
Stanovy Spolku přátel Obchodní akademie České Budějovice 

Článek 1 

Název a sídlo spolku 

Název:  Spolek přátel Obchodní akademie České Budějovice  

Zkrácený název:  SPOA  

Sídlo:  Husova 1, České Budějovice, 370 01  

Článek 2 

Účel spolku 

Spolek úzce spolupracuje s Obchodní akademií, České Budějovice, Husova 1 (dále školou). Sdružuje rodiče 
žáků školy a přátele školy za účelem podpory výchovy a vzdělávání ve škole včetně zajištění financování 
mimoškolní činnosti. 

Článek 3 

Cíle spolku a předmět jeho činnosti 

1. Přispívání k rozvoji výchovně vzdělávacího procesu školy a ke zvyšování úrovně vzdělávání. 

2. Podílení se na zabezpečení školní a mimoškolní činnosti žáků včetně podpory kulturní a sportovní 
činnosti. 

3. Prosazování zájmů svých členů při jednání s vedením školy i jinými orgány a institucemi. 

4. Vyjadřování se k provozním, hygienickým a stravovacím podmínkám školy. 

5. Přenášení poznatků z praxe do činnosti školy. 

6. Podílení se na propagaci výsledků školy. 

Článek 4 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby. 

2. Přihlášku ke členství přijímá statutární orgán, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku. 

3. Člen má právo: 
Účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován. 
Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku. 
Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. 

4. Člen má povinnost: 
Dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle spolku. 
Platit členské příspěvky. 

5. Členství zaniká: 
Ukončením studia žáka. 
Doručením písemného oznámení člena o vystoupení statutárnímu orgánu. 
Nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené dodatečné lhůtě. 
Závažným porušením povinností vyplývajících z členství. 
Zánikem spolku. 



Článek 5 

Orgány spolku 

1. Statutární orgán – předseda 
Řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. 
Rozhoduje o přijetí nového člena spolku. 
Písemná právní jednání za spolek podepisuje předseda společně s místopředsedou nebo 
hospodářem.  
Statutárním orgánem nemůže být zvolen zaměstnanec školy. 
Volební období trvá maximálně 4 roky. 

2. Nejvyšší orgán – výbor spolku 
Výbor svolává jeho předseda nebo místopředseda nejméně dvakrát ročně. 
Členem výboru jsou pověření zástupci jednotlivých tříd a další členové zvolení výborem. 
Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru. Nesejde-li se v potřebném počtu, 
svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je 
usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. 
Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny 
přítomných členů. Každý člen výboru má 1 hlas. 
Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li 
v žádosti uvedena lhůta pozdější. 
Funkční období výboru je maximálně 4 leté. 

3. Činnost výboru spolku 
Schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku. Tato rozhodnutí přijímá na 
základě souhlasu 2/3 členů výboru. 
Schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období. 
Informuje členy spolku (členy v jednotlivých třídách) o činnosti a hospodaření spolku. 
Konkretizuje činnost pro další období. 
Stanovuje výši členských příspěvků pro příslušný školní rok.  
Volí hlavní výbor spolku: předsedu, místopředsedu, hospodáře. Předsedou nemůže být zvolen 
zaměstnanec školy.  
Hlavní výbor spolku řídí činnost SPOA v období mezi zasedáními výboru spolku. 
V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na 
něj, jakoby nebylo přijato. 

Článek 6 

Zásady hospodaření 

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, příjmy z činnosti spolku a z majetku 
spolku, a budou používány na činnost spolku. 

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto 
stanov a jsou vynakládány podle ročního rozpočtu schváleného výborem. 

Článek 7 

Okolnosti zániku spolku 

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 
nejvyššího orgánu, který rozhodne o způsobu majetkového vypořádání. 

2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu. 
 

České Budějovice 22. 11. 2019 


