Stanovy
Asociace středoškolských klubů České republiky z.s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 21
IČO: 005 31 413
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Název spolku: Asociace středoškolských klubů České republiky z.s.
2. Sídlo spolku: Brno
3. Asociace středoškolských klubů České repubiky z.s. (dále jen „ASK ČR“) je
samosprávné a dobrovolné, zájmové sdružení mládeže do 26 let. Členy ASK ČR
mohou být i osoby starší, pokud vykonávají volené nebo pověřené funkce.
4. Členové se sdružují ve středoškolských klubech, které jsou základními organizačními
jednotkami spolku.
5. ASK ČR byla založena jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, a od 1. 1. 2014 je považována za
spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Čl. 2
Účel a činnost ASK ČR
Účelem ASK ČR je vytvořit prostor a zázemí pro realizaci odborných a zájmových aktivit
členů, a tím přispívat k rozvoji klíčových kompetencí a všeobecné i odborné vzdělanosti
mladých lidí.
V souladu se svým účelem, s Úmluvou o právech dítěte, Všeobecnou deklarací lidských práv
a Chartou OSN vykonává ASK ČR především tyto činnosti:
a) podporuje provozování různých forem zájmové, vzdělávací, kulturní, vědecké a
technické činnosti mládeže ve volném čase,
b) napomáhá a sjednocuje úsilí mládeže při zakládání klubů společenských a
odborných aktivit,
c) je místem výměny zkušeností, poznatků a informací o činnosti mládeže jak
v České republice, tak v zahraničí
d) získává finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení činnosti ASK ČR a klubů
e) zastupuje členské kluby na různých úrovních a vytváří tak podmínky pro jejich
činnost
f) provozuje další neziskové činnosti jako např.: pořádá setkání, semináře,
konference, provozuje publikační, hospodářskou a poradenskou činnost, které jsou
ku prospěchu činnosti sdružených klubů a jednotlivých členů
g) realizuje tábory, zahraniční výměny, stáže, a další aktivity
h) podporuje participaci mládeže na věcech veřejných (samosprávy, parlamenty,
rady) a provoz informačního centra pro mládež
i) zajišťuje koordinační a poradenské činnosti evropských programů a služeb
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Čl. 3
Organizační struktura ASK ČR
Organizační strukturu ASK ČR tvoří:
a) středoškolské kluby ASK ČR
b) ASK ČR jako celek, reprezentovaný orgány ASK ČR
c) Pobočné spolky
3.1 Středoškolský klub ASK ČR
1. Středoškolský klub (dále jen „klub“) je základní organizační jednotkou ASK ČR. Klub
není samostatnou právnickou osobou, nemá právní osobnost.
2. Kluby jsou zřizovány a provozovány na principu dobrovolnosti zejména při středních
školách. Posláním klubu je naplňovat účel spolku, zejména získávat a prohlubovat účast
mládeže na aktivní společenské činnosti v rámci školní i mimoškolní činnosti, rozvíjet a
podporovat aktivity středoškolské mládeže ve všech oblastech, o které má tato skupina
zájem, např. technické, umělecké, humanitní, kulturní, ekologické aktivity či aktivity
v oblasti participace.
3. V souladu s obsahem činnosti ASK ČR plní klub tyto úkoly:
a) podporuje pravidelnou činnost zájmových útvarů, pracovních či odborných skupin,
kroužků, laboratoří a talentovaných jednotlivců
b) zajišťuje informační, poradenskou a konzultační činnost pro členy klubu
c) organizuje veřejnou prezentaci činnosti svých členů.
4. Klub mohou založit alespoň 3 osoby splňující podmínky pro členství v ASK ČR ve
smyslu čl. 4 těchto stanov, z nichž alespoň jedna je plnoletá (dále jen „zakladatelé
klubu“). O založení klubu rozhoduje Správní rada ASK ČR na základě písemného návrhu
zakladatelů klubu. Návrh zakladatelů musí obsahovat určení názvu klubu, sídla klubu,
vedoucího klubu. Ve spolupráci ASK ČR a střední školy, při které je klub zřízen, jsou
vytvářeny technické a provozní podmínky pro činnost klubu. Vztahy mezi Asociací a
střední školou jsou stanoveny vzájemnou dohodou.
5. Název organizační jednotky je „Středoškolský klub ASK ČR (název)“
6. Vedoucího klubu, kterým může být jen člen klubu starší 18 let, jmenuje Správní rada ASK
ČR. Funkční období vedoucího klubu je pět let. Vedoucí klubu je osobou oprávněnou
jednat za klub navenek, a to na základě plné moci udělené předsedou Správní rady ASK
ČR. Vedoucí klubu zastupuje členy klubu na Valné hromadě ASK ČR. Vedoucí řídí klub,
odpovídá za jeho činnost a vede seznam členů klubu.
7. Vnitřní organizační struktura je vnitřní záležitostí klubu. Klub může vytvářet zájmové a
odborné skupiny (kroužky, kluby) v jejichž čele je osoba starší 18 let pověřená vedoucím
klubu.
8. Vedoucí klubu je povinen průběžně spolupracovat se Správní radou ASK ČR, informovat
na žádost správní rady o činnosti a stavu hospodaření klubu a poskytnout ASK ČR
veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zpracování účetnictví ASK ČR.
9. O zrušení klubu rozhoduje Správní rada ASK ČR:
a) na základě písemné žádosti členů klubu
b) z důvodu porušování stanov ASK ČR členy klubu
c) z důvodu nečinnosti
10. Hospodaření klubu se řídí všeobecně platnými právními a účetními předpisy ČR.
Klub hospodaří s prostředky z členských příspěvků vybraných od členů klubu, s dotacemi
od ASK ČR, dary, sponzorskými příspěvky a dotacemi místní a regionální samosprávy.
Majetek pořízený z těchto prostředků je ve vlastnictví ASK ČR.
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3.2 Orgány ASK ČR
Orgány ASK ČR jsou:
1.
2.
3.
4.

Valná hromada ASK ČR
Správní rada ASK ČR
Předseda Správní rady ASK ČR
Revizní komise ASK ČR
3.2.1 Valná hromada ASK ČR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Valná hromada je nejvyšším orgánem ASK ČR. Zasedání Valné hromady ASK ČR mají
právo se účastnit vedoucí klubu nebo jím pověřený zástupce klubu (dále jen „zástupce
klubu“). Každý zástupce klubu má při hlasování jeden hlas.
Valná hromada se schází nejméně jedenkrát za rok. Zasedání Valné hromady ASK ČR
svolává Správní rada ASK ČR. O konání zasedání Valné hromady ASK ČR musí být
vedoucí klubů informování nejméně 30 dní předem. Jednou za tři roky je Valná hromada
ASK ČR volební a volí na tříleté období Správní radu ASK ČR a Revizní komisi ASK
ČR.
Správní rada je povinna svolat zasedání Valné hromady také v případě, že o to požádají
zástupci alespoň 1/3 středoškolských klubů. O konání zasedání Valné hromady ASK ČR
musí být vedoucí klubů informování nejméně 30 dní předem.
Valná hromada ASK ČR zejména:
a) rozhoduje o změně Stanov ASK ČR
b) volí a odvolává členy Správní rady ASK ČR a určuje počet jejích členů
c) volí a odvolává členy Revizní komise ASK ČR a určuje počet jejích členů
d) schvaluje směrnice pro hospodaření ASK ČR a další vnitřní předpisy spolku
e) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku
f) schvaluje rozpočet ASK ČR
g) schvaluje Výroční zprávu ASK ČR
h) přijímá zprávu Revizní komise ASK ČR
i) schvaluje plán činnosti ASK ČR
j) rozhoduje o zrušení ASK ČR a případně jmenuje likvidační komisi ASK ČR
k) má právo vyhradit si další záležitosti ASK ČR, o nichž bude rozhodovat
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou na zasedání přítomni zástupci alespoň
poloviny všech klubů ASK ČR. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou
hlasů přítomných zástupců klubů ASK ČR.
Není-li Valná hromada ASK ČR schopna se usnášet, koná se 15 minut po ukončení
původně svolaného zasedání Valné hromady náhradní zasedání Valné hromady. Náhradní
Valná hromada ASK ČR je schopna se usnášet za přítomnosti jakéhokoliv počtu zástupců
klubů ASK ČR, může rozhodovat jen v záležitostech uvedených v programu původně
svolaného zasedání Valné hromady a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných
zástupců klubů ASK ČR.
3.2.2 Správní rada ASK ČR

1.
2.

Správní rada ASK ČR řídí ASK ČR v době mezi zasedáními Valné hromady.
Členy Správní rady volí Valná hromada. Valná hromada určí počet členů Správní rady.
Správní rada má nejméně 3 členy. Na prvním zasedání po zvolení Valnou hromadou
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3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

volí členové Správní rady ze svého středu předsedu a místopředsedu Správní rady ASK
ČR. Funkční období členů Správní rady, předsedy i místopředsedy Správní rady ASK
ČR je tříleté. Funkce člena Správní rady vzniká zvolením a zaniká uplynutím funkčního
období, odstoupením nebo odvoláním. Funkce člena Správní rady je neslučitelná
s funkcí člena Revizní komise.
Členem Správní rady se může stát jen člen ASK ČR starší 18 let.
Správní rada zejména:
a) rozhoduje o založení středoškolského klubu jako základní organizační jednotky ASK
ČR
b) k plnění svých úkolů zřizuje Ústředí ASK ČR, jmenuje a odvolává Ředitele ASK ČR a
další pracovníky ústředí a rozhoduje o jejich kompetencích
c) předkládá Valné hromadě návrhy na změny stanov ASK ČR
d) předkládá Valné hromadě ke schválení zprávu o své činnosti a návrh plánu další
činnosti ASK ČR, rozpočet a výroční zprávu ASK ČR
Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát za rok. Správní radu svolává předseda Správní
rady. Právo svolat správní radu mají i její členové, pokud o to požádá nejméně 1/ 3 jejich
členů. O konání Správní rady musí být její členové informování nejméně 14 dní předem
Správní rada může pro potřeby ASK ČR vytvořit odborné komise
Zástupce Správní rady se účastní zasedání Revizní komise s hlasem poradním
Správní rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny členů Správní
rady ASK ČR. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů
Správní rady ASK ČR
V době mezi zasedáními může Správní rada rozhodovat mimo zasedání písemně nebo
s využitím technických prostředků (dále jen „rozhodování per rollam“). Při rozhodování
per rollam zašle předseda členům Správní rady návrh rozhodnutí, který musí obsahovat
návrh usnesení, o jehož přijetí se rozhoduje, lhůtu pro doručení vyjádření člena Správní
rady, která nesmí být kratší pěti dnů, a všechny podklady potřebné pro rozhodnutí.
Návrh rozhodnutí může být poslán členům Správní rady poštou, elektronickou poštou
nebo doručen osobně. Člen Správní rady je povinen potvrdit obratem přijetí návrhu
rozhodnutí odesílateli. Rozhodnutí je přijato doručením souhlasu s návrhem usnesení od
nadpoloviční většiny členů Správní rady. Nedoručí-li člen Správní rady souhlas
s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Na nejbližším
zasedání Správní rady je předseda povinen informovat o všech rozhodnutích přijatých
způsobem per rollam v době od posledního zasedání Správní rady.
3.2.3 Předseda Správní rady ASK ČR
Předseda Správní rady ASK ČR je statutárním orgánem ASK ČR. Předseda jedná jménem
ASK ČR samostatně. V případě nepřítomnosti je zastupován místopředsedou ASK ČR.
3.2.4 Revizní komise ASK ČR

1.
2.

Revizní komise je kontrolním orgánem ASK ČR
Členy Revizní komise volí Valná hromada. Valná hromada určí počet členů Revizní
komise. Revizní komise má nejméně 3 členy. Na prvním zasedání po zvolení Valnou
hromadou volí členové Revizní komise ze svého středu předsedu Revizní komise.
Funkční období členů Revizní komise a předsedy Revizní komise je tříleté. Funkce
člena Revizní komise vzniká zvolením a zaniká uplynutím funkčního období,
odstoupením nebo odvoláním. Funkce člena Revizní komise je neslučitelná s funkcí
člena Správní rady a likvidátora ASK ČR
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3.
4.
5.

6.
7.

Revizní komise je za svoji činnost odpovědna Valné hromadě ASK ČR
Zástupce Revizní komise se účastní zasedání Správní rady s hlasem poradním
Revizní komise zejména:
a) provádí kontrolu plnění usnesení Valné hromady, činnosti ASK ČR a
především hospodaření ASK ČR
b) dohlíží, jsou-li záležitosti ASK ČR řádně vedeny a vykonává-li ASK ČR
činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy
Revizní komise je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
V době mezi zasedáními může Revizní komise rozhodovat mimo zasedání písemně
nebo s využitím technických prostředků (dále jen „rozhodování per rollam“). Při
rozhodování per rollam zašle předseda členům Revizní komise návrh rozhodnutí, který
musí obsahovat návrh usnesení, o jehož přijetí se rozhoduje, lhůtu pro doručení
vyjádření člena Revizní komise, která nesmí být kratší pěti dnů, a všechny podklady
potřebné pro rozhodnutí. Návrh rozhodnutí může být poslán členům Revizní komise
poštou, elektronickou poštou nebo doručen osobně. Člen Revizní komise je povinen
potvrdit obratem přijetí návrhu rozhodnutí odesílateli. Rozhodnutí je přijato doručením
souhlasu s návrhem usnesení od nadpoloviční většiny členů Revizní komise. Nedoručí-li
člen Revizní komise souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem
nesouhlasí. Na nejbližším zasedání Revizní komise je předseda povinen informovat o
všech rozhodnutích přijatých způsobem per rollam v době od posledního zasedání
Revizní komise.
3.3 Pobočné spolky
1. Správní rada ASK ČR může založit a zrušit pobočný spolek s právní osobností
odvozenou od ASK ČR.
2. ASK ČR neručí za závazky a dluhy pobočných spolků.
3. Při založení pobočného spolku Správní rada ASK ČR zvolí předsedu pobočného
spolku a určí rozsah jeho oprávnění a stanoví zda bude mít předseda pobočného
spolku hlas na Valné hromadě ASK ČR.
4. O zrušení pobočného spolku Správní rada ASK ČR rozhoduje na návrh Předsedy ASK
ČR, který může být odůvodněn nečinností pobočného spolku, porušováním stanov,
vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů ASK ČR ze strany pobočného spolku,
případně jiným ́závažným důvodem.
5. Orgány pobočného spolku jsou:
a) členská schůze, jejíž působnost vykonává Valná hromada ASK ČR, a která je
nejvyšším orgánem pobočného spolku
b) Předseda pobočného spolku, který je statutárním orgánem pobočného spolku

Čl. 4
Členství
1. Členství v ASK ČR vzniká na základě členství ve středoškolském klubu ASK ČR, nebo
v pobočném spolku.
2. Členy klubu, nebo pobočného spolku se mohou stát:
a) žáci střední školy, při níž je klub zřízen
b) žáci jiné střední školy, pokud na jejich škole nepracuje klub stejného zaměření
c) jiné fyzické osoby, pokud jsou významným přínosem pro práci klubu
d) fyzické osoby do 26 let věku
3. Členství v klubu vzniká na základě žádosti žáka střední školy, při níž je klub zřízen o
přijetí za člena klubu po zaplacení členského příspěvku. O přijetí za člena klubu z okruhu
osob stojících mimo školu, při níž je klub zřízen, rozhoduje vedoucí klubu
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4. Člen má zejména tato práva:
a) účastnit se veškeré činnosti ASK ČR
b) podílet se prostřednictvím zástupce klubu ve valné hromadě na rozhodování o
záležitostech ASK ČR
c) požívat výhod a služeb, které ASK ČR členům poskytuje nebo zprostředkovává
d) být volen do orgánů ASK ČR a podílet se na jejich činnosti od 18 let věku
e) předkládat své návrhy a podněty, připomínky a stížnosti orgánům ASK ČR
5. Člen je zejména povinen:
a) podílet se na činnosti klubu i ASK ČR jako celku a vystupovat v souladu s jejím
účelem a cíli, hájit a prosazovat jejich zájmy i dobré jméno
b) jednat v souladu se stanovami i ostatními vnitřními předpisy ASK ČR
c) poskytovat informace o své činnosti a předávat výsledky své práce i ostatním
členům ASK ČR
d) platit členské příspěvky ve výši a způsobem určeným Valnou hromadou ASK ČR
6. Členství v klubu zaniká:
a) vystoupením z klubu
b) vyloučením z klubu
c) nezaplacením členského příspěvku ani ve lhůtě určené spolkem dodatečně ve
výzvě k zaplacení
7. ASK ČR vede pro vnitřní potřeby spolku seznam členů. Seznam členů není zpřístupněn
ani zveřejněn. Za vedení seznamu členů odpovídá Správní rada ASK ČR. Zápisy a
výmazy v seznamu členů provádí k tomu pověřené osoby.
Čl. 5
Přechodná a závěrečné ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ASK ČR vzniká dnem schválení ustanovující Valnou hromadou a registrace u
ministerstva vnitra ČR.
ASK ČR byla založena ustanovující Valnou Hromadou dne 21. 3. 1990 a registrace byla
dne 3. 5. 1990 na MV ČR pod registračním číslem VSP/1-34/90-R.
První změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 16. 5. 1991, vzato na vědomí
MV ČR dne 22. 5. 1991
Druhá změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 16. 3. 1996, vzato na vědomí
MV ČR dne 22. 3. 1996
Třetí změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 3. 11. 1998, vzato na vědomí
MV ČR dne 6. 11. 1998
Čtvrtá změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 12. 05. 2007, vzato na vědomí
MV ČR dne 27. 6. 2007
Pátá změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 25. 04. 2008, bude předloženo
MV ČR na vědomí.
Šestá změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 24 4. 2015 a nabývá účinnosti
1. 1. 2016.
Sedmá změna stanov byla schválena Valnou hromadou dne 12. 5. 2017 a nabývá
účinnosti dne 1. 6. 2017.
ŠOLC ZBYNĚK
MGR.

Digitálně podepsal ŠOLC ZBYNĚK
MGR.
Datum: 2017.05.26 17:33:25 +02'00'

V Brně dne 12. 5. 2017
…………………………………..………
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