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STANOVY SPOLKU 
 

Preambule 
 
1. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání vznikla registrací ministerstvem vnitra 
v roce 2011 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Dle 
§ 3045 zákona č. 89/2012 Sb. je od 1. 1. 2014 považována za spolek. V souladu s novou 
právní úpravou přizpůsobuje společnost stanovy požadavkům občanského zákoníku. 
 
2. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů a orgánů se řídí těmito stanovami.  
 
 

Čl. I 
Název a sídlo 

 
1. Název spolku: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.  (dále též 
„spolek“) 
 
2. Sídlo spolku: Stará Huť, Krásný život 286, PSČ 22602 
 

Čl. II 
Účel spolku 

 
1. Účelem spolku je podpora konceptu inkluzivního vzdělávání a advokační činnosti. Spolek 
podporuje zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání.  
 
2. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání je samosprávná, dobrovolná, 
nepolitická a nezisková organizace založena za účelem naplňování společenského zájmu, 
kterým je pěstování odbornosti v oblasti inkluzivního vzdělávání a podpora zajišťování 
rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání. Účelem spolku je zejména:  

(a) přispívat svojí činností k prohlubování odbornosti při prosazování konceptu 
inkluzivního vzdělávání; 
(b) přispívat k zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání; 
(c) vyvíjet a rozvíjet zejména výzkumné a vzdělávací aktivity v oblasti inkluzivního 
vzdělávání; 
(d) vyvíjet a rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti inkluzivního vzdělávání a sdílení 
dobré praxe. 

 
 

Čl. III 
Činnost spolku 

 
1. Hlavní činnost spolku je zaměřena na oblast informační, vzdělávací, koncepční, 
analytickou, metodickou a poradenskou. Hlavní formou dosahování účelu spolku je zejména: 

(a) navazování a rozvíjení kontaktů s orgány státní správy, nestátními neziskovými 
organizacemi, akademickou obcí a dalšími institucemi a odbornými pracovníky v oblasti 
působnosti v České republice i v zahraničí; 



2 

(b) pořádání odborných konferencí, seminářů a přednášek;  
(c) publikační činnost, příprava metodických a propagačních materiálů v tištěné i 
elektronické podobě zpřístupňující téma inkluzivního vzdělávání odborné i laické 
veřejnosti; 
(d) tvorba a pravidelná údržba webového portálu určeného zejména pedagogické 
veřejnosti a dalším osobám zodpovědným za vzdělávání s prezentací výstupů činnosti 
společnosti, příkladů dobré praxe, metodických materiálů, výstupů výzkumné činnosti, 
kontaktů na subjekty podporující koncept inkluzivního vzdělávání, atd.; 
(e) realizace vzdělávacích aktivit určených osobám odpovědným za vzdělávání 
zaměřených na praktickou implementaci konceptu inkluzivního vzdělávání do 
vzdělávacího systému ČR; 
(f) poskytování poradenství v oblasti implementace konceptu inkluzivního vzdělávání; 
(g) realizace projektů zaměřených na praktickou implementaci konceptu inkluzivního 
vzdělávání; 
(h) vzdělávání.  

 
2. K podpoře hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, o jejímž 
předmětu rozhoduje výbor členů.  
 
3. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně 
správy spolku.  
 

Čl. IV 
Členství 

 
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá 
fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, 
národnosti, rasy a státní příslušnosti nebo jiného postavení, a právnické osoby, pokud 
souhlasí se stanovami a cíli spolku a podá přihlášku. Členství se váže na osobu člena a je 
nepřevoditelné. 
 
2. Žadatel o členství je povinen: 

(a) vyplnit a podat strukturovanou přihlášku; 
(b) doložit doporučení minimálně od dvou stávajících členů. 
 

3. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru členů spolku o přijetí členské přihlášky. Výbor 
členů může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že 
přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění účelu spolku.  
 
4. Členství zaniká 

(a) dobrovolným vystoupením člena (rezignací) – členství končí dnem doručení 
písemného oznámení o ukončení členství výboru členů, 
(b) úmrtím člena, 
(c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze 
spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho 
zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění účelu 
spolku, 
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(d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného shromážděním členů, a to 
prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, kdy k prodlení se zaplacením členských 
příspěvků došlo, 
(e) u právnické osoby jejím zrušením, 
(f) zánikem spolku. 
 

Čl. V  
Práva a povinnosti členů 

 
1. Člen spolku má právo:  

(a) účastnit se činnosti spolku,  
(b) být pravidelně informován o dění ve spolku, 
(c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny, 
(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na 
své podání. 

 
2. Člen spolku má povinnost zejména:  

(a) dodržovat stanovy spolku,  
(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku, 
(c) aktivně se podílet na plnění účelu spolku, 
(d) platit členské příspěvky v řádném termínu a ve stanovené výši, 
(e) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž zveřejnění 
by mohlo spolek poškodit. 

 
3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 
 

Čl. VI 
Seznam členů 

 
1. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. Člen je do seznamu zapsán do 10 dnů po 
jeho přijetí za člena spolku. V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, profesní zaměření, 
datum vzniku členství, datum a způsob ukončení členství. Po ukončení členství je člen ze 
seznamu vymazán. 
 
2. Za vedení seznamu členů odpovídá výbor členů. 
 
3. Seznam je pro členy přístupný v sídle spolku po předchozí dohodě. Třetím osobám seznam 
členů není zveřejňován. 
 

Čl. VII 
Orgány spolku 

 
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: (a) výbor členů, 
(b) předseda, (c) místopředseda, (d) shromáždění členů. 
 
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce je upraven 
dále ve stanovách.  
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3. Kdo přijme funkci člena orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, 
s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 
 
4. Odstoupí-li člen orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce 
uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. 
 

 
Čl. VIII 

Výbor členů 
 

1. Výbor členů je nejvyšším orgánem spolku. 
 
2. Členové výboru jsou voleni shromážděním členů. Funkční období členů je pětileté. 
Opakovaná volba je možná. 
 
3. Výbor členů: 

(a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku, 
(b) rozhoduje o změně stanov,  
(c) volí a hodnotí předsedu spolku, 
(d) volí a hodnotí místopředsedu spolku, 
(e) může vytvořit a rozpustit odborný poradní orgán nebo odborné poradní orgány 
spolku, 
(f) vede seznam členů, 
(g) rozhoduje o předmětu vedlejší hospodářské činnosti, 
(h) rozhoduje o zrušení spolku. 

 
3. Výbor členů je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Pokud 
předseda nesvolá výbor členů do jednoho roku od konání posledního pravidelného výboru 
členů, může ho svolat kterýkoli člen výboru při dodržení stanoveného postupu.  
 
4. Výbor je tříčlenný a jedná jako kolektivní orgán ve sboru.  
 
5. Výbor členů je usnášeníschopný a rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, 
jestliže pro něj hlasuje prostá většina členů výboru. Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, 
jestliže pro něj hlasují všichni členové výboru členů. 
 
6. V zápise z jednání výboru se uvede u jednotlivých rozhodnutí odlišný názor členů, kteří 
hlasovali proti návrhu. Zápis z jednání výboru členů se zašle do pěti dnů po jeho vyhotovení 
všem členům výboru členů. 
 
7. V případě nebezpečí z prodlení může výbor členů vyhlásit hlasování „per rollam“ 
(korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda členům 
výboru. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko 
posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. 
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8. Jednání výboru členů se mohou jeho členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, 
které jim umožní sledovat celý průběh jednání. 
 
9. Členství ve výboru členů zaniká rezignací člena, uplynutím funkčního období, smrtí člena 
orgánu, odvoláním člena orgánu zbylými členy výboru pro hrubé porušení jeho povinností. 
Kromě případu uplynutí funkčního období volí nástupce shromáždění členů na návrh 
zbývajících členů výboru členů. 
 

Čl. IX 
Předseda 

 
1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda je volen výborem členů na funkční 
období 5 let. Opakovaná volba je možná. Předseda zastupuje spolek navenek.  
 
2. Předseda se řídí právními normami a stanovami spolku.  
 
3. Předseda může delegovat kompetence na místopředsedu, dále může delegovat 
kompetence plnou mocí na členy, případně na zaměstnance spolku.  
 
4. Funkce předsedy zaniká rezignací, smrtí, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním 
předsedy výborem členů pro hrubé porušení jeho povinností.  
 

Čl. X 
Místopředseda 

 
1. Místopředseda je volen výborem členů na funkční období 5 let. Opakovaná volba je 
možná. Místopředseda zastupuje předsedu spolku a přebírá pravomoci a působnost 
statutárního orgánu v případě, že předseda není schopen vykonávat svou funkci. 
 
2. Místopředseda se řídí právními normami a stanovami spolku.  
 
3. Funkce místopředsedy zaniká rezignací, smrtí, uplynutím funkčního období, nebo 
odvoláním místopředsedy výborem členů pro hrubé porušení jeho povinností.  
 

Čl. XI 
Shromáždění členů 

 
1. Shromáždění členů tvoří všichni členové spolku. Do působnosti shromáždění členů náleží: 

(a) podílet se na formulování vize a rozvoje spolku; 
(b) podílet se na ideovém zakotvení činnosti spolku; 
(c) volit členy výboru členů; 
(d) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků;  
(e) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období 
předkládané předsedou,  
(f) schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky;  
(g) dávat podněty výboru členů, předsedovi spolku, na zlepšení činnosti spolku; 
(h) dávat návrhy a připomínky k činnosti a zaměření spolku; 
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(i) vznášet dotazy na výbor členů a předsedu spolku. 
 
2. Shromáždění členů je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou za 
rok. Pokud předseda nesvolá shromáždění členů do jednoho roku od konání posledního 
pravidelného shromáždění členů, může ho svolat kterýkoli člen spolku při dodržení 
stanoveného postupu. 
 
3. Shromáždění členů rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 
hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.  
 
4. V případě nebezpečí z prodlení může shromáždění členů vyhlásit hlasování „per rollam“ 
(korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda členům 
shromáždění. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné 
stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
shromáždění. 
 
5. Jednání shromáždění členů se mohou jeho členové zúčastnit i s využitím technických 
prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání. 
 
6. Z jednání shromáždění členů se pořizuje zápis, zápis vyhotoví ten, koho tím předseda 
pověří nebo některý z členů shromáždění. Zápis obsahuje označení svolavatele, způsob 
svolání, termín konání, program jednání, přijatá usnesení a datum vyhotovení zápisu. Zápis 
se členům na žádost zpřístupní v sídle spolku. 
 
 

Čl. XII 
Zrušení a zánik spolku 

 
1. Spolek může být zrušen rozhodnutím výboru členů nebo rozhodnutím soudu z důvodů 
stanovených v §270 občanského zákoníku. 
 
2. Výbor členů rozhodnutí o zrušení přijímá souhlasem všech členů výboru. Výbor členů při 
rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.  
 
3. Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v sídle spolku. O zveřejnění 
soupisu členy spolku vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto 
soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu. 
 
4. Likvidační zůstatek se převede na jinou právnickou osobu, která realizuje obdobnou 
činnost jako spolek, podle rozhodnutí výboru členů. 
 
5. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.  
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Čl. XIII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právními poměry spolku občanským zákoníkem. 
 
2. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 3. 11. 2011. 
 
 
 
 
V Praze, dne 22. 10. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


