
 
 

Stanovy Středoškolského sněmu hl. m. Prahy, z.s. 16.12.2019 

 
PREAMBULE 
 
Jsme žáci pražských středních škol, kteří mají zájem na rozvoji hl. m. Prahy, a kterým               
není Praha lhostejná. Naším cílem je sdružit pražské středoškoláky a demokratickými           
zásadami společně prosadit naše názory, myšlenky a vize. 
 
ČÁST PRVNÍ 
OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Článek I 
 
Úvodní ustanovení 

(1) Název spolku je: Středoškolský sněm hl. m. Prahy, z.s. (dále jen “spolek”). 
(2) Sídlem spolku je: Praha 
(3) Spolek je samostatnou právnickou osobou. 
(4) Spolek je studentskou, neziskovou, politicky nezávislou, a společenskou 

organizací zastupující názory a zájmy pražských středoškoláků. 
(5) Spolek působí na území České republiky, zejména Prahy. 
(6) Spolek se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
(7) Adresa sídla spolku je v kompetenci Předsednictva 

 
Článek II 
 
Poslání a účel spolku 

(1) Účel spolku je  
a) sdružovat studenty středních škol v Praze, 
b) prosazovat a obhajovat zájmy pražských středoškolských studentů, 
c) rozvíjet demokratické hodnoty, 
d) zajímat se o dění v Praze, 
e) zasazovat se o respekt názorů středoškolských studentů. 

(2) Hlavní činnosti spolku jsou zejména: 
a) prezentování a prosazování zájmů pražských středoškolských 

studentů, 

 



 

 

b) podněcování demokratické diskusi, 
c) podněcování debat o pražských záležitostech, 
d) uskutečňování akcí, zasedání a projektů. 

(3) Spolek vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost. 
 

ČÁST DRUHÁ 
ČLENSTVÍ 
 
Článek III 
 
Členové 

(1) Členem spolku se může stát bezúhonná fyzická osoba, která splňuje všechna 
následující kritéria:  

a) je starší 15 let,  
b) je studentem gymnázia, střední odborné školy nebo středního 

odborného učiliště zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jejíž sídlo se nachází na 
katastrálním území hl. m. Prahy (dále jen „střední škola“) a v 
odůvodněných případech také absolvent střední školy. 

(2) Odst. 1 písm. a) tohoto článku se neuplatňuje, pokud má osoba souhlas 
zákonného zástupce a zároveň splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. 
b) tohoto článku. 

(3) Členství ve spolku vzniká přijetím a zapsáním do seznamu členů, které 
probíhá v souladu s vnitřními předpisy spolku. 

(4) Členství ve spolku zaniká 
a) prvním dnem kalendářního roku bezprostředně následujícího po 

ukončení studia na střední škole, 
b) vystoupením, 
c) vyloučením, 
d) změnou vzdělávacího zařízení, které člen studuje tak, že už 

neodpovídá podmínkám v odst. 1 písm b) tohoto článku,  
e) úmrtím. 

(5) V odůvodněných případech může předsednictvo spolku vyslovit výjimku a tím 
pádem na vybraného člena neuplatnit odst. 4 písm. a) a d) tohoto článku; 
předsednictvo může vyslovit výjimku také novému žadateli o členství ve 
spolku a tím pádem se nevztahují na vybraného žadatele podmínky v odst. 1 
tohoto článku. 

(6) Odst. 4 písm. a) a d) tohoto článku se neuplatní na členy orgánů spolku, jakož 
i na členy, kterým předsednictvo udělí výjimku podle odst. 5 tohoto článku. 

(7) Člen spolku může být v odůvodněných případech vyloučen, a to zejména 
neplní-li povinnosti vyplývající z členství, jestliže se dopustil hrubě nečestného 

 



 

 

či nepoctivého jednání vůči spolku či jeho členům, nebo pokud dlouhodobě 
nejeví zájem o činnost spolku. 

(8) Výmazy týkající se členství osob ve spolku podle odst. 7 tohoto článku 
provádí předsednictvo se souhlasem dozorčí rady v souladu s vnitřním 
předpisem. O přijetí člena rozhoduje předsednictvo. K přezkoumání 
neoprávněného nepřijetí do spolku je příslušná dozorčí rada. 

 
 
Článek IV 
 
Práva a povinnosti členů spolku 

(1) Člen spolku je oprávněn: 
a) účastnit se zasedání sněmu a předkládat návrhy jeho usnesení, avšak 

bez hlasovacího práva, 
b) být volen do orgánů spolku, avšak bez hlasovacího práva, 
c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich 

vyjádření, 
d) podávat podněty dozorčí radě o přezkoumání rozhodnutí 

předsednictva. 
(2) Člen spolku je povinen: 

a) dodržovat Stanovy včetně vnitřních předpisů; řídit se usneseními a 
rozhodnutími ústředních orgánů spolku, 

b) pilně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
c) zachovávat dobré jméno spolku, 
d) zachovávat dobré mravy a demokratické hodnoty. 

(3) Nedodržení povinností člena dle odst. 2 tohoto článku může vést až ke 
zrušení členství podle čl. 3, odst. 7. 

 
Článek V 
 
Delegáti 

(1) Delegátem se rozumí člen spolku pověřený samosprávným orgánem studentů 
působícím na střední škole podle čl. 3, odst. 1 písm. b) (dále jen 
“samospráva”) k zastupování jeho zájmů ve spolku. Náležitosti takového 
pověření a požadavky k prověření takového stavu, vč. pověřených osob k 
tomuto prověření přidružených stanoví vnitřní předpisy (dále jen “pověření”). 

(2) Pověření nabývá platnosti zapsáním do seznamu delegátů. 
(3) Pověření musí být vyřízeno v souladu s odst. 1 tohoto článku nejpozději do 14 

dnů od obdržení žádosti o delegaci pověřenou osobou. 
(4) Pověření pozbývá platnosti: 

(a) posledním dnem školního roku, v němž bylo vydáno, 
(b) zrušením, 

 



 

(c) pozbytím členství ve spolku, 
(d) dobrovolným vzdáním se funkce. 

(5) Pověření delegáta může být samosprávou, která daného delegáta pověřila, 
zrušeno. Pověří-li samospráva jiného člena spolku, platí, že tím dosavadní 
pověření ruší. Náležitosti takového úkonu stanoví vnitřní předpisy. 

(6) Pověření delegáta může být v odůvodněných případech zrušeno, a to 
zejména nevyvíjí-li delegát nebo pověřující samospráva dlouhodobě vlastní 
činnost, funguje-li v rozporu s demokratickými zásadami, nebo dopustí-li se 
hrubě nečestného či nepoctivého jednání vůči spolku nebo jeho členům. 

(7) Zrušení pověření dle odst. 6 tohoto článku musí schválit předsednictvo spolu 
s dozorčí radou. 
 

Článek VI 
 
Práva a povinnosti delegátů 

(1) Delegát má stejná práva jako člen spolku, je k tomu však navíc oprávněn: 
a) účastnit se zasedání sněmu s plným hlasovacím právem, 
b) hlasovat o zvolení a odvolání členů dozorčí rady a předsednictva, 

popřípadě dalších volitelných orgánů. 
(2) Na delegáta se vztahují rovněž ustanovení o právech a povinnostech členů 

spolku podle čl. 4. 
(3) Delegát je dále povinen  

a) hradit příspěvek, pokud byl zanesen do Stanov, 
b) na vyžádání informovat předsednictvo o činnosti pověřující 

samosprávy. 
(4) Nedodržení povinností delegáta dle odst. 2 a 3 tohoto článku může vést až ke 

zrušení pověření podle čl. 5, odst. 6. 
 

ČÁST TŘETÍ 
ORGÁNY SPOLKU 
 
Článek VII 
 

(1) Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány spolku 
a) sněm, 
b) předsednictvo, 
c) dozorčí rada, 
d) dobrovolnická skupina sněmu. 

(1) Práva a povinnosti jednotlivých orgánů jsou definována dále ve Stanovách. 
(2) Sněm je tvořen shromážděním všech pověřených delegátů ve spolku, ostatní 

orgány jsou volitelné. 
(3) Funkční období členů volitelných orgánů jsou upraveny dále ve Stanovách. 

 



 

 
 
 
Článek VIII 
 
Dobrovolnická skupina 

(1) Dobrovolnickou skupinu tvoří vybraná skupina členů spolku. 
(2) O místo v dobrovolnické skupině se může ucházet kterýkoliv člen spolku. 
(3) O přijetí člena do dobrovolnické skupiny podle odst. 5 tohoto článku rozhoduje 

a) předsednictvo, 
b) dozorčí rada. 

(7) Dobrovolnickou skupinu vede předsednictvo, nebo jím pověřená osoba. 
(8) Členové dobrovolnické skupiny mají právo nahlížet do dokumentů potřebných 

k jejich práci; jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a zásady práce s 
interními dokumenty podle vnitřních předpisů; jsou povinni dodržovat zásady 
práce s osobními údaji členů a delegátů podle zákona. 

(9) Členství v dobrovolnické skupině vzniká přijetím podle odst. 6 tohoto článku. 
(10)Členství v dobrovolnické skupině zaniká 

a) zánikem členství ve spolku, 
b) odstoupením, 
c) vyloučením. 

(11)O vyloučení podle odst. 10 písm. c) tohoto článku rozhoduje předsednictvo 
spolu se souhlasem dozorčí rady. 

 
 

Článek IX 
 
Sněm 

(1) Sněm je nejvyšším orgánem spolku. 
(2) Zasedání Sněmu (dále jen “zasedání”) svolává dozorčí rada nebo 

předsednictvo. Předsednictvo jej svolává alespoň dvakrát ročně; svolá jej do 
30 dnů z podnětu alespoň jedné třetiny všech delegátů. Zasedání se svolává 
alespoň 14 dní před datem jeho konáním. 

(3) Do působnosti Sněmu náleží zejména 
a) změny Stanov, 
b) určovat poslání spolku, hlavní a vedlejší cíle spolku a zaměření spolku, 
c) volit a odvolávat členy dozorčí rady a předsednictva, 
d) schvalování výsledku hospodaření spolku, 
e) schvalování návrhů usnesení. 

(4) Sněm je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna alespoň třetina 
všech zapsaných delegátů. 

 



 

(5) K přijetí usnesení je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných 
delegátů na zasedání; k přijetí usnesení podle odst. 3 písm. a) je zapotřebí 
souhlas alespoň tří pětin všech přítomných delegátů na zasedání, kteří 
zároveň tvoří alespoň třetinu všech zapsaných delegátů. 

(6) K odvolání podle odst. 3 písm. c) je zapotřebí souhlas většiny všech 
přítomných delegátů na zasedání; průběh voleb upraví jednací řád Sněmu. 

 
 

Článek X 
 
Předsednictvo 

(1) Předsednictvo je volitelným statutárním orgánem spolku. 
(2) Předsednictvo se skládá ze 3 členů: předsedy, 1. a 2. místopředsedy. 
(3) Členství v předsednictvu vzniká zvolením. 
(4) Členství v předsednictvu zaniká: 

a) zánikem členství, 
b) odvoláním, 
c) odstoupením, 
d) uplynutím funkčního období předsednictva. 

(5) Funkční období předsednictva je 1 kalendářní rok; funkční období se počítá 
od doby zvolení jeho prvního člena. 

(6) Kteréhokoliv člena předsednictva podle odst. 4 písm. b) tohoto článku může 
odvolat Sněm v souladu s čl. 9, odst. 6. 

(7) Dojde-li k odvolání předsedy podle odst. 2 tohoto článku, zaniká automaticky 
funkční období celého předsednictva. 

(8) Předsednictvo po svém zvolení utvoří strategický plán směřování spolku, 
který uveřejní. 

(9) Předsednictvo je povinné jít příkladem všem členům spolku, dodržovat 
Stanovy a vést spolek podle nejlepšího vědomí a svědomí. 

(10) Schůzi předsednictva svolává, řídí a ukončuje předseda a učiní tak 
nejméně jednou za 14 dnů; svolává jej do tří dnů na podnět alespoň dvou 
členů předsednictva nebo na podnět dozorčí rady. Schůze může probíhat 
také dálkovou formou pomocí digitálních komunikačních prostředků, které 
vyhovují všem členům předsednictva. 

(11) Předsednictvo může uplatnit svá práva a rozhodovat se pouze jako celek.  
(12) Předsednictvo je schopno se rozhodovat, je-li na jeho schůzi přítomna 

nadpoloviční většina všech jeho členů. 
(13) K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů 

předsednictva. 
(14) Za spolek podepisuje a vystupuje předseda a místopředsedové, kteří tak 

mohou jednat samostatně; postupují však v souladu odst 11. tohoto článku. 

 



 

(15) Předseda, popřípadě jím pověření členové předsednictva, organizují a 
koordinují práci ostatních členů spolku, dbájí na plnění přijatých usnesení 
Sněmu a zadaných úkolů. 

(16) Předsednictvo je povinno zveřejnit aktuální počet členů a delegátů vč. 
seznamu zapojených škol. 

(17) Do působnosti předsednictva náleží zejména: 
a) řízení činností spolku, 
b) politická reprezentace spolku, 
c) správa hospodaření spolku, 
d) vedení seznamu členů spolku a seznamu alumni, 
e) přijímání členů spolku, 
f) vylučování členů spolku, 
g) zapisování pověření, 
h) vyškrtávání pověření, 
i) vydávání a upravování vnitřních předpisů spolku, nestanoví-li tyto 

Stanovy jinak, 
j) svolávání zasedání Sněmu. 
 

Článek XI 
 

Dozorčí rada 
(1) Dozorčí rada je kontrolním a rozhodčím orgánem spolku. 
(2) Dozorčí radu tvoří nejméně tři a nejvýše pět členů. Do dozorčí rady může být 

zvolen pouze bezúhonný a plně svéprávný člen spolku, který byl po dobu 
alespoň tři měsíce členem spolku a který není členem předsednictva.  

(3) Omezení doby, kterou musí uchazeč o místo v dozorčí radě strávit jako člen 
spolku podle odst. 2 se neuplatňuje do 6 měsíců od založení spolku.  

(4) Členství v dozorčí radě vzniká zvolením. 
(5) Členství v dozorčí radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období člena, 
b) odvoláním, 
c) odstoupením, 
d) zánikem členství ve spolku. 

(5) Funkční období člena dozorčí rady jsou tři roky. Člen dozorčí rady nemůže být 
ze spolku vyloučen. 

(6) Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává předsedu dozorčí rady. 
(7) Schůzi dozorčí rady svolává, zahajuje, řídí a ukončuje předseda dozorčí rady; 

postupuje při tom v souladu s jednacím řádem dozorčí rady. Svolává ji 
nejméně jednou do čtyř měsíců; svolá ji do tří dnů z podnětu předsednictva, 
člena dozorčí rady nebo alespoň jedné pětiny všech delegátů. Schůze dozorčí 
rady může probíhat s využitím technických prostředků umožňujících dálkovou 
komunikaci. 

(8) Do působnosti dozorčí rady náleží zejména: 
a) dohled nad činností, hospodařením a politickou reprezentací spolku, 

výkonem působnosti jeho orgánů, jakož i hodnocení jejich členů 

 



 

b) dohled nad dodržováním Stanov, vnitřních předpisů, ideových a 
strategických dokumentů a jejich závazný výklad, 

c) dohled nad vedením seznamu členů, 
d) ukládání nápravných opatření předsednictvu v souvislosti se svou 

dohledovou činností, 
e) rušení vnitřních předpisů nebo jejich částí, jsou-li v rozporu s právním 

řádem nebo se Stanovami, 
f) rušení rozhodnutí předsednictva či dalších orgánů spolku, jsou-li v 

rozporu s právním řádem, Stanovami, vnitřními předpisy, ideovými a 
strategickými dokumenty, nebo dobrými mravy, 

g) přezkoumávání rozhodnutí o vyloučení člena a přezkoumání 
neoprávněného výmazu ze seznamu členů, 

h) zapisování pověření do seznamu členů, nebylo-li jeho odmítnutí řádně 
odůvodněno, nebo neusneslo-li se o něm předsednictvo v přiměřené 
lhůtě, 

i) svolávání zasedání sněmu, je-li to v zájmu spolku, 
j) přijímání a změny svého jednacího řádu. 

(9) Dozorčí rada je schopna se rozhodovat, je-li na její schůzi přítomna 
nadpoloviční většina všech jejích členů. 

(10) K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů 
dozorčí rady. 

(11) Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokumentů a záznamů 
spolku a vnitřní komunikace jeho orgánů, jakož se i účastnit schůzí orgánů 
spolku; na schůzích se mu udělí slovo, kdykoliv o to požádá. 

(12) Orgány a členové spolku poskytují dozorčí radě veškerou součinnost a 
informace nezbytné k výkonu její působnosti. Předsednictvo hradí z rozpočtu 
spolku náklady potřebné k výkonu působnosti dozorčí rady. 

 
ČÁST ČTVRTÁ 
HOSPODAŘENÍ 
 
Článek XII 
 
Zásady hospodaření spolku 

(1)  Spolek samostatně hospodaří se svým majetkem a využívá jej k podpoře své 
činnosti. 

(2) S majetkem spolku nakládá předsednictvo a v rozsahu jím stanoveným tak 
činí samostatně předseda a místopředsedové spolku. 

(3) K uzavření smlouvy, na jejímž základě má spolek nabýt nebo zcizit majetek, 
přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku částku 30.000 
Kč, k podání grantové, dotační či obdobné žádosti, jakož i k uzavření smlouvy 
mezi spolkem a členem orgánu spolku a k poskytnutí mu náhrad z rozpočtu 
spolku se vyžaduje předchozí souhlas dozorčí rady. 

(4) Spolek získává prostředky pro svou činnost z: 
a) členských příspěvků, 

 



 

b) darů, grantů a dotací, 
c) výnosů ze svého majetku. 

(5) Spolek vede transparentní bankovní účet s číslem 2901695646/2010. 
 

ČÁST PÁTÁ 
VNITŘNÍ PŘEDPISY 
 
Článek XIII 
 
Vnitřní předpisy spolku 

(1) Podrobnosti v těchto Stanovách blíže neupravené mohou upřesnit a doplnit 
vnitřní předpisy. 

(2) Všechny vnitřní předpisy jsou oficiálními dokumenty spolku. 
(3) Vnitřními předpisy jsou zejména: 

a) jednací řád zasedání Sněmu, 
b) jednací řád dozorčí rady, 
c) jednací řád předsednictva, 
d) pravidla pro přijímání členů do dobrovolnické skupiny, 
e) zásady přijímání členů, 
f) zásady posuzování potvrzení o delegaci. 

(3) Vnitřní předpisy schvaluje předsednictvo spolu s dozorčí radou; vyjma 
jednacího řádu dozorčí rady, který schvaluje pouze dozorčí rada ze svého 
středu a jednacího řádu předsednictva, který schvaluje pouze předsednictvo 
ze svého středu. 

(4) Vnitřní předpis platí vždy v rámci těchto Stanov; v případě konfliktu některých 
ustanovení nebo nařízení, automaticky platí ustanovení ve Stanovách. 

(5) Předsednictvo je povinno informovat všechny členy spolku, kterých se předpis 
týký, o dopadech takového vnitřního předpisu 14 dní předtím, než vnitřní 
předpis vejde v platnost. 

(6) Každý člen spolku může podat stížnost na znění vnitřního předpisu do rukou 
dozorčí rady, která přezkoumá, zdali vnitřní předpis není v rozporu se 
Stanovami a případně jej zruší. 

(7) Každý člen spolku má právo znát přesné znění vnitřního předpisu a 
předsednictvo jej musí na požádání zveřejnit. 
 

ČÁST ŠESTÁ 
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Článek XIV 
 
Společná ustanovení 

 



 

(1) Předsednictvo svolá nejdříve třicet dnů před uplynutím svého funkčního 
období zasedání Sněmu, na němž se uskuteční nová volba. Funkční období 
předsednictva uplyne zahájením volby. 

(2) Klesne-li mezi zasedáními Sněmu počet členů dozorčí rady pod tři, svolá 
předsednictvo do 30 dnů zasedání Sněmu, na němž se uskuteční doplňující 
volba na uprázdněná místa; její průběh upraví jednací řád Sněmu. 

(3) Klesne-li mezi zasedáními Sněmu počet členů předsednictva pod tři, svolá 
předsednictvo, jsou-li zbývající členové předsednictva schopni tak učinit, nebo 
dozorčí rada do 30 dnů zasedání Sněmu, na němž se uskuteční doplňující 
volba na uprázdněná místa; její průběh upraví jednací řád Sněmu. 
 

Článek XV 
 

Tyto Stanovy jsou účinné od 16. 12. 2019 a ruší veškerá ustanovení předešlých 
Stanov. 

 

 


