Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.
a s dospělými osobami bez ohledu na jejich
rasu, národnost, sociální nebo etnický původ
nebo náboženství, mají-li zájem se vzdělávat.
Spolek provozuje formální i neformální
vzdělávací činnost s cílem napomáhat rozvoji
duchovních hodnot, humanitních cílů, rozvoji
vzdělání a kultury v České republice. Spolek
napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které
naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací
a společenské.
2.2
Členství ve spolku je (podle § 215 občanského
zákoníku 2012 Sb. platného ve znění pozdějších
předpisů) dobrovolné a nezávislé na jmění
člena, člen neručí za jeho dluhy.
2.3
Spolek je právnickou osobou (podle § 2
občanského zákoníku 2012 Sb. platného
ve znění pozdějších předpisů), registrovanou
dne 19. 3. 2004 Ministerstvem vnitra České
republiky
pod
číslem
jednacím
VS/1-1/56717/04-R. a je svou činností na
státních orgánech nezávislý.
2.4
Spolek sdružuje členy na základě společného
zájmu o naplnění účelu a cílů spolku.
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Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1
Název zapsaného spolku:
Česká debatní společnost, z. s.

Článek 3
Účel a cíle činnosti spolku
3.1
 Pořádat výchovné, vzdělávací a volnočasové
aktivity poskytované dětem a mládeži,
včetně táborů.
 Pořádat akce a vytvářet činnost, kde spolek
nabízí prostor pro realizaci dobrovolníkům
a zároveň dobrovolníky vysílá v souladu
platnou právní úpravou.
 Organizovat debatní činnost v rámci
zapojení se do debatních programů
a vytvářet pro ni materiální a tréninkové
podmínky.
 Napomáhat sebevzdělávání v oblasti rozvoje
klíčových kompetencí.
 Napomáhat vzdělávání v oblasti ekologie
a finanční gramotnosti, a to i pořádáním akcí
pro veřejnost.
 Podporovat rozvoj osobnosti dětí
a mládeže, zejména pak jejich mravních,
sociálních a intelektuálních schopností.
 Napomáhat rozvoji veřejného života,
kultury, zdraví apod. v obcích, zejména
formou
veřejně
prospěšných
akcí,
organizační a osvětovou činností.

Oficiální překlad používaný v anglickém jazyce
Czech Debate Society, z. s.
(dále také ,,spolek“)
1.2
Spolek sídlí na adrese:
Gymnázium Olomouc-Hejčín
Tomkova 45
Olomouc-Hejčín
779 00, Česká Republika, EU
1.3
Spolek nemůže zakládat své pobočné spolky jako
organizační jednotky.
1.4
Spolek provozuje své webové stránky na webové
adrese www.c-d-s.cz
Článek 2
Právní postavení spolku, charakteristika
2.1
Zapsaný spolek Česká debatní společnost je
dobrovolný, nezávislý a nepolitický. Sdružuje
členy na základě společného zájmu o naplnění cílů
spolku. Spolek je nestátní neziskovou organizací
dětí a mládeže. Pracuje s dětmi, mládeží
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a) vyslovením
písemného
souhlasu
(tj. vyplněním přihlášky na příslušné
období,
určené
rozhodnutím
představenstva. Jejím odevzdáním člen
souhlasí i se zveřejněním dat o své
osobě v seznamu členů dle článku 4.2.1
odstavce b těchto stanov) se stanovami
a cíli spolku.
b) vydáním členského průkazu.
c) Je-li člen mladší 18 let, je nutný souhlas
zákonného zástupce.
d) Uhrazením
členského
příspěvku,
na
příslušný
školní
rok,
je-li
představenstvem
spolku
určeno
dokumentem
v písemné
podobě,
dostupném na webu organizace. Orgány
spolku hradí členský příspěvek na celé
své volební období. Dojde-li ke zrušení
poplatku představenstvem, je členský
poplatek za tato znepoplatněná období
členům navrácen.
e) O
přijetí
členství
rozhoduje
představenstvo.
Dnem
rozhodnutí
o přijetí členství se rozumí vydání
členského průkazu. Nejpozději v tento
den musí být uhrazen i případný členský
poplatek. V tento den je člen zapsán
do seznamu členů.
4.2.1
a) Členský průkaz vystavuje prezident,
člen představenstva spolku nebo jiný
pověřený člen spolku s písemným
pověřením prezidenta spolku.
b) Seznam členů s údaji uvedenými
na přihlášce je interním dokumentem
spolku. V elektronické podobě je
seznam členů dostupný na webu
organizace, avšak bez identifikujících
údajů. Seznam obsahuje pouze jméno
a příjmení, případně další údaje, které
o sobě člen v elektronickém seznamu
sám uvede. Za údaje, které člen o sobě
sám uvede, nenese spolek zodpovědnost.
Skartace údajů o členovi není možná,
údaje se o členech současných
i minulých archivují po celou dobu
existence spolku. Z elektronického
seznamu členů výmaz též není možný.
Údaje, jakožto jméno a příjmení,
zůstávají v databázi po celou dobu
existence spolku, u dat je však uvedeno,
že daná osoba již není členem a od kdy
do kdy členem byla. Ostatní data
uvedená bývalým členem jsou po
vypršení či ukončení členství smazána.
Vyplněním přihlášky dává osoba

Rozvíjet sociální inteligenci, toleranci
a mezilidské vztahy.
Nabídnout aktivní využití volného času a tím
pomáhat v boji proti šíření sociálně
patologických jevů v řadách mládeže.
Podporovat rozvoj mravních, sociálních
a intelektuálních schopností mládeže.
Napomáhat bezpečnosti a ochraně zdraví členů
a veřejnosti.
Napomáhat ochraně životního prostředí
a šetrnému využívání přírodních zdrojů a
trvale udržitelnému rozvoji.

3.2
Spolek dosahuje těchto cílů v rovině výchovné
a vzdělávací zejména u žáků a studentů základních
a středních škol. V oblasti vzdělávací spolek
napomáhá zábavnou a soutěživou formou
osvojování a prohlubovaní znalostí účastníků
programů spolku a zároveň je učí efektivní
argumentaci a kultivovanému projevu. V oblasti
společenské spolek napomáhá navazování nových
přátelství mezi členy spolku a účastníky jeho
programů,
rozvíjení
sociální
inteligence
a pozitivních mezilidských vztahů. Spolek dále
pořádá vzdělávací akce pro vysokoškolské
studenty a pro další fyzické, případně právnické
osoby. Spolek věnuje zvláštní pozornost sociálně
znevýhodněné mládeži a jiným sociálně
znevýhodněným skupinám.
3.3
Spolek dosahuje svých cílů i jinými způsoby,
nežli je uvedeno v bodě 3.2.
3.4
Spolek není založen za účelem podnikání,
ale může vyvíjet hospodářskou činnost v souladu
s právními předpisy České republiky, a to
na základě živnostenského oprávnění za účelem
pokrytí nákladů na činnost hlavní nebo za účelem
hospodárného využití spolkového majetku.
Předmětem podnikání spolku je výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.
Článek4
Členství ve spolku
4.1
Spolek sdružuje:
a) mládež ze základních a středních škol
b) vysokoškolské studenty
c) další fyzické osoby, které souhlasí
se stanovami a cíli spolku
4.2
Členství ve spolku vzniká:
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4.7
Člen, jehož členství zaniklo dle ustanovení
článku 4.3, může být znovu přijat, splní-li
předpoklady pro vznik členství.

souhlas
se zveřejněním
údajů
v elektronické podobě (podle § 236
občanského zákoníku 2012 Sb. platného
ve znění pozdějších předpisů).
4.3
Členství zaniká:
a) Vystoupením člena písemným oznámením
prezidentu spolku
b) Úmrtím člena
c) Vyloučením
d) Zánikem spolku
4.4
Důvody pro vyloučení člena ze spolku:
a) Závažné porušení stanov spolku
b) Závažné porušení právní povinnosti
při výkonu funkce ve spolku
4.5
Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen
spolku s odůvodněním, o které svůj návrh opírá.
Člen, jehož se vyloučení týká, musí být
se skutečností seznámen nejméně 7 dní dopředu
před jednáním představenstva, a to doručením
dokumentu v písemné podobě na adresu, kterou
člen uvedl v přihlášce. Člen má právo hájit se
a požadovat vysvětlení navrhovatele.
4.6
O vyloučení rozhoduje představenstvo spolku.
Představenstvo spolku může určit členovi lhůtu
na nápravu. Nejedná-li ani po této písemné výzvě
spolku, doručené na jeho adresu uvedenou
v přihlášce, je zahájen proces vyloučení. Výzva
se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit
nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
Rozhodnutí se sděluje písemně a to na adresu,
kterou uvedl člen v přihlášce. Člen se proti němu
může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí
v písemné formě odvolat a to formou návrhu,
aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala
valná hromada spolku. V mezidobí je člen zbaven
všech funkcí ve spolku, avšak zůstává členem.
Rozhodnutí valné hromady má konečnou platnost.
Člen musí být na tato jednání písemně přizván.
Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení
člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo
stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může
zrušit i v jiných odůvodněných případech.
V souladu s § 242 Občanského zákoníku Sb. 2012,
vyloučený člen může do tří měsíců od doručení
konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti
vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu
rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří
měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle
však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání
rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán
do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

Článek 5
Práva a povinnosti členů spolku
5.1
Člen spolku má tato základní práva:
a) Účastnit se dle svých zájmů,
schopností a možností debatních
soutěží, jak v rámci spolku, tak
v rámci jiných organizací, a to
za podmínek stanov spolku.
V případě soutěží jiných pořadatelů,
má rovněž právo se účastnit,
za podmínek jejich soutěžních řádů,
pokud byly naším spolkem tyto řády
závazně přijaty.
b) Účastnit se všech akcí, školení
a seminářů, které podle povahy
svého zaměření umožňují odborný
a výkonnostní růst, s právem podílet
se na všech výhodách, které
z členství vyplývají.
c) Vyjadřovat své vlastní názory,
návrhy i kritiku a to přímo
v orgánech spolku
d) Volit členy orgánů spolku.
e) Být volen po dosažení 18-ti let věku
do orgánů spolku.
f) Být informován o činnosti spolku
a účastnit se jednání orgánů spolku
g) Neručit za případné dluhy spolku,
pokud aktuální právní úprava
neuvádí jinak.
h) Každý člen, a to i bývalý, má právo
na své písemné žádosti, doručené
na poštovní adresu uvedenou
na webu spolku, obdržet od spolku
na jeho náklady potvrzení s výpisem
ze seznamu členů, obsahující údaje
o své osobě, popřípadě potvrzení,
že tyto údaje byly vymazány.
Namísto zemřelého člena může
o potvrzení požádat jeho manžel,
dítě nebo rodič, a není-li žádný z
nich, může o vydání potvrzení žádat
jiná osoba blízká nebo dědic,
prokáží-li zájem hodný právní
ochrany.
5.2
Povinnosti člena spolku jsou:
a) Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní
předpisy a dokumenty přijaté spolkem a
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

7.4
Představenstvo spolku svolá mimořádnou
valnou hromadu vždy, když o to požádá
nejméně jedna polovina členů spolku, popřípadě
prezident. V případě jednání o vyloučení člena
svolává představenstvo valnou hromadu též.
Představenstvo či iniciátor valné hromady
svolávají náhradní valnou hromadu, nedostaví-li
se na jednání valné hromady nadpoloviční počet
členů.
7.4.1
Valná hromada musí být svolána nejpozději
do 30 dnů od doručení podnětu pro její svolání.
Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání
valné hromady do třiceti dnů od doručení
podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat
zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
7.5
Valná hromada zejména:
a) Rozhoduje o změnách stanov spolku.
b) Rozhoduje o názvu, sídle a symbolech
spolku.
c) Volí a odvolává členy představenstva
d) Volí a odvolává prezidenta spolku.
e) Volí a odvolává 3 členy kontrolní
komise.
f) Stanoví hlavní směry činnosti spolku
pro příští období.
g) Hodnotí činnost spolku a činnost
orgánů.
h) Schvaluje výsledek hospodaření spolku
i) Rozhoduje o rozpuštění spolku.
j) Rozhoduje o zrušení spolku s likvidací.
7.6
Valná hromada se svolává písemnými
pozvánkami zaslanými členům spolku na jejich
e-mailové adresy, a to nejméně 30 dní předem.
Mimořádnou valnou hromadu lze svolat i týden
před termínem konání, hrozí-li nebezpečí
z prodlení.

to od okamžiku, kdy se stane členem. Člen
svým členstvím projevuje vůli být vázán
stanovami spolku.
Plnit usnesení orgánů spolku.
Podílet se na plnění cílů spolku.
Řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen
pověřen.
Platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny,
a to v řádném termínu.
Šetřit a chránit majetek spolku.
Usilovat o dobré jméno spolku.

5.3
Práva a povinnosti jsou platné jen pro členy jako
takové, nepřevádí se na jiné osoby. Vyjma účasti
na valné hromadě, kde mohou být předána práva
jinému členovi spolku, avšak jen na základě
písemné plné moci, nejlépe s ověřeným podpisem.
5.4
Práva a povinnosti členů jsou vázány stanovami
od okamžiku, kdy se osoba stane členem spolku.
Osoba je vázána i dalšími ujednáními stanov a to
ode dne vzniku členství.
Článek 6
Orgány spolku
6.1
Orgány spolku jsou:
a) Valná hromada
b) Představenstvo v čele s prezidentem
c) Kontrolní komise
d) Trenérský tým (dále jen TT)
6.2
K plnění jednotlivých úkolů a cílů může
představenstvo spolku ustanovit další orgány
spolku (koordinátory soutěží apod.). Při ustavení
těchto orgánů musí představenstvo písemně
stanovit náplň činnosti orgánu, jeho pravomoci
a určit způsob výběru jeho členů. Tento dokument
musí být schválen prezidentem spolku.
Článek 7
Valná hromada

7.7
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
a) Název, sídlo, IČ.
b) Místo, datum a hodinu konání valné
hromady.
c) Oznámení, zda je svolána řádná nebo
mimořádná valná hromada.
d) Program/pořad jednání valné hromady.
7.8
Je-li předmětem jednání valné hromady změna
stanov, projednání plánu nebo výroční zprávy,
musí být podkladové materiály zaslány členům
spolu s pozvánkou.

7.1
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
7.2
Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
Každý má stejné hlasovací právo, a to jeden hlas.
Při nerozhodné situaci hlas předsedajícího
rozhoduje.
7.3
Valnou hromadu svolává představenstvo spolku
dle potřeby. Nejméně však jednou do roka.
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7.16
O průběhu valné hromady se pořizuje zápis,
který obsahuje alespoň:
a) Název, sídlo a IČ.
b) Kdo zasedání svolal a jak.
c) Místo a dobu konání valné hromady.
d) Jméno a příjmení osoby, která valnou
hromadu zahájila.
e) Jméno a příjmení předsedajícího.
f) Jména a příjmení všech činovníků, které
valná hromada zvolila.
g) Popis projednávání jednotlivých bodů
valné hromady.
h) Rozhodnutí valné hromady s uvedením
výsledků hlasování.
i) Obsah
protestu
účastníka
valné
hromady, jestliže o to protestující
požádá.
j) Datum vyhotovení zápisu.
7.17
K zápisu se přiloží návrhy předložené valné
hromadě k projednání a také aspoň kopie listiny
přítomných.
7.18
Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu
ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení.
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo
zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná
hromada. Zápis podepisuje předsedající valné
hromady a prezident spolku
7.19
Není-li valná hromada na svém zasedání
schopna usnášet se, může statutární orgán nebo
ten, kdo původní zasedání svolal, svolat valnou
hromadu novou pozvánkou ve lhůtě patnácti
dnů od předchozího zasedání na náhradní
zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé,
že se jedná o náhradní zasedání valné hromady.
Náhradní zasedání valné hromady se musí konat
nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo
zasedání valné hromady předtím svoláno.
7.20
Na náhradním zasedání může valná hromada
jednat jen o záležitostech zařazených na pořad
předchozího zasedání. Usnesení může přijmout
za účasti libovolného počtu členů.
7.21
Zápisy o průběhu valné hromady se uchovávají
v archivu spolku po celou dobu jeho existence.
Do těchto zápisů o průběhu valné hromady je
každý člen spolku se svolením prezidenta
oprávněn nahlížet a činit si z něj opisy a výpisy.
Po zániku spolku zůstávají zápisy dále
archivovány podle aktuální právní úpravy.

7.9
Místo, datum a hodina konání valné hromady musí
být určeny tak, aby co nejméně omezovaly
možnost členů spolku se dostavit.
7.10
Valnou hromadu lze odvolat, nebo změnit datum
konání na pozdější dobu. Oznámení o změně musí
být učiněno nejpozději 3 dny před zahájením
konání, a to stejným způsobem, jakým byla
svolána. Mimořádnou valnou hromadu lze odvolat
nebo odložit na dobu pozdější pouze na požádání
iniciátora valné hromady. Pořad zasedání valné
hromady může být proti návrhu uvedenému
v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo
podnět podal.
7.11
Účastníci valné hromady se zapisují do listiny
přítomných. Valné hromady se mohou zúčastnit
i další přizvaní hosté bez hlasovacího práva.
7.12
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina členů spolku. Valná hromada
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných
s hlasovacím právem. Výjimkou je rozhodnutí
o rozpuštění spolku, ke kterému je nutný souhlas
dvou třetin všech členů spolku, nejedná-li se však
již o náhradní valnou hromadu, zde rozhoduje
valná hromada nadpoloviční většinou přítomných
členů.
7.13
Jednání zahajuje prezident spolku nebo
představenstvem pověřená osoba. Tato osoba
ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet.
Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně
i dalších činovníků, vyžaduje-li to aktuální jednací
řád valné hromady.
7.14
Usnášeníschopnost valné hromady se zjišťuje
na základě listiny přítomných členů spolku
porovnané se seznamem členů spolku, které
spravuje představenstvo spolku a které poskytne
pro účel valné hromady osobě pověřené jejím
zahájením.
7.15
Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad
ohlášen, leda že se valná hromada usnese
na předčasném ukončení zasedání. Záležitost,
která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho
ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti
a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o
ní hlasovat. Valná hromada rozhoduje tajným
hlasováním v případě volby orgánů spolku. Valná
hromada může rozhodnout o tajném hlasování i
v jiných případech.
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jednání; jinak soud jmenuje spolku opatrovníka,
a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své
činnosti dozví.
8.7
Prezident stojí v čele představenstva. Z výkonu
své funkce je odpovědný valné hromadě.
Prezidenta v jeho nepřítomnosti zastupuje
pověřený člen představenstva. Prezident
jmenuje a odvolává členy TT. Prezident je
společně s dalšími členy pověřen správou
majetku spolku a má společně s nimi dispoziční
práva k bankovním účtům spolku. Prezident je
oprávněn vydávat vnitřní předpisy spolku.
8.8
Odstoupí-li prezident z funkce před skončením
svého funkčního období nebo jeho členství
zanikne (viz bod 8.5 písmena b), c), d) a f)), je
představenstvo povinno svolat mimořádnou
valnou hromadu za účelem volby nového
prezidenta spolku. Do té doby vykonává člen
představenstva, jež je ve funkci pokladníka,
který je také valnou hromadou určený jako
náhradník za prezidenta, zároveň funkci
prezidenta. Nemůže-li ji vykonávat tento člen
představenstva, nastupuje do této funkce
tajemník, který byl také valnou hromadou určen
jako náhradník za prezidenta. V případně
nemožnosti
aplikovat
toto
ustanovení
se postupuje dle bodu 8.6.
8.9
Představenstvo zapsaného spolku zasedá dle
potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
8.10
Představenstvo zapsaného spolku zejména:
a) Koordinuje činnost spolku.
b) Svolává valnou hromadu.
c) Schvaluje roční účetní uzávěrky.
d) Schvaluje vnitřní předpisy spolku.
e) Vydává výroční zprávu spolku.
f) Rozhoduje o zřízení dalších orgánů
spolku (koordinátorské týmy, atd.).
g) Rozhoduje o výši případných členských
příspěvků.
8.11
Představenstvo je usnášení schopno, jen jsou-li
přítomni všichni tři členové, nebo ti členové
představenstva, kteří dle těchto stanov zastupují
jiného člena představenstva v jeho funkci.
Představenstvo
rozhoduje
nadpoloviční
většinou.

Článek 8
Představenstvo a prezident
8.1
Představenstvo tvoří kolektivní statutární orgán
spolku, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě.
8.2
Představenstvo má 3 členy. Jedním z členů
představenstva je vždy prezident, volený přímo
valnou hromadou, který představenstvu předsedá
a jedná za spolek. Za spolek jedná i ve věci
případných zaměstnanců. Dva zbývající členové
mají funkci tajemníka a pokladníka a mohou také
jednat za spolek. O přidělení funkcí
představenstvu rozhoduje prezident spolku.
8.3
Funkční období členů představenstva spolku je 5
let. Funkční období prezidenta je také 5 let.
Opakovaná volba do těchto funkcí je možná.
8.4
Členy představenstva volí a odvolává valná
hromada.
8.5
Členství v představenstvu zaniká:
a) Písemným odstoupením člena, doručeným
spolku na poštovní adresu uvedenou
na webu spolku, a to uplynutím dvou
měsíců od doručení prohlášení.
b) Písemným
odstoupením
prezidenta
doručeným
jednomu
z členů
představenstva a v kopii na poštovní
adresu spolku a to uplynutím dvou měsíců
od doručení prohlášení.
c) Úmrtím člena.
d) Odvoláním valnou hromadou.
e) Uplynutím funkčního období člena.
f) Zánikem členství ve spolku.
8.6
Zanikne-li členství v představenstvu v průběhu
volebního období, je představenstvem svolána
valná hromada, nebo dojde ke kooptování pozice,
pakliže
počet
členů
neklesl
pod polovinu, kdy kooptovaná pozice je zastávána
do nejbližšího zasedání valné hromady. Kooptovat
může
člen,
jenž
byl
na poslední valné hromadě zvolen jako náhradník.
Náhradníci nastupují v pořadí, v jakém byli
zvoleni. V případě zániku pozice prezidenta
spolku je neprodleně svolána mimořádná valná
hromada. Nemá-li statutární orgán dostatečný
počet
členů
potřebný
k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo
osvědčí právní zájem, a chybějící členy jmenuje
soud na dobu, než budou noví členové povoláni
postupem určeným v zakladatelském právním
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10.6
TT se řídí vlastními interními předpisy, které
nejsou nějak v rozporu se stanovami nebo cíli
spolku.
10.7
Členové TT nemají právo jednat za spolek.
Jednání ve jménu spolku je možné pouze
s písemným souhlasem prezidenta.

Článek 9
Kontrolní komise
9.1
Kontrolní komise má tři členy, které volí
a odvolává valná hromada. Volba probíhá jen
v případě, že má spolek 150 a více členů.
9.2
Členství v kontrolní komisi není slučitelné
s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani
s funkcí likvidátora.
9.3
Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku
řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost
v souladu se stanovami a právními předpisy.
Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní
na ně statutární orgán, a zároveň posoudí, zda není
třeba svolat valnou hromadu a dá tento podnět
představenstvu.
9.4
V rozsahu působnosti kontrolní komise může její
pověřený člen (pověření je uděleno volbou
v orgánu samotném, kdy člen musí získat většinu
hlasů) nahlížet do dokladů spolku a požadovat
od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho
zaměstnanců
vysvětlení
k
jednotlivým
záležitostem.
9.5
Kontrolní komise z každého svého zasedaní
pořizuje zápis, který je zveřejněn na webu
organizace.

Článek 11
Jednání jménem spolku
11.1
Jménem spolku jedná navenek prezident spolku
a členové představenstva spolku ve věcech
běžných samostatně.
11.2
Ve věcech s majetkovým závazkem spolku
nad 500 000 Kč jednají prezident spolku a další
člen představenstva spolku společně.
13.3
Podepisování se jménem spolku se děje tak,
že podepisující připojí k napsanému nebo
vytištěnému názvu spolku či otisku razítka
spolku svůj podpis, jméno a příjmení a svou
pozici ve spolku. Každé razítko má svůj index
a je veden záznam o tom, kdo je razítko s daným
indexem oprávněn užívat.
11.4
Při jednání jménem spolku se prezident spolku
nebo členové představenstva spolku prokazují
zápisem z valné hromady, kde je uvedeno,
že byli do dané pozice ve spolku zvoleni, a to
společně s jejich nezaměnitelnými osobními
údaji. Zápis je vystaven po zvolení člena
do příslušné pozice na příslušné valné hromadě
spolku a je podepsán předsedajícím valné
hromady, zapisovatelem a prezidentem spolku,
na které byl člen do dané funkce zvolen. Tento
zápis slouží rovněž jako doklad pro změnu
dispozičních
oprávnění
k účtům
spolku
v případě zvolení nového prezidenta spolu či
členů představenstva spolku.

Článek 10
Trenérský tým
10.1
TT připravuje členy spolku na soutěže pořádané
spolkem samotným nebo jinou organizací.
10.2
TT vytváří pravidla a soutěžní dokumenty
pro soutěže pořádané spolkem, které musí být
schváleny představenstvem.
10.3
TT nepořádá žádné soutěže, soutěže jsou pořádány
představenstvem nebo osobami pověřenými
představenstvem či prezidentem spolku, jimiž se
mohou stát i členové TT.
10.4
Členy TT jmenuje a odvolává prezident spolku.
Funkční období člena TT kopíruje funkční období
prezidenta
spolku,
jímž
byl
jmenován
do funkce.
10.5
Členem TT muže být pouze člen spolku.

Článek 12
Zásady hospodaření
12.1
Spolek hospodaří s movitým i nemovitým
majetkem.
12.2
Zdroji majetku jsou zejména:
a) Příspěvky a dotace.
b) Příspěvky z veřejných rozpočtů (Státní
příspěvky, dotace od EU, apod.).
c) Výnosy majetku spolku.
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b) Údaje o počtu a skladbě členů spolku.
c) Změny ve složení orgánů, k nimž došlo
v průběhu roku.
d) Roční účetní uzávěrku a zhodnocení
údajů v nich uvedených.
e) Stav a pohyb majetku a závazků spolku.
12.10
Do výroční zprávy může kdokoliv nahlížet
a činit si z ní výpisy.
12.11
Finanční příjmy spolku přesahující výši
250 000,- Kč (včetně), musí projít přes
transparentní účet spolku.
12.12
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též
vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li
její účel v podpoře hlavní činnosti nebo
v hospodárném využití spolkového majetku.
12.13
Spolek může na základě platné právní úpravy
pořádat veřejné sbírky ve svůj, ale i cizí
prospěch.
12.14
Spolek může vyplácet členům orgánů odměny
za výkon funkcí.
12.15
Spolek vede podvojné účetnictví. Účetním
obdobím je kalendářní rok.
12.16
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze
pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

d) Dary a příspěvky právnických a fyzických
osob.
e) Startovné na akcích pořádaných
spolkem.
f) Příjem z vlastní hospodářské činnosti
g) Veřejné sbírky.
12.3
Představenstvo usiluje o vyrovnané hospodaření.
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze
pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
O jeho využití rozhoduje představenstvo spolku,
mezi členy ani členy orgánů jej rozdělit nelze.
12.4
Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku.
O převodech vlastnického práva k majetku i o jeho
nabývání a pozbývání a o všech dalších
dispozicích k němu rozhoduje představenstvo
spolku. O veškerých dispozicích (nabývání,
pozbývání
apod.)
k nemovitému
majetku
rozhoduje představenstvo.
12.5
Je dávána přednost investicím do kolektivních
aktivit spolku před aktivitami jednotlivců.
12.6
O investicích do aktivit jednotlivců, jako například
působení v národní reprezentaci, rozhoduje
představenstvo
spolku.
Kladná
odpověď
představenstva není podmínkou.
12.7
Proti rozhodnutí z bodu 12.6 se dá odvolat pouze
svoláním valné hromady.
12.8
Případný vstup do akciové společnosti, společného
podniku apod. projednává valná hromada spolku.
Jedná-li se o fúzi spolků, tak spolky uzavírají
smlouvu o fúzi jako smlouvu o sloučení spolků,
nebo jako smlouvu o splynutí spolků. Smlouva o
fúzi obsahuje alespoň údaje o názvu, sídle
a identifikující údaj každého ze zúčastněných
spolků s uvedením, který spolek je zanikající
a který nástupnický, a rozhodný den. Jedná-li
se o splynutí, tak smlouva o splynutí spolků
obsahuje i ujednání o stanovách nástupnického
spolku. Dojde-li při sloučení ke změně stanov
nástupnického
spolku,
obsahuje
smlouva
o sloučení také ujednání o této změně. Další
ujednání se řídí Občanským zákoníkem 2012 Sb. §
274 - § 287. Rozdělení spolku se řídí Občanským
zákoníkem 2012 Sb. § 288 - § 302.
12.9
Spolek vydává každoročně výroční zprávu
o činnosti a hospodaření spolku, která obsahuje
zejména:
a) Přehled činnosti spolku v příslušném
kalendářním roce.

Článek 13
Zánik spolku
13.1
Spolek zaniká z důvodů stanovených zákonem
13.2
O dobrovolném rozpuštění rozhoduje valná
hromada.
13.3
Majetkové vypořádání spolku se při jeho zániku
řídí rozhodnutím valné hromady. Likvidátora
v případě zániku spolku bez právního nástupce
jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje
představenstvo. Likvidátor sestaví ke dni vstupu
právnické osoby do likvidace zahajovací
rozvahu a soupis jmění právnické osoby.
Likvidátor sestaví účetní závěrku. Likvidátor k
účetní závěrce připojuje podpisový záznam. Do
třiceti
dnů
od skončení likvidace podává likvidátor návrh
na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.
Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku,
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v Olomouci, bude dáno Krajskému soudu
v Ostravě – pobočce v Olomouci na vědomí
a stanovy budou založeny do sbírky listin
spolkového rejstříku, spisová značka L 6268
vedená u Krajského soudu v Ostravě, kde je
spolek zapsán od 1. 1. 2014.
15.6
Tyto stanovy upravují stanovy České debatní
společnosti, z. s. schválené na řádné valné
hromadě, konané 11. 5. 2014 v Olomouci, u
kterých došlo na mimořádné valné hromadě
k doplnění a to na základě Usnesení L 6268RD8/KSOS Fj 37555/2014 Krajský soudu v
Ostravě - pobočce v Olomouci, ze dne
18. 6. 2014.
15.7
Představenstvo bez zbytečného odkladu
po nabytí účinnosti těchto stanov založí text
těchto stanov do sbírky listin spolkového
rejstříku. Zároveň podá návrh na zápis orgánů
spolku a dalších údajů podle zákona o veřejných
rejstřících.

převzetím likvidační podstaty věřiteli, nebo jejím
odmítnutím.
13.4
Kladný
likvidační
zůstatek
se
převede
na
Gymnázium
v Olomouci-Hejčíně
(IČ: 00601799), popřípadě na jeho právního
nástupce. Zanikne-li nástupce před rozpuštěním
spolku, bude kladný likvidační zůstatek dnem
zániku spolku převeden na stát.
13.5
Po dobu likvidace užívá spolek svůj název
s dodatkem „v likvidaci“.
Článek 14
Vnitřní předpisy
14.1
Vnitřní předpisy, které prezident nezveřejní
na webových stránkách spolku do šesti měsíců
ode dne účinnosti těchto stanov, pozbývají
uplynutím této lhůty platnosti.
14.2
Vnitřní
předpisy
s vymezením
úkolů
jmenovaných
orgánů
vydá
prezident
představenstva do tří měsíců ode dne účinnosti
těchto stanov.

V Olomouci, dne 25. 6. 2014

Článek 15
Závěrečná ustanovení
15.1
Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle
spolku.
15.2
Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti
obracet na státní orgány s peticemi.
15.3
Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad
těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněno
představenstvo. Písemné odvolání proti výkladu
představenstvem je možné, a to zasláním odvolání
na poštovní adresu uvedenou na webu organizace.
Pak představenstvo svolává valnou hromadu,
výklad stanov provádí valná hromada. Proti
rozhodnutí valné hromady v tomto případě
neexistuje ve spolku možnost odvolání se.
15.4
Spolek byl založen ustavující valnou hromadou a
registrován dne 19. 03. 2004 MV ČR jako Debatní
klub Olomouc, o. s. s následnou změnou názvu na
Českou debatní společnost, o. s., rozhodnutím
valné hromady ze dne 31. 8. 2012.
15.5
Poslední změna stanov a jejich úplné znění bylo
schváleno valnou hromadou dne 11. 5. 2014

Jakub Kadlec
Česká debatní společnost, z. s.
prezident spolku

Štěpán Klos
Česká debatní společnost, z. s.
předsedající Valné hromady spolku
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