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Stanovy spolku 
Stanovy spolku „Asociace učitelů španělštiny, z. s.“  

vydané podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

 

I. Úvodní ustanovení  
 

A) Název, sídlo, rozsah působnosti a doba trvání 
1.  Název spolku: Asociace učitelů španělštiny, z. s. (dále jen AUŠ) 

2.  Sídlo: Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970, 560 02 Česká Třebová 

3.  IČ: 017 25 254 
4. Rozsah působnosti: republikový 

 
B) Postavení AUŠ  

1. AUŠ je odbornou zájmovou organizací, sdružující učitele španělštiny všech stupňů a typů škol 

i mimoškolských vzdělávacích zařízení v ČR.  

2. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.  

 

II. Účel, cíle, činnost a způsob financování AUŠ  
 

1. Cílem činnosti AUŠ je zejména: 

 

 napomáhat spolupráci svých členů a koordinovat jejich úsilí o řešení jejich potřeb a zájmů týkajících se 

vytváření podmínek pro rozvoj výuky španělštiny; 

 podporovat výzkum a výměnu zkušeností v oblasti výuky španělštiny se zaměřením na zdokonalování 

metod a didaktických postupů; 

 usnadňovat svým členům přístup k učebním materiálům a pomůckám pro vyučování španělštině; 

 usilovat o rozvoj různých forem dalšího vzdělávání učitelů španělštiny; 

 informovat své členy o důležitých otázkách týkajících se vyučování španělštině včetně jejich profesních 

potřeb a zájmů;  

 podporovat profesní etiku. 

 

 

2. K uskutečňování stanovených cílů AUŠ 

 

 organizuje setkání, studijní dny, semináře a konference učitelů španělštiny a aktivně podporuje i jiné akce 

týkající se výuky cizím jazykům; 

 sleduje a shromažďuje bulletiny, časopisy a pedagogické dokumenty týkající se španělského jazyka 

a vhodným způsobem seznamuje své členy s jejich obsahem; 

 podněcuje a usnadňuje výměnné pobyty žáků, studentů a učitelů španělštiny; 

 spolupracuje s organizacemi, jež mají obdobné cíle, a to jak v naší zemi, tak i v zahraničí;  

 zprostředkovává informace o konferencích, kongresech a stážích pořádaných těmito organizacemi; 

 vede webové stránky, na kterých zveřejňuje aktuální informace. 

 

3.   K plnění své činnosti AUŠ vybírá členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků podléhá 

schválení valné hromady.  

 
III. Členství v AUŠ 
 

AUŠ tvoří členové a čestní členové 

 



2 

 

1. Členem AUŠ se může stát každý, kdo je učitelem španělštiny v ČR a také ten, kdo má zájem o činnost této 

organizace, i když není svým povoláním učitel. Čestným členem AUŠ může být zvolen valnou hromadou 

ten, kdo se významně zasloužil o rozvoj výuky španělštiny. O přijetí členů AUŠ rozhoduje výbor AUŠ 

na základě písemné přihlášky uchazeče, který se tímto zaváže platit členské příspěvky a dodržovat Stanovy 

AUŠ. 

 

2. Člen AUŠ má právo účastnit se akcí organizovaných AUŠ, vznášet své názory, náměty a připomínky 

a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. Každý člen AUŠ má právo podávat návrhy na jednání 

valné hromady, navrhovat kandidáty do výboru AUŠ a revizní komise, má právo volit a být volen do 

orgánů AUŠ, aktivně se podílet na každé činnosti AUŠ a navrhovat změny Stanov. Všichni členové AUŠ 

jsou povinni dodržovat ustanovení Stanov AUŠ a platit řádně a včas členské příspěvky.    

 

3. Členství zaniká 

a) vystoupením, tj. dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení členství. Vystoupení nabývá účinnosti 

dnem doručení písemného oznámení člena výboru AUŠ, člen není povinen své vystoupení 

odůvodňovat.  

b) úmrtím člena,  

c) vyloučením člena z důvodů vážného či opakovaného porušení Stanov, zejména poškozuje-li svým 

chováním dobré jméno AUŠ, dopouští-li se jednání spojeného s AUŠ, které je v přímém rozporu 

se zájmy AUŠ, které by mohlo ohrozit fungování, zpochybnit poslání a pověst AUŠ či důvěru v její 

činnost. Člen může být vyloučen pouze na základě většinového rozhodnutí členů přítomných na valné 

hromadě na základě návrhu výboru AUŠ. Před rozhodováním o vyloučení je nutno umožnit 

vylučovanému, aby se seznámil s podstatou obvinění a k celé věci se vyjádřil. Rozhodnutí o vyloučení 

musí být písemné, musí obsahovat odůvodnění a musí být členovi doručeno v písemné nebo elektronické 

podobě. Vyloučen bude i člen, který po dobu delší než tři roky nesplnil povinnost zaplatit členský 

příspěvek, přestože k tomu byl písemnou nebo elektronickou formou vyzván.  

d) zánikem AUŠ. 

 

IV. Organizace AUŠ 
 

1. Organizační strukturu AUŠ tvoří: 

1. Valná hromada jako orgán nejvyšší; 

2. Výbor jako orgán statutární; 

3. Revizní komise jako orgán kontrolní. 

 

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem AUŠ. Schází se nejméně 1x ročně. Tvoří ji členové AUŠ. Řádně 

svolaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů AUŠ. Členové AUŠ účastnící 

se valné hromady mají hlasovací právo, každý disponuje jedním hlasem. Usnesení valné hromady jsou 

přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů na valné hromadě. Čestní členové mají hlas poradní.  

Valnou hromadu svolává výbor AUŠ, ve výjimečných případech revizní komise a to písemnou pozvánkou 

rozesílanou v elektronické podobě nejméně 14 dní před konáním valné hromady. Výbor svolá zasedání valné 

hromady také z podnětu alespoň třetiny členů AUŠ nebo revizní komise. Nesvolá-li předsednictvo zasedání 

valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady 

na náklady spolku sám. Valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech otázkách, které si k rozhodnutí 

vyhradí.  

Valná hromada zejména: 

 schvaluje a mění Stanovy AUŠ; 

 schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření AUŠ, výhled další činnosti a zásady rozpočtu 

a nakládání s finančními prostředky; 

 podle výše zmíněného klíče volí členy výboru a revizní komise; 

 schvaluje výši členského příspěvku na nadcházející kalendářní rok; 

 zřizuje pobočky, odborné sekce a pracovní skupiny, popřípadě je ruší; 

 volí čestné členy; 

 rozhoduje o zániku AUŠ. 

 

3. Výbor řídí činnost AUŠ v době mezi zasedáním valné hromady v duchu zásad schválených valnou 

hromadou. Členové výboru jsou voleni valnou hromadou a jsou jí za svou činnost zodpovědní. 
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 Výbor je volen na období 2 let a tvoří jej 5 členů. Ze svého středu si tajnou volbou volí osoby do funkce 

předsedy, dvou místopředsedů, hospodáře a redaktora. Při této volbě má každý člen výboru jeden hlas. 

Výbor předkládá návrh rozpočtu, navrhuje kandidátku výboru a revizní komise, konkretizuje a provádí 

program činnosti AUŠ, svolává valnou hromadu, rozhoduje o přijetí nových členů a navrhuje zrušení členství 

kteréhokoli člena AUŠ. Dále projednává a schvaluje činnost sekcí, popř. pracovních skupin, které zřizuje podle 

potřeby na dobu omezenou. 

Výbor se schází nejméně 4x za rok, jednání řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. 

Z jednání se pořizuje písemný záznam. Výbor je usnášeníschopný, je–li přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů, z nichž každý má jeden hlas. Usnesení výboru jsou přijata nadpoloviční většinou přítomných členů 

výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Jednání členů výboru je možné uskutečňovat formou 

„per rollam“. V takovém případě bude nedílnou součástí výstupu z jednání kromě písemného zápisu z jednání 

též e-mailová korespondence mezi členy výboru, ze které bude patrné, jak se který člen k projednávaným 

skutečnostem vyjadřoval a jaký je výsledný konsensus. Na nejbližším osobním setkání členové výboru zápis 

z jednání vedeného „per rollam“ dodatečně stvrdí svými podpisy. Členství ve výboru je čestné, členové mají 

nárok na náhradu nutných výdajů vynaložených na činnost ve výboru.  

Statutárním orgánem AUŠ je předseda AUŠ. Předseda AUŠ je oprávněn vstupovat do právních vztahů, 

zavazovat AUŠ k povinnostem a spolu s hospodářem AUŠ nakládat s peněžními a jinými prostředky AUŠ 

v souladu s cíli AUŠ a plánem činnosti na příslušné období.  

Předseda je též oprávněn spolu s hospodářem disponovat s peněžními prostředky na účtu AUŠ.  Dále 

předkládá valné hromadě za výbor AUŠ zprávu o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na další období. 

 Místopředsedové přebírají z pověření předsedy jeho pravomoci.  

 Hospodář spravuje prostředky AUŠ v souladu s cíli AUŠ a vede účetní evidenci v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy. Předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření AUŠ za uplynulé období a za 

výbor předkládá ke schválení plán hospodaření a rozpočet na další období. Je oprávněn disponovat s peněžními 

prostředky na účtu AUŠ obdobně jako předseda. Hospodář AUŠ vede evidenci členů AUŠ a placení členských 

příspěvků. 

 

4. Revizní komise je volena na 2 roky valnou hromadou, které je podřízena. Tvoří ji 3 členové AUŠ, kteří 

si ze svého středu volí předsedu.  

Revizní komise je kontrolním orgánem AUŠ, je odpovědná valné hromadě a je nezávislá na výboru. Člen 

výboru nemůže být současně členem revizní komise. Revizní komise provádí kontroly hospodaření AUŠ dle 

platných předpisů. Členové revizní komise se mohou účastnit jednání výboru.  

Revizní komise:  

 přezkoumává účty AUŠ, vyjadřuje se k účetní uzávěrce a výsledku hospodaření; 

 zaměřuje se na kontrolu účetní evidence a financování AUŠ; 

 má právo nahlížet do všech dokladů AUŠ; 

 informuje o výsledcích kontroly výbor a valnou hromadu a předkládá jí písemnou zprávu kontroly 

k projednání a schválení. 

 

V případě zjištění závažných nedostatků v hospodaření AUŠ je revizní komise oprávněna svolat 

mimořádnou valnou hromadu za obvyklých podmínek pro její svolání.  

Revizní komise zasedá nejméně jedenkrát za rok a závěry své činnosti přijímá nadpoloviční většinou hlasů. 

Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy revizní komise. Členství v revizní komisi je čestné, členové mají 

nárok na náhradu nutných výdajů vynaložených na činnost v revizní komisi.  

 

       

V. Pobočky, sekce a pracovní skupiny 
 

V rámci AUŠ se mohou zřizovat: 

 pobočky podle potřeb a zájmů územního rozdělení; činnost pobočky je řízena nejméně tříčlenným 

výborem; předseda pobočky je zároveň členem výboru AUŠ; 

 odborné sekce zejména podle stupňů a typů škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení nebo podle jiného 

odborného zaměření; činnost sekce řídí její předseda zvolený výborem; 

 pracovní skupiny k řešení aktuálních úkolů s vymezeným časovým působením; mohou být ustaveny 

i rozhodnutím výboru; činnosti pracovní skupiny řídí její předseda zvolený výborem. 
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Pobočky, odborné sekce a pracovní skupiny vyvíjejí svou činnost v souladu se Stanovami AUŠ 

a s programem činnosti schváleným valnou hromadou; odborné sekce a pracovní skupiny se řídí kromě toho 

i pokyny výboru. 

 
VI. Zásady hospodaření AUŠ  
 

1. Příjmy AUŠ plynou z členských příspěvků, darů, dotací, odkazů, úroků, grantů a podpor jiných fyzických 

nebo právnických osob, popř. z vlastní činnosti AUŠ. Výdaje AUŠ jsou zaměřeny na realizaci cílů AUŠ. 

2. Sponzorské dary mohou být ve formě věcné, finanční či jiné. AUŠ může své sponzory propagovat na svých 

webových stránkách a poskytnout jim prostor k propagaci svých produktů na akcích AUŠ (prodejní 

expozice publikací, krátká ústní prezentace sponzora zařazená do programu konference AUŠ apod.). 

O konkrétní participaci sponzora rozhoduje výbor AUŠ.     

3. Se svým majetkem hospodaří AUŠ samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu schváleného na každé 

hospodářské období valnou hromadou. O neočekávaných vydáních rozhoduje výbor. Kontrolu hospodaření 

provádí revizní komise.  

4. Hospodářský rok AUŠ je shodný s kalendářním rokem. 

5. Hospodář AUŠ je pověřen vedením účetnictví AUŠ, disponuje razítkem AUŠ, vykonává v oblasti 

hospodaření rozhodnutí výboru a je povinen na požádání předložit revizní komisi a členům výboru 

při jednání výboru veškeré účetní doklady AUŠ, popř. poskytnout vysvětlení. 

6. Finanční příspěvky AUŠ jsou vedeny na zvláštním účtu.  

7. V případě zániku AUŠ rozhoduje o likvidaci majetku AUŠ valná hromada. 

 

VII. Vznik a zánik AUŠ 
 

1. AUŠ zaniká na základě přijetí usnesení valné hromady buď likvidací nebo začleněním do jiného spolku 

v souladu s platnými právními předpisy, popř. rozhodnutím ministerstva o rozpuštění AUŠ. 

 

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
1. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich přijetí valnou hromadou. Není-li ve Stanovách uvedeno jinak, řídí 

se činnost AUŠ obecně platnými právními předpisy.  

2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 19. 3. 2016, účinnost dnem 1. 9. 2016. 

3. Dnem účinnosti těchto Stanov se ruší v celém rozsahu Stanovy sdružení Asociace učitelů španělštiny vydané 

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zaregistrované MV dne 

23. 4. 1992 pod číslem VSC/1-11323/92-R ve znění následných změn a doplnění. 

4.  Stane-li se některé ustanovení těchto Stanov neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení 

Stanov. V případě neplatnosti některého ustanovení těchto Stanov je výbor povinen provést úpravu Stanov 

na nejbližší valné hromadě. 

 


