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STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ W COLLEGIUM 
 
 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Čl. 1 Název, sídlo a trvání sdružení 

 

Název:  W collegium  

Sídlo:   Zavadilka 2166, České Budějovice 370 05 

W collegium je dobrovolným sdružením občanů s vlastní právní subjektivitou založeným na základě 

zákona 83/1990 Sb. a je založeno na dobu neurčitou. 

 

Čl. 2 Cíl činnosti  

 

 Šíření myšlenek waldorfské pedagogiky a její aplikace do běžného života. 

 Úzká spolupráce s existujícími školami waldorfského typu všech stupňů v oblasti výchovné, 

vzdělávací, materiální a organizační. 

 Vznik základní waldorfské školy, případně waldorfských tříd při existující základní škole. 

 Podpora prosperity waldorfských tříd v mateřské a základní škole. 

 Úzká spolupráce s waldorfskými školami a dalšími subjekty s alternativními nebo jinými 

pozitivními a podnětnými prvky ve výuce, výchově a životním stylu. 

 Podpora vzdělávání a osvěty rodičů, pedagogů a veřejnosti v oblasti antroposofie a 

waldorfské pedagogiky, propagace myšlenek waldorfské pedagogiky formou kurzů, 

seminářů, přednášek, exkurzí, stáží, výstav, koncertů, letních táborů pro rodiče, děti a 

pedagogy, publikační a ediční činnost, pořádání burz, trhů a dalších souvisejících činností.  

 

 

 

II. ČLENSTVÍ 

 

Čl. 1 Předpoklady členství 

 

Členem W collegia o.s. může být každá fyzická nebo právnická osoba podporující hlavní cíle 

sdružení a respektující tyto stanovy. 

 

Čl. 2 Nabývání členství  

 

Členství vzniká okamžikem přijetí písemné přihlášky výborem, ve které zájemce o členství vyjádří 

svůj souhlas se stanovami. O vzniku členství vydá výbor potvrzení pouze na základě žádosti člena. 

 

Čl. 3 Zánik členství, vystoupení a vyloučení ze sdružení  

 

Členství zaniká: 

 vystoupením člena – na základě doručení jeho písemného vyjádření o vystoupení 

 vyloučením; vyloučen může být pouze na základě rozhodnutí 2/3 většiny přítomných členů 

valné hromady 

 zánikem sdružení 
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Člen může být vyloučen rozhodnutím valné hromady pouze v těchto případech: 

 neplnění členských povinností 

 při závažném porušení stanov 

 při jednání člena, které je v rozporu se zájmy sdružení a sdružení může být tímto jednáním 

poškozeno. 

 

Osoba, která vystoupila ze sdružení, nebo byla vyloučena, nemá žádné majetkové ani jiné nároky a 

práva vůči sdružení.  

 

Čl. 4 Práva členů  

 

Členové mají práva a povinnosti dané těmito stanovami, rozhodnutími a předpisy orgánů sdružení. 

Členská práva mohou být omezena nebo zrušena jen na základě těchto stanov nebo dle zákona. 

Práva a povinnosti členů mohou být doplněna a upřesněna vnitřními předpisy sdružení navrženými 

výborem a schválenými valnou hromadou.  

 

Čl. 5 Povinnosti členů  

Členové sdružení jsou povinni zejména: 

 chránit zájmy sdružení a prosazovat jeho cíle. 

 dodržovat stanovy a přijatá usnesení sdružení. 

 

 

III. ORGÁNY SDRUŽENÍ 

Čl. 1 Valná hromada 

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada:  

 

a) rozhoduje o změnách a doplňcích stanov, 

b) volí a odvolává členy výboru, 

c) rozhoduje o plánu činnosti sdružení na další období 

d) schvaluje roční zprávu o hospodaření a rozpočet na další období, 

e) rozhoduje o vyloučení člena sdružení, 

f) rozhoduje o ukončení sdružení, 

g) rozhoduje i v dalších věcech, pokud tak určují tyto stanovy nebo zákon  

 

Právo zúčastnit se valné hromady má každý člen sdružení. Valné hromady se mohou účastnit také 

hosté, kteří byli pozváni výborem. 

 

Valnou hromadu svolává výbor alespoň jednou ročně, a to písemnou pozvánkou nebo 

prostřednictvím elektronické pošty nejméně 15 dní před dnem jejího konání. V témže termínu musí 

být pozvánka zveřejněna na oficiálních webových stránkách sdružení. 

 

Dále je výbor povinen svolat valnou hromadu, pokud o to písemně požádá nejméně jedna pětina 

všech členů sdružení. 

 

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň ½ všech jejích členů; v případě, že valná 

hromada není z tohoto důvodu usnášeníschopná, svolá výbor náhradní valnou hromadu, která je 

usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
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K platnosti rozhodnutí shromáždění členů sdružení je zapotřebí nadpoloviční většiny shodných hlasů 

přítomných členů. K přijetí stanov se vyžaduje souhlas 2/3 přítomných členů. 

 

Valnou hromadu řídí předseda výboru nebo jiná pověřená osoba výborem. Valná hromada může 

pořad jednání, oproti pořadu označeného na pozvánce, doplnit nebo pozměnit. Je-li rozhodováno na 

valné hromadě o záležitostech, které nebyly uvedeny na pořadu jednání pozvánky, je k jejich přijetí 

nutný souhlas alespoň ¾ většiny přítomných členů. O jednání se pořizuje písemný zápis. Valná 

hromada zvolí ověřovatele, který ověří správnost a úplnost zápisu. Zápisy z jednání valné hromady 

se archivují nejméně po dobu deseti let.  

 

Hlasování, stejně jako volba a odvolávání členů výboru, probíhá aklamací nebo usnese-li se o tom 

valná hromada, může se hlasovat písemně či jiným způsobem.  

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. 

 

 

Čl. 2 Výbor sdružení 

 

Výbor je výkonným a řídícím orgánem.  

Výbor odpovídá zejména za: 

 hospodaření podle schváleného rozpočtu na dané období, 

 vedení účetnictví, 

 navrhování rozpočtu na další období, 

 vedení členské evidence. 

 

Výbor má 5 členů.  

Funkční období členů výboru trvá 1 rok ode dne zvolení. 

Výbor rozhoduje hlasováním s požadavkem shodných hlasů nadpoloviční většiny všech zvolených 

členů výboru.  

O jednání výboru se pořizuje písemný zápis. Zápisy se archivují nejméně po dobu pěti let.  

Výbor volí ze svého středu předsedu. 

Předseda je statutárním orgánem sdružení. 

Předseda řídí činnost výboru, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. 

Předseda může udělit plnou moc, k zastupování, jiné osobě. 

 

 

 

IV. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ A POPLATKY 

 

Čl. 1 Zásady hospodaření 

 

Sdružení hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu a s 

odpovědností za svoje závazky. Za svoje závazky ručí sdružení výhradně do výše svého vlastního 

jmění. Sdružení samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti.  

 

Sdružení hospodaří samostatně se svými prostředky, které jsou tvořeny zejména: 

 sponzorskými dary a dotacemi, 

 prostředky získanými vlastní činností. 
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Čl. 2 Výroční zpráva 

 

Výbor předkládá valné hromadě písemnou roční zprávu o hospodaření, která obsahuje nejméně: 

 přehled příjmů a výdajů za uplynulý kalendářní rok, 

 soupis členů,  

 přehled pohledávek a závazků,  

 přehled majetku, 

 stav peněžních prostředků na pokladně a v bance, 

 zprávu o činnosti v uplynulém roce. 

 

 

 

V. ZÁNIK SDRUŽENÍ 

 

Sdružení zaniká: 

 rozhodnutím valné hromady, přičemž k tomuto rozhodnutí se vyžaduje 3/4 většina 

přítomných členů sdružení, 

 v případech, které stanovuje zákon č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů. 

 

Nárok na likvidační zůstatek majetku Sdružení v případě jeho zániku mají nárok pouze platní 

členové v okamžiku jejího zániku. 

 

 

 

VI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Tyto stanovy byly schváleny dne 6. 6. 2007 a nabyly účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem 

vnitra České republiky.   
 
 

    

 


