
STANOVY 
Školského spolku „Komenský“ ve Vídni 

 
 
 

§ 1  
Jméno a sídlo spolku 

 
 
Spolek nese jméno: Školský spolek „Komenský" ve Vídni, německy :  
Schulverein „Komensky“ in Wien a má své sídlo ve Vídni 1030 Wien, Sebastianplatz 
3. 
 
 

§ 2 
Účelem Školského spolku „Komenský“je: 

 
a) Zřizovat, udržovat a podporovat školy mateřské, útulny, školy obecné a hlavní  
    resp.sekundární, střední, odborné a jazykové školy v Rakousku s českým,  
    slovenským a německým vyučovacím jazykem. Tato opatření budou prováděna  
    podle platných rakouských právních a školských předpisů.  
 
b) V trvalém styku s vedením školy, učitelským sborem a rodičovským sdružením  
    zabezpečit vyučování a výchovu dětí. 
 
c) Vybudování a provoz kulturního a vzdělávacího střediska ve Vídni se všemi  
    tomuto účelu sloužícími zařízeními.  
 
d) V případě potřeby zřizovat, udržovat nebo podporovat feriální osady  
 
e) Pořádat a podporovat vědecké, odborné, kulturní a sportovní akce s výjimkou  
    politických aktivit.  
 
f) Podporovat menšinovou práci a působit ke kulturnímu a mravnímu povznesení  
   české a slovenské menšiny v Rakousku  
 
g) Vydávání menšinových a školních novin pro učitele, žáky, rodiče, členy spolku,  
    přátele školy a širší menšinu 
 
Činnost Školského spolku „Komenský" není zaměřena na zisk.  
 



 
§ 3 

Prostředky k dosažení účelu spolku 
 
a) Dary a sbírky 
b) Členské příspěvky 
c) Výtěžky z přednášek, výstav, výletů, koncertů, zábav, divadelních představení,  
    kurzů atd.ve prospěch spolku pořádaných. 
d) Příjmy z pronájmu budov, místností a pozemků ,které jsou vlastnictvím spolku,  
    jakož i výnosy z cenných papírů apod. 
 
Výši členských příspěvků určuje valná hromada. Ve zvláštních případech může 
výkonný výbor snížit nebo úplně osvobodit člena od placení příspěvků, a to vždy jen 
na běžný rok. 
 
 

§ 4 
Členství 

 
Členem se může stát každá fyzická nebo právní osoba, a to :  
 
a) čestným, kdo se zasloužil o spolek nebo o české školství 
b) činným 
c) přispívajícím, platí-li řádné příspěvky valnou hromadou stanovené 
 
O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor spolku. 
 
 

§ 5 
Práva a povinnosti členů 

 
Každý člen má právo účasnit se členských schůzí svolaných výkonným výborem, má 
právo účastnit se valné hromady spolku, podávat návrhy, rokovat a hlasovat, být 
volen do všech funkcí spolku, je-li nejméně jeden rok členem a má zaplacené 
příspěvky do času, ve kterém se valná hromada koná. 
 
Každý člen má povinnost pomáhat k dosazení účelu spolku a platit roční příspěvky 
určené valnou hromadou. 
 
Členem přestává být, kdo písemně oznámí své vystoupení ze spolku, nebo dluží déle 
než 2 roky příspěvky. 
 
Člen může být vyloučen výkonným výborem tehdy, dopustí-li se skutku nečestného, 
nebo svým jednáním poškodí jméno nebo účel spolku. 



§ 6 
Správní orgány spolku jsou 

 
a) Valná hromada 
b) Výkonný výbor 
c) Předsednictvo 
 
 

§ 7 
Valná hromada 

 
1. Řádná valná hromada musí být svolána po ukončení každého druhého správního  
     roku. Je svolána předsednictvem spolku. 
2. Oznámení o konání valné hromady musí být nejméně 14 dnů předem členům  
    spolku písemně oznámeno.  
3. Nesejde-li se v určenou hodinu nejméně polovina členů spolku, koná se o půl  
    hodiny později další valná hromada se stejným pořadem, bez ohledu na počet  
    přítomných, která je usnášení schopná. 
 
Všechna usnesení, odhlasovaná jednoduchou většinou hlasů, jsou platná při rovnosti 
hlasů rozhoduje starosta. 
 
 

§ 8 
Valné hromadě jest vyhrazeno : 

 
a) Posoudit a schválit zprávy a účty výkonného výboru a revizorů 
b) Volit aklamací čestné členy bez debaty na jednomyslný návrh výkonného výboru 
c) Vykládat a měnit stanovy spolku 
d) Určovat výši členských příspěvků 
e) Schvalovat půjčky, které přesahují rámec hospodaření za běžný rok 
f) Rozhodovat o všech návrzích výkonného výboru 
g) Rozhodovat o připomínkách a stížnostech na vedení spolku 
h) Rozhodovat o návrzích členù. Tyto musí být podány písemně a musí být nejméně  
    osm dnů před valnou hromadou doručeny k rukám starosty. 
i) Volit na dva roky starostu, tři místostarosty, jednatele, místojednatele,  
   pokladníka, místopokladníka, dalších šest členů výboru a revizní komisi. 
j) Rozhodovat o rozpuštění spolku 
 
Změna stanov a rozpuštění spolku musí být rozhodnuto dvoutřetinovou většinou 
přítomných hlasů. 
 
Hlasovací právo na valné hromadě mají všichni řádní členové spolku, kteří mají 
zaplaceny členské příspěvky. 
 
Valné hromadě předsedá starosta nebo jeden z jeho zástupců anebo v jejich 
nepřítomnosti člen výboru, zvolený valnou hromadou. 
 
 
 



§ 9 
Mimořádná valná hromada 

 
Mimořádná valná hromada musí být svolána, když se na tom usnese výkonný výbor, 
nebo když o to žádá nejméně desetina členů spolku, udávajíc předmět, o kterém se 
má jednat. Mimořádná valná hromada musí být svolána do 30ti dnů od doručení 
písemné žádosti a nesmí jednat o jiném. Každý člen musí být nejméně 14 dnů před 
konáním mimořádné valné hromady písemně pozván. Pozvání musí obsahovat 
denní pořad. Valné hromadě předsedá starosta nebo jeden z jeho zástupců. 
 
 

§ 10 
Výkonný výbor 

 
se skládá ze starosty, třech místostarostů, jednatele, místojednatele, pokladníka, 
místopokladníka a šesti členů výboru. 
 
Výkonnému výboru náleží : 
 
a) Vykonávat usnesení valné hromady 
b) Sestavovat rozpočet pro správní rok 
c) Dohlížet na provoz školy, mateřské školy, družiny, kuchyně, tělocvičny, kluboven a  
   divadelního sálu 
d) Navrhovat valné hromadě volbu čestných členů 
e) Dohlížet na správu spolkového jmění, usnášet se o všech správních úkonech,  
    které mu byly předloženy předsednictvem k rozhodnutí  
f) Předkládat valné hromadě zprávy o hospodaření spolku 
g) Dohlížet na provoz vzdělávacích a odborných kurzů 
h) Zajišťovat personální obsazení, přijetí a propouštění zaměstnanců 
 
Výkonný výbor je usnášení schopný za přítomnosti starosty nebo jeho zástupce a 
šesti členů výboru. Rozhoduje jednoduchá většina hlasů. Odstoupí-li, nebo zemře-li 
některý člen, ustanoví výkonný výbor na dobu do příští valné hromady náhradníka na 
uprázdněné místo ve výkonném výboru. 
Na schůze výkonného výboru jsou zváni zástupci školy (ředitel/ka) a zástupci 
rodičovské rady. 
 
 

§ 11 
Předsednictvo 

 
Předsednictvo spolku se skládá ze starosty, jednatele a pokladníka nebo jejich 
zástupců. Předsednictvo se schází dle potřeby po svolání starostou a předkládá svá 
usnesení výkonnému výboru k dodatečnému schválení. Spravuje spolkové jmění, 
pokud to není vyhrazeno výkonnému výboru nebo valné hromadě a podává o všech 
důležitých úkonech zprávu výkonnému výboru. Navrhuje příjmutí a propouštění 
učitelů a profesorů, ale též jiných zaměstnanců spolku. Povoluje podpory a odměny 
za mimořádné práce pro spolek konané.  
O své činnosti podává předsednictvo zprávu každé schůzi výkonného výboru. V této 
zprávě nezbytně uvede veškeré případné výpůjčky, veškeré větší zakázky, dodací 



nebo kupní smlouvy. Dále veškerá přijetí zaměstnanců do služeb spolkových a 
veškerá kárná opatření proti zaměstnancům. Zprávy určené pro valnou hromadu 
předloží předsednictvo výkonnému výboru ku schválení. Předsednictvo provádí 
usnesení výkonného výboru, obstarává běžnou agendu spolku, rozhoduje o 
záležitostech administrativních, jež nestrpí odkladu ani do nejbližší schůze, s 
podmínkou dodatečného schválení výkonným výborem. Řídí schůze výkonného 
výboru a valné hromady spolku. Předsednictvo je schopno usnášení, jsou-li kromě 
starosty neb jeho zástupce přítomni další dva členové. Usnáší se jednoduchou 
většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje starosta. 
 
 

§ 12 
Spolkoví funkcionáři 

 
a) Starosta je representantem spolku „Komenský“, který osobně i písemně navenek  
    zastupuje. Předsedá ve valných hromadách, ve schůzích výkonného výboru a ve  
    schůzích předsednictva, k nimž činí přípravy a podává při nich potřebné zprávy.  
    Bdí, aby se veškerá usnesení valné hromady, výkonného výboru a předsednictva  
    vykonávala a aby se nestalo nic, co by ohrožovalo zájmy spolku. 
b) Místostarosta zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti, anebo byl -li jím o to  
    požádán  
c) Jednatel podporuje starostu při vyhotovování písemností, má v evidenci veškerou  
    činnost spolkovou, o níž podává zprávy. S místojednatelem vyřizuje  
    korespondenci spolku a vede zápis výborových schůzí a valné romady.  
d) Pokladník a místopokladník podle usnesení valné hromady vedou finanční  
    hospodaření polku a jeho účetní vedení. Pokladník podává na schůzích  
    výkonného výboru a na valné hromadě účetní zprávu za uplynulé období a  
    společně se starostou vykonává dohlídku na spolkovou pokladnu.  
e) Revizní komise je povinna kontrolou účtů a hospodaření spolku dle usnesení  
    valné hromady, dohlíží nejméně dvakrát do roka a 
f)  podává zprávu výkonnému výboru a hromadě. Revizoři nesmějí zastávat jinou  
    funkci ve spolku. 
g) Smírčí soud se skládá ze třech řádných členů spolku. Je vytvářen tak, že jedna     
    strana sporu zúčastněná jmenuje výboru písemně člena jako soudce. Na základě  
    výzvy ze strany výboru během sedmi dnů druhá strana jmenuje během 14 dnů         
    svého člena smírčího soudu. Po vyrozumění výborem během sedmi dnů zvolí  
    jmenovaní smírčí soudci během 14 dnů třetího řádného člena předsedou smírčího  
    soudu. Při vyrovnaném poměru hlasů rozhoduje mezi navrhovanými los. Členové     
    smírčího soudu nesmějí příslušit k jinému orgánu – s výjimkou valné hromady -,  
    jehož činnost je předmětem sporu. Jedná se o “smířčí orgán” ve smyslu zákona o  
    spolcích 2002 a nikoliv smírčí soud dle §§ 577 a dále ZPO. Jeho rozhodnutí jsou  
    v rámci spolku konečná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 13 
Všeobecná ustanovení 

 
a) Podpisové právo: 
    Listiny spolku se pokládají za právoplatné, jsou-li podepsány starostou nebo jeho  
    zástupcem a jednatelem nebo jeho zástupcem, v záležitostech peněžních   
    starostou nebo jeho zástupcem a pokladníkem nebo jeho zástupcem. 
b) Správní rok končí 31.prosince. 
 
 

§ 14 
Rozpuštění spolku 

 
V případě dobrovolného rozpuštění spolku určí poslední valná hromada Školského 
spolku „Komenský“, komu jmění spolku připadne. Kdyby žádného takového usnesení 
nebylo, tak jako při úředním rozpuštění spolku, připadne jmění Školského spolku 
„Komenský“ spolku „České srdce“, československá sociální péče v Rakousku. 
 
V případě převodu spolkového jmění je nutné dodržovat rakouské právní předpisy a 
zákony. 
 
 
Ing. Karel Hanzl  
 
starosta spolku 
 
7. 6. 2015  
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