduje rada spolku.
5. Výdaje související s činností spolku jsou hrazeny z majetku spolku.

X. Členství, jeho vznik a zánik
1. Členství ve sdružení je dobrovolné a není závislé na členství v jiných organizacích. Nikdo nesmí
být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. Členem se mohou stát
jen fyzické osoby starší 18ti let.
2. Členové spolku neručí za jeho dluhy.
3. Členství vzniká pro rodiče a zákonné zástupce dětí navštěvujících školu Nerudova (popř. alespoň
již přijatých k základnímu vzdělávání do školy Nerudova) zaplacením členského příspěvku.
V odůvodněných případech může rada spolku členský příspěvek na základě předcházející žádosti
zájemce o členství prominout, když pak vzniká členství doručením oznámení o prominutí
členského příspěvku zájemci o členství.
4. Ostatní zájemci o členství, na něž se nevztahuje čl. X. odst. 3 těchto stanov, musí podat písemnou
přihlášku a o jejich přijetí či nepřijetí za člena spolku rozhodne radou spolku.
5. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku,
kdy se stane členem spolku.
6. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.
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Okomentoval(a): [A13]: Budeme chtít upravit takto? Popř.
bez limitu?

Okomentoval(a): [A14]:
§ 220 NOZ stanoví, že:
(1) Určí-li stanovy, že členství je různého druhu, vymezí
zároveň práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhy
členství.
(2) Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým
druhem členství lze jen za podmínek určených předem ve
stanovách, jinak se souhlasem většiny dotčených členů. To
neplatí, má-li spolek k omezení práv nebo rozšíření povinností
spravedlivý důvod.
Lze tedy určit různé druhy členství, když by však musely být
přesně nadefinovány práva a povinnosti, které jsou s různými
druhy členství spojeny.
Okomentoval(a): [P15]: Zde v podstatě neřešíme situaci,
kdy na jedno dítě mohou připadat dva členové (dva rodiče).
Nemyslím si ale, že by bylo nutné nějak toto specielně řešit
(omezovat), když by šlo zřejmě navíc, např. ohledně dětí s
rozvedenými rodiči, o dost komplikovanou záležitost.

7. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
a) Dobrovolným vystoupením člena.
Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoliv vystoupit ze spolku. K zániku členství dochází
písemným oznámením vystupujícího člena, a to jeho doručením radě spolku.
b) Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého nebo zánikem člena.
c) Vyloučením člena.
Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena za spolku vyloučenému členovi,
není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. O vyloučení rozhoduje rada spolku. Rada spolku má právo
vyloučit člena, pokud tento svým jednáním porušuje jeho cíle, principy a poslání, nebo pro
porušení členských povinností.
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí
o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení
člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i
v jiných odůvodněných případech.
d) V důsledku nezaplacením členského příspěvku zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský
příspěvek ani v dodatečné lhůtě 20 dnů od doručení výzvy předsedy spolku k dodatečnému
zaplacení členského příspěvku, pokud byl člen ve výzvě k dodatečnému zaplacení na tento
následek v podobě zániku členství upozorněn. Výzva může být členovi spolku zaslána i
emailem. Členství pak zaniká uplynutím takovéto dodatečné 20ti denní lhůty.
e) V případě členů, jejichž členství vzniklo již dle čl. X. odst. 3 těchto stanov, ukončením školní
docházky všech žáků ohledně kterých je takový člen spolku rodičem či zákonným zástupcem.
f) Zánikem spolku bez právního nástupce.
g) Rozhodnutím o přeměně spolku na jinou právní formu.
XI. Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má právo:
a) účastnit se členské schůze, podílet se na činnosti spolku, být volen do orgánů spolku a na
členské schůzi volit do orgánů spolku ostatní členy. Každý člen má jeden hlas.
b) Obracet se na orgány spolku se svými podněty a připomínkami.
c) Účastnit se na práci a činnosti spolku, navrhovat jeho další zaměření a aktivity.
2. Každý člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími orgánů spolku,
b) platit členské příspěvky, jejichž výši a splatnost stanoví rada spolku,
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
XII.

Okomentoval(a): [A16]: Zákon (§ 239 NOZ) říká, že:
Neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena,
který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v
přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva
se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo
způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
Tj. v podstatě jsou ve stanovách podmínky pro vyloučení
poněkud „zpřísněny“ (což zákon připouští). Důvody pro
vyloučení lze popř. stanovit i jinak.
Okomentoval(a): [A17]: Zákon (§ 241 NOZ) vyžaduje, aby
měl člen možnost bránit se vyloučení „interně“ – v rámci
spolku. Pokud je zřízena rozhodčí komise, rozhoduje o
přezkumu rozhodčí komise. Za situace, kdy zde žádný
specielní orgán není, rozhodovala by členská schůze, což
může být samozřejmě značně těžkopádné.
Řešením by teoreticky mohlo být dát pravomoc rozhodovat o
vyloučení předsedovi spolku a rozhodování o přezkoumání
radě spolku.
Popř. je možné tato práva a povinnosti ve stanovách vůbec
neřešit, ale s vědomím, že právo na přezkum zde přesto je a
že o něm rozhoduje členská schůze (pokud by o vyloučení
rozhodovala rada).
Podle §242 NOZ se pak může ještě vyloučený člen obrátit na
soud.
Okomentoval(a): [A18]: Podle zákona platí, že: neurčí-li
stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský
příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve
výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě
upozorněn.
Chceme tedy zachovat zákonnou úpravu nebo „určit jinak“?

Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádí následující údaje:
jméno a příjmení, bydliště, datum narození, email, když členové jsou povinni tyto údaje poskytnout
(ohledně emailu pokud mají tento zřízen)
2. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí rada spolku. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají
do 30ti dnů poté, kdy se o nich rada spolku prokazatelně dozví.
3. Seznam členů je neveřejný a nebude zpřístupněn.
4. Seznam členů může být veden elektronickou formou.
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Okomentoval(a): [A19]: Předpokládám, že seznam členů
(již s ohledem na hrazení poplatků) vedete. Zákon v takovém
případě vyžaduje, aby stanovy určily jakým způsobem provádí
v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve
spolku. Stanovy dále určí, jak bude seznam členů zpřístupněn,
anebo že zpřístupněn nebude.

5. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, může stanovit
svým vnitřním předpisem rada spolku.
6. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost a své náklady potvrzení s výpisem ze seznamu
členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto
zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich,
může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní
ochrany.

Okomentoval(a): [A20]: Nějaká, alespoň jednoduchá,
pravidla by zřejmě měla být stanovena.

XIII. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Stanovy spolku byly vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro potřeby
registrace spolku rejstříkovým soudem a jedno je určeno pro potřeby spolku.
2. Stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení členské schůze 2/3 většinou hlasů.

Okomentoval(a): [A21]: Popř. je možné uvést jinou většinu.
Pokud by došlo ke změně, pak je třeba odpovídající změnu
provést i v čl. VI. odst. 7.

Sdružení rodičů a přítel dětí a školy Nerudova, z.s.
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