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Článek 1 
 

Název a sídlo 
 

Občanské sdružení má název „Asociace studentů speciální pedagogiky“, dále jen 
„sdružení“ se sídlem: Žižkovo nám. 5, Olomouc, 771 40. 
 
 

Článek 2 
 

Charakter 
 

Sdružení je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
platných předpisů jako dobrovolná nevládní nezisková organizace, která sdružuje 
členy na základě společného zájmu. Sdružení je určeno zejména pro studenty, 
pedagogy a absolventy vysokoškolského studia speciální pedagogiky. 

 
 

Článek 3 
 

Cíle sdružení 
 

Sdružení si klade za cíl podporovat a rozvíjet studijní a vědecké aktivity studentů 
speciální pedagogiky, zejména zapojit nově příchozí studenty do realizovaných 
aktivit a vytvářet tak možnosti pro vyšší aktivitu a seberealizaci studentů. Cílem 
je zvýšit informovanost studentů i široké veřejnosti o zdravotním postižení - pořádat 
odborné konference, semináře, přednášky, workshopy a diskusní setkání a tím 
efektivně přenášet a propojovat nové poznatky z teorie a praxe. 
 

 
Článek 4 

 
Členství 

 
1. Členem sdružení se může stát jakákoli fyzická a právnická osoba, která 

souhlasí se stanovami sdružení, je ochotna se podílet na jejich realizaci 
a požádá písemně o přijetí. 

2. Členství může být: a) řádné  
     b) přidružené   
     c) mimořádné  

Řádným členem se mohou stát pouze studenti speciální pedagogiky. 
Přidruženým členem se mohou stát pedagogové a absolventi vysokoškolského studia 
speciální pedagogiky.  



Mimořádným členem se může stát jakákoliv fyzická osoba, která je ve shodě 
se stanovami sdružení – odborníci z oblasti pomáhajících profesí, lidé se zdravotním 
postižením, rodiče lidí se zdravotním postižením atd.  

3. Členství vzniká zápisem do seznamu členů sdružení, který vede 
předsednictvo. 

4. Členství zaniká: 
a) doručením písemného oznámení o vystoupení ze sdružení s uvedením data 

ukončení členství na adresu občanského sdružení, 
b) úmrtím člena, 
c) zánikem sdružení, 
d) rozhodnutím předsednictva o vyloučení, 
e) při nezaplacení členského příspěvku do termínu stanoveného 

předsednictvem. 
 
 

Článek 5 
 

Práva a povinnosti člena 
 

Členové sdružení mají povinnost platit členské příspěvky. Členské příspěvky se platí 
pravidelně jednou za kalendářní rok. Výší členského příspěvku a další podrobnosti 
určí předsednictvo. Členové sdružení mají povinnost se podílet na činnosti sdružení 
a na naplňování cílů a programu sdružení. 
  
a) Řádný člen – právo volit a být volen do orgánů sdružení, naplňování stanov 
sdružení, právo a povinnost účastnit se valné hromady. V případě, že se řádný člen 
nemůže dostavit, musí se písemně omluvit předsednictvu sdružení.  
 
b) Přidružený člen – právo volit a být volen do orgánů sdružení, naplňování stanov 
sdružení, právo účastnit se valné hromady.  
 
c) Mimořádný člen - naplňování stanov, právo účastnit se valné hromady.  
 

 
Článek 6 

 
Orgány sdružení  

 
Orgány sdružení tvoří valná hromada, předsednictvo sdružení (dále jen 
„předsednictvo“) a předseda sdružení. 
 
 
 



Valná hromada: 
 

1. Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. K oprávnění valné hromady 
patří: 

a) schvalovaní stanov sdružení a jejich změn, 
b) volba a odvolání předsedy sdružení, 
c) volba a odvolání členů předsednictva, 
d) rozhodnutí o zániku sdružení. 

2. Valná hromada je svolávána předsednictvem sdružení nejméně jednou za dva 
roky. Všem členům sdružení se zasílá pozvánka na valnou hromadu 
minimálně čtrnáct dnů před termínem konání. 

3. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. 
4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina všech členů 

sdružení. Není-li přítomna třetina všech členů v době, na niž byla valná 
hromada svolána, není valná hromada usnášeníschopná.   

5. Každý člen s právem volby, který je osobně přítomen na valné hromadě, má 
jeden hlas. 

 
Předsednictvo: 
 

1. Předsednictvo je voleno valnou hromadou na dobu dvou let. Má 3 až 7 členů. 
2. Předseda sdružení je vždy členem předsednictva sdružení.  
3. Uskutečňuje usnesení valné hromady. 
4. Předsednictvo volí ze svého středu místopředsedu sdružení a pokladníka. 

a) Místopředseda sdružení: 
I. vede agendu sdružení, 

II. připravuje materiály a podklady pro jednání předsednictva valné 
hromady, 

III. stará se o další administrativní záležitosti. 
b) Pokladník je odpovědný za správu členských příspěvků a dalších 

finančních prostředků. 
5. Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny 

do působnosti valné hromady. Může přijímat i opatření, která náleží 
do působnosti valné hromady. Taková opatření však musí dodatečně schválit 
valná hromada, kterou je povinen svolat předseda sdružení nejpozději 
do 1 měsíce od přijetí tohoto opatření, jinak toto opatření pozbývá účinnosti. 

6. Předsednictvo schvaluje rozpočet, účetní uzávěrku a vydává výroční zprávu 
sdružení. 

7. Předsednictvo je schopno se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční 
většina všech jejich členů. Každý člen má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy sdružení, v případě jeho nepřítomnosti hlas 
místopředsedy sdružení. 



8. Rozhodnutí předsednictva musí schválit nadpoloviční většina přítomných 
členů. 

 
Předseda sdružení: 
 

1. Je statutárním orgánem sdružení. Předseda sdružení jedná jménem sdružení. 
2. Je oprávněn písemně zmocnit další osoby k jednání jménem sdružení. 
3. Mezi jednáním valné hromady uskutečňuje její usnesení a usnesení 

předsednictva, vyřizuje průběžně záležitosti sdružení. 
4. Je osobou, která zajišťuje spolupráci s akademickou obcí. 
5. Svolává a řídí předsednictvo nebo může písemně pověřit místopředsedu 

sdružení ke svolání předsednictva.  
 

  
Článek 7 

 
Zásady hospodaření sdružení 

 
1. Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, sponzorské dary, dotace, granty 

a další příjmy. 
2. Sdružení hospodaří se svým majetkem podle plánu činnosti a rozpočtu 

schváleného předsednictva. 
3. Sdružení vede účetnictví podle platných právních předpisů. 
4. Majetek, který si sdružení pořídí ze svých prostředků nebo získá jiným 

způsobem v souladu s platnými předpisy, je jeho výlučným vlastnictvím. 
 
 

Článek 8 
 

Zánik sdružení 
 

1. Zánik sdružení a majetkové vypořádání po jeho zániku se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona číslo 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. 

2. O zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním rozhoduje valná hromada 
třípětinovou většinou všech členů sdružení. Usnese-li se valná hromada 
o zániku sdružení, zvolí likvidátora, který provede vypořádání práv a 
závazků a likvidaci zbývajícího majetku podle platných zákonů. S likvidním 
přebytkem bude naloženo v souladu s platnou právní úpravou. 

  
 

 
 
 



Článek 9 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Stanovy sdružení mohou být změněny pouze rozhodnutím valné hromady, 
a to třípětinovou většinou hlasů všech členů sdružení. 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
   

 


