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S T A N O V Y 

Klubu příznivců Gymnázia Opatov  

 

 

Čl. 1   

Základní ustanovení 

1. Název sdružení: Klub příznivců Gymnázia Opatov (dále jen KPGO nebo Klub). 

2. Sídlo: Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha 4, 149 00. 

3. Cíl činnosti: podpora plnění vzdělávacích cílů a zájmových aktivit žáků a studentů, 
a to zejména akcí kulturních, sportovních a společenských. 

4. Klub spolupracuje i s dalšími sdruženími, organizacemi, institucemi i soukromými 

osobami za účelem dosažení svých cílů.  

 

 Čl. 2   

Postavení Klubu 

1. Klub je právnickou osobou. Do jeho postavení a činnosti mohou zasahovat státní 

orgány jen v mezích zákona.  

2. Ve své činnosti se Klub řídí těmito stanovami a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

 Čl. 3  

Členství 

1. Klub je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace a členství v něm je 

dobrovolné. Klub sdružuje všechny zájemce, fyzické nebo právnické osoby, které 
souhlasí s cíli K lubu a svojí činností se podílejí na plnění úkolů Klubu a přispívají 
na jeho činnost.  

2. Členem Klubu se může stát zákonný zástupce žáka, který se vzdělává v Gymnáziu 
Opatov nebo právnická či fyzická osoba, která souhlasí s cíli Klubu.  

3. Členství v Klubu vzniká zapsáním do seznamu členů a zaplacením základního 
ročního příspěvku, jehož výše je na školní rok stanovena a odsouhlasena delegáty 
Klubu (dále jen delegáty). Horní hranice příspěvku není stanovena. O členství 

v Klubu jiných právnických a fyzických osob rozhodují delegáti Klubu.  

4. Členové mají právo volit delegáty klubu (kontaktní osoby z jednotlivých tříd), 

navrhovat kandidáty do orgánů Klubu a být do nich voleni. Členové mají právo na 
informace o činnosti Klubu, mají právo vznášet připomínky a náměty pro další 
činnost Klubu.  

5. Členství v Klubu zaniká: 

a. vystoupením člena, a to na základě jeho písemného oznámení předsedovi 

Klubu, 
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b. nezaplacením členského příspěvku do stanoveného termínu, 

c. neplněním členských povinností.   

6. Členové jsou povinni jednat v souladu se stanovami.  

  

Čl. 4  

Orgány Klubu 

Shromáždění delegátů  

1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Klubu. Je svoláváno výborem Klubu 

nejméně jedenkrát ve školním roce. Výbor Klubu svolá shromáždění K lubu 
i tehdy, požádá- li o to alespoň jedna třetina členů Klubu.  

2. Shromáždění delegátů projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti za 

uplynulé období, plán a výsledky hospodaření, schvaluje členský příspěvek a 
stanovuje termín jeho zaplacení, přijímá závazné pokyny pro práci Klubu, 

rozhoduje o změnách stanov, volí výbor a revizora, projednává další zprávy. 
Shromáždění delegátů si může vyhradit právo rozhodnout o jakékoli otázce, 
týkající se Klubu.  

3. Delegáti jsou voleni členy Klubu, tj. zákonnými zástupci žáků a studentů příslušné 
třídy. Delegáti plní úkoly stanovené shromážděním delegátů, informují členy 

Klubu o činnosti a předkládají výboru připomínky a náměty pro další činnost. Ve 
výjimečných případech může delegát se souhlasem předsedy pověřit jiného člena 
Klubu zastupováním na jednání shromáždění delegátů.   

4. Shromáždění delegátů je schopno usnášení, je- li přítomna nadpoloviční většina 
delegátů. O všech záležitostech se rozhoduje hlasováním. Výsledky hlasování jsou 

platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů. V případě 
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.  

 

  Výbor 

1. Výbor je statutárním orgánem Klubu, má tři členy, a to předsedu, hospodáře  

a člena výboru. Výbor je volen na Shromáždění delegátů.  

2. Výbor jedná podle potřeb Klubu. O všech záležitostech se rozhoduje hlasováním. 
Při hlasování rozhoduje většina hlasů.  

3. Výbor může zřizovat stálé nebo dočasné pracovní skupiny z řad členů k řešení 
dílčích problémů nebo úkolů. Tyto pracovní skupiny jsou odpovědné za svou 

činnost výboru, kterému předkládají zprávy. 

4. V případě zániku členství člena výboru, nebo vzdání se funkce v průběhu 
funkčního období, může výbor do příštích voleb rozhodnout o jeho nahrazení 

jiným členem Klubu.  

5. Předseda svolává výbor a řídí jeho činnost.  

6. Člen výboru společně s předsedou připravuje program schůzí, zajišťuje zápisy 
z jednání a kontroluje plnění přijatých usnesení a závěrů. Vede seznam členů 
Klubu. 

7. Hospodář spravuje finanční prostředky Klubu podle stanovených zásad.  



Stanovy Klubu příznivců Gymnázia Opatov   II 

3 
 

 

Revizor klubu 

1. Revizor provádí kontroly hospodaření, upozorňuje výbor na nedostatky 

a předkládá shromáždění delegátů zprávy.  

2. Revizor je volen hlasováním na shromáždění delegátů.  

3. Revizor má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním.  

 

 Čl. 5  

Zásady hospodaření 

1. Klub je nezisková organizace. Hospodaření je vázáno na plnění cílů a úkolů pro 
potřeby Klubu a Gymnázia Opatov. 

2. Klub vytváří a spravuje finanční fond, který je tvořen z příspěvků členů, darů 
a z případné jiné činnosti, která je v souladu s cíli Klubu. Fond je veden na 

samostatném účtu u peněžního ústavu.  

3. S fondem hospodaří výbor. Účetní doklady a listiny, s jejichž obsahem je spojen 
závazek nebo povinnost finančního plnění, podepisuje předseda, nebo hospodář 

společně s členem výboru.  

4. Veškerá účetní agenda, doklady a účty jsou vedeny dle platných předpisů.  

5. Funkcionáři Klubu plní své funkce bez nároku na odměnu.  

 

 Čl. 6  

Závěrečná ustanovení 

1. Klub zanikne v případě, že se na tom dobrovolně usnese sdružení delegátů, nebo 

pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.  

2. Stanovy byly projednány a schváleny sdružením delegátů.  

 

Klub byl zaregistrován u Ministerstva vnitra České republiky 22. října 1993. 

Změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra České republiky 26. listopadu 2008.  

VS/1-22143/93-R 


