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Stanovy spolku
„Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg“

§ 1 Název, sídlo, doba trvání a účetní rok

1. Název spolku je „Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg“, dále jen
„spolek“.

2. Sídlem spolku je Řezno (Bavorsko).

3. Spolek je zapsán do Rejstříku spolků (Vereinsregister) a součástí jeho názvu je dodatek
„e.V.“ („eingetragener Verein“, tj. zapsaný spolek).

4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

5. Účetním rokem spolku je kalendářní rok.

§ 2 Účel

1. Ve středu činnosti spolku stojí dítě a rodina, vzdělávání a výchova. Spolek se zaměřuje na
českojazyčné osoby žijící v Řezně a okolí, jakož i na všechny, kteří se zajímají o češtinu a
českou kulturu a o Českou republiku.

2. Za tímto účelem spolek zřizuje mateřskou a základní školu s názvem „Tschechische
Schule Regensburg“ („Česká škola v Řezně“). Nejedná se o řádnou školu, nýbrž o různé
kurzy, jež mají zprostředkovávat dětem cílové skupiny uvedené v bodě 1 znalosti českého
jazyka a vědomosti o Česku. Dalším cílem je podpora českého vzdělávání a výchovy ve
Spolkové republice Německo takovým způsobem, aby byly česky mluvící děti
vychovávány v duchu česko-německého přátelství, tolerance a vzájemného porozumění.

3. Spolek zastupuje zájmy České školy v Řezně vůči českým a německým úřadům. Spolek
mimo to navazuje přátelské vztahy k jiným organizacím s podobnými cíli, kteréžto se
zaměřují na péči o sousedské česko-německé vztahy.

4. Hlavními prostředky plnění spolkových cílů jsou:

a. Založení a správa České školy v Řezně s vyučováním v mateřském jazyce (český jazyk,
literatura, zeměpis, dějepis atd.). V případě nutnosti může být tento cíl vedením školy se
souhlasem předsednictva spolku modifikován.

b. Česká škola v Řezně není řádnou školou. Jedná se o mezinárodní vzdělávací projekt ke
zprostředkování českého jazyka a kultury dětem, jimž je čeština (druhým) mateřským
jazykem. Česká škola v Řezně nabízí kurzy jak pro malé děti (předškolní kurzy), tak pro
děti ve věku od 6 do 18 let (školní kurzy), které žijí v Bavorsku, za účelem navázání
pevného vztahu k české kultuře a jazyku v mezinárodním kontextu.

c. Uplatnění školských vzdělávacích programů České republiky v předmětech český jazyk a
literatura, jakož i vlastivěda (zeměpis, dějepis) a zprostředkovávání příslušných
vzdělávacích obsahů.
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d. Podpora při provádění a financování akcí, školních výletů a škol v přírodě, při pořizování
výukových a učebních pomůcek, při zajišťování a vybavování prostor, jakož i při vytvoření
české knihovny.

e. Zaměstnávání odborných a pomocných pracovních sil pro školu.

f. Práce s veřejností, poradenství při osvojování češtiny jako prvního nebo druhého jazyka,
jakož i propojování bilingvních rodin v Řezně a okolí.

g. Rozvíjení spolupráce s jinými pedagogickými zařízeními a programy, se zástupci rodičů,
s německými školskými i jinými zařízeními, jakož i s firemní sférou.

h. Rozvíjení mezinárodní spolupráce školy, zvláště mezi Německem a Českem.

i. Dalším cílem České školy v Řezně je příprava žáka na eventuální pozdější navštěvování
českých vzdělávacích zařízení, například české základní školy, odborné školy, gymnázia,
vysoké školy apod. K tomu spolek uzavírá smlouvu s Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky o poskytování vzdělávání českým občanům žijícím
v zahraničí.

5. V rámci zamýšleného rozvoje školy mohou být podporovány i jiné, mimoškolní
česko-německé projekty, například:

a. Péče o český jazyk prostřednictvím vhodných akcí,

b. realizace projektů pro děti a mládež s kulturním, uměleckým, vědeckým nebo sportovním
zaměřením, jako jsou návštěvy muzeí, galerií nebo výstav, divadelní projekty, exkurze aj.,

c. výměnné projekty s jinými školami a mimoškolními organizacemi.

d. Spolek se může věnovat jakýmkoliv dalším činnostem, pokud přispějí k dosažení účelu,
za kterým byl založen.

e. Úkolem spolku není organizace komerčních akcí.

6. Spolek sleduje výhradně a bezprostředně obecně prospěšné cíle ve smyslu oddílu
„Daňově zvýhodněné cíle“ („Steuerbegünstigte Zwecke“) zákona o daních SRN. Spolek
pracuje nezištně a nesleduje účely směřující k vlastnímu obohacení. Spolek je nepolitický,
necírkevní a není vázán žádnou ideologií. Prostředky spolku smí být použity pouze pro
dosažení účelu uvedeného ve stanovách spolku.

§ 3 Obecná prospěšnost

1. Účel spolku je obecně prospěšný a není zaměřen na zisk.

2. K dosažení účelu spolku smí spolek přijímat příspěvky, dary, dědictví, dobrovolné práce,
dotace, přípustné sponzorské dary a jiné formy podpory. Všechny prostředky spolku smí
být použity pouze pro dosažení účelu uvedeného ve stanovách.

3. Členové nedostávají žádné finanční příspěvky z prostředků spolku. Nikdo nesmí požít
výhod prostřednictvím výdajů, které nejsou v souladu s účelem spolku, nebo
prostřednictvím nepřiměřeně vysoké odměny.

4. Za poskytnutý dobrovolný finanční dar vydá spolek – pokud to bude z právního hlediska
možné – potvrzení ve smyslu zákona o korporátní dani („Körperschaftsteuergesetz“) za
účelem možného odečtu z daní. Každé potvrzení o finančním daru musí podepsat dva
členové předsednictva spolku. V případě pochyb musí být dotázán místně příslušný
finanční úřad s žádostí o právně závazné vyjádření.

5. V případě rozpuštění spolku platí § 9.
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§ 4 Vznik členství, členské příspěvky

1. Členem spolku se na písemnou žádost může stát každá plně svéprávná osoba nebo
každý právní subjekt, kteří chtějí podpořit účel spolku. O přijetí ke členství rozhoduje
předsednictvo dle vlastního uvážení. Předpokladem je písemná žádost o přijetí ke
členství, která musí být zaslána předsednictvu pověřenému jednáním za spolek.

2. Odmítnutí přijetí ke členství není napadnutelné a nemusí být odůvodněno.

3. Spolek může na návrh valné hromady přijímat čestné členy. O přijetí čestného člena
rozhoduje předsednictvo. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členského
příspěvku.

4. Členské příspěvky: Členové platí roční členské příspěvky. Výši ročního členského
příspěvku stanoví předsednictvo. Roční členský příspěvek je splatný předem vždy k 1. 2.
daného roku. Noví členové hradí první členský příspěvek zároveň s předložením přihlášky
ke členství, a to v plné výši za daný rok bez ohledu na datum vstupu do spolku. Výše
příspěvku právnických osob a jiných korporátních členů je sjednávána při jejich vstupu do
spolku. Platba probíhá bankovním převodem nebo inkasem.

5. Rodičovské příspěvky: Za každé dítě, které navštěvuje Českou školu v Řezně, se platí
rodičovský příspěvek. Výši a termín platby rodičovského příspěvku určuje předsednictvo.
Rodičovský příspěvek musí být uhrazen bezprostředně po písemném potvrzení přijetí
dítěte do školy. Platba probíhá bankovním převodem, inkasem nebo při jednorázové
návštěvě školy bezodkladně v hotovosti. Předsednictvo rozhoduje také o dalších
podmínkách účasti dítěte v kurzu, jako např. o nutnosti členství dítěte či právního
zástupce (rodiče) ve spolku atp.

6. Mimoto se připouštějí a jsou vítány dary, dotace, sponzorské dary, dobrovolná činnost a
další formy podpory.

§ 5 Zánik členství

1. Členství zaniká smrtí, vystoupením nebo vyloučením ze spolku.

2. Vystoupit lze písemným prohlášením adresovaným předsednictvu. Ze spolku lze vystoupit
nejpozději k 30. 11. každého kalendářního roku.

3. Člen může být kdykoliv s okamžitou platností ze spolku vyloučen, pokud jednal v rozporu
s cíli spolku, poškodil pověst spolku nebo pokud je k tomu jiný závažný důvod. Důvodem
k vyloučení ze spolku může rovněž být skutečnost, že člen spolku nesplnil své finanční
závazky vůči spolku, zvláště když neuhradil členský či rodičovský příspěvek, a to i přes
písemné a termínované upomenutí předsednictvem. O vyloučení ze spolku rozhoduje
předsednictvo. Toto rozhodnutí musí být členovi neodkladně oznámeno písemným
sdělením na poslední známou (e-mailovou) adresu s uvedením důvodu vyloučení.
V tomto případě se vyloučený člen nemůže proti vyloučení odvolat.

§ 6 Orgány

1. Orgány spolku jsou valná hromada a předsednictvo.

§ 7 Předsednictvo

1. Předsednictvo se v souladu s § 26 občanského zákoníku SRN skládá z prvního předsedy,
místopředsedy, zapisovatele a pokladníka.
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Spolek je navenek zastupován prvním předsedou nebo jiným členem předsednictva.
Každý člen předsednictva je oprávněn spolek zastupovat.

2. Členové předsednictva jsou voleni valnou hromadou na dobu dvou let. Ve funkci zůstávají
až do zvolení nového předsednictva.

3. Předsednictvo zodpovídá za:

a. vedení probíhajících smluvních jednání včetně uzavírání a vypovídání pracovních smluv,
smluv o činnosti za honorář atd.,

b. správu majetku spolku,

c. přípravu finančního plánu na každý účetní rok, jakož i vedení účetnictví a zhotovení
výroční zprávy,

d. přípravu a svolání valné hromady a ustanovení jednacího řádu,

e. provedení rozhodnutí valné hromady,

f. rozhodování o přijetí a vyloučení členů, jakož i o přijetí čestných členů.

4. Předsednictvo dochází ke svým rozhodnutím prostřednictvím schválení alespoň třemi
členy předsednictva. Forma rozhodnutí není nijak určena.

5. S platbami, respektive plánovanými výdaji spolku ve výši do 2.999 eur musí souhlasit a
svými podpisy je stvrdit alespoň dva členové předsednictva. Výdaje spolku ve výši 3.000
eur a vyšší jsou pro spolek závazné pouze tehdy, pokud byly učiněny se souhlasem všech
členů předsednictva.

6. Předsednictvo je činné zpravidla nezištně. Valná hromada může rozhodnout o ročních
paušálních náhradách za výdaje spojené s činností v předsednictvu, o ročních paušálních
odměnách za činnost v předsednictvu nebo o paušálních náhradách pro členy
předsednictva v kombinaci s paušální odměnou za vedení kurzů, pokud je to odůvodněno
výdaji či rozsahem činnosti členů předsednictva. Jednotlivé detaily upřesňuje písemná
smlouva s daným členem předsednictva.

§ 8 Valná hromada

1. Valné hromadě (shromáždění členů spolku) přísluší:

a. volba a odvolání členů předsednictva,

b. sejmutí zodpovědnosti ze členů předsednictva,

c. volba dvou kontrolorů účetnictví,

d. schválení finančního plánu na další účetní rok předloženého předsednictvem,

e. přijetí výroční zprávy a

f. změna stanov a rozpuštění spolku.

2. K účasti na valné hromadě jsou oprávněni všichni plnoletí členové spolku. Řádná valná
hromada se koná jednou za rok. Kromě toho musí být valná hromada svolána tehdy, když
to vyžaduje zájem spolku nebo když písemnou formou svolání vyžaduje alespoň 1/10
členů s uvedením důvodů a účelu.

3. Ke svolání valné hromady dochází písemnou pozvánkou ze strany předsednictva při
dodržení lhůty dvou týdnů. Pozvánka musí obsahovat program jednání a předměty
očekávaných rozhodnutí.
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4. Každá řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet
zúčastněných členů. Na valné hromadě má každý plnoletý člen spolku jeden hlas.
K učinění rozhodnutí je potřebná většina odevzdaných hlasů. Plnoletí členové spolku,
kteří se neúčastní valné hromady, mohou své hlasovací právo převést písemnou plnou
mocí na jiného člena spolku. Plná moc musí být osobě řídící valnou hromadu předložena
před jejím začátkem. Rozhodnutí je platné i bez svolání valné hromady tehdy, když všichni
členové spolku písemně vyjádří souhlas s tímto rozhodnutím.

5. Valnou hromadu řídí první předseda, nebo pokud tak nemůže učinit, místopředseda.
Pokud není ani jeden z nich přítomen, je osoba řídící valnou hromadu a případně i její
zapisovatel volen valnou hromadou.

6. Valná hromada volí dva kontrolory účetnictví, kteří nejsou členy předsednictva, a to na
dobu dvou let. Tito kontrolují na konci každého účetního roku účetní správnost účetnictví a
pokladny. Kontroloři podávají zprávu na následující řádné valné hromadě.

7. Rozhodnutí valné hromady jsou schvalována prostou většinou odevzdaných platných
hlasů. Ke změně stanov a ke změně účelu spolku je zapotřebí 3/4 většiny odevzdaných
platných hlasů.
Změny nebo doplnění stanov předepsané příslušným úřadem pro evidenci spolků nebo
příslušným finančním úřadem jsou prováděny předsednictvem a nevyžadují rozhodnutí
valné hromady. Členům spolku musí být sděleny nejpozději s následující pozvánkou na
valnou hromadu.

8. O rozhodnutích valné hromady je nutno vést zápis, který musí podepsat osoba řídící
valnou hromadu a příslušný zapisovatel.

§ 9 Rozpuštění spolku, připadnutí majetku spolku

1. K rozpuštění spolku je zapotřebí 3/4 většiny platných hlasů odevzdaných na valné
hromadě.

2. V případě rozpuštění spolku, odebrání právní subjektivity nebo v případě odpadnutí účelů
spolek daňově zvýhodňujících připadá jmění spolku Městu Řezno, které má jmění spolku
použít výhradně a bezprostředně pro vícegenerační dům „Mehrgenerationenhaus
Regensburg“.

V Řezně, dne 10. 2. 2022
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