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Společnost pedagogiky Franze Ketta, z. s. 

Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo 

Společnost pedagogiky Franze Ketta, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Dolním 

Benešově, na adrese Petra Bezruče 357, PSČ 747 22.  

 

Čl. II 

Účel spolku 

Účelem spolku je především uchování a další rozvoj, podpora a upevnění celistvé na 

smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta jako cesty celistvého vyučování a učení se pro 

všechny věkové kategorie. 

Spolek při své činnosti vychází z křesťanských zásad a křesťanských hodnot.  

Spolek úzce spolupracuje se spolkem „Institut für ganzheitlich sinnorientierte Pädagogik 

– RPP (e. V.) v Německu, s nímž ho pojí společný zájem a společné hodnoty. 

 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu 

jeho členů. Spolek si klade za cíl přispět ke vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, včetně 

vzdělávání pedagogických pracovníků, za účelem rozvoje celistvé na smysl zaměřené 

pedagogiky Franze Ketta, a tím přispět k rozvoji vzdělávání v České republice.  

V souladu se svým účelem bude spolek:  

- Spolupracovat s podobnými organizacemi a institucemi v České republice i v 

zahraničí, které mají podobné zaměření, na dosažení společných cílů a na 

výměně zkušeností 

- Podporovat komunikační fórum pro členy a veřejnost 

- Spolupracovat s katolickou církví a jinými křesťanskými církvemi a společenstvími  

a s institucemi, které se věnují vzdělávání 

 

Čl. IV 

Vedlejší činnost spolku 

K podpoře hlavní činnosti v rámci vedlejší činnosti bude spolek: 
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- Pořádat vzdělávací kursy a semináře pro učitele a pedagogické pracovníky, ve 

kterých budou pedagogové získávat kvalifikaci pro vyučování dle celistvé na 

smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta. 

- Pořádat programy, přednášky, kurzy, metodické dny a semináře pro členy a 

veřejnost. 

- Realizovat a podporovat tvorbu a vydávání metodických pomůcek. 

- Spravovat webové stránky. 

 

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

 

Čl. V 

Členství ve spolku 

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18-ti let, která souhlasí se stanovami a 

cíli spolku, bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 

Členství vzniká na základě písemné přihlášky po schválení výboru spolku. Členství se 

váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního 

nástupce.  

Členem spolku se může stát právnická osoba, které souhlasí se stanovami a cíli spolku na 

základě písemné přihlášky po schválení výborem spolku. Právnickou osobu ve spolku 

zastupuje její statutární zástupce.  

Členství ve spolku zaniká: 

- Dobrovolné vystoupení člena – děje se písemně a je individuálním rozhodnutím 

každého člena a musí být doručeno výboru spolku na adresu sídla spolku 

- Vyloučením člena – uskutečňuje výbor spolku, pokud přes upozornění nedojde 

k zaplacení členského příspěvku ani v náhradním termínu splatnosti. Vyloučení 

člena uskutečňuje výbor spolku také pro hrubé porušení členských povinností 

nebo z důvodu nečestného jednání. Proti vyloučení se může člen odvolat, přičemž 

o jeho odvolání rozhodne členská schůze. Odvolání nemá odkladný účinek, tedy 

až do rozhodnutí členské schůze je členovi pozastaven výkon členských práv 

- úmrtím člena, v případě právnické osoby jejím zrušením 

- zánikem spolku 

 

Zasloužilým osobám může být uděleno čestné členství. Čestné členství se uděluje na 

žádost výboru spolku prostřednictvím členské schůze. Čestní členové jsou osoby, které se 

zvláštním způsobem zasloužili o činnost spolku.  

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti členů 

Členové mají právo: 

- účastnit se všech nabízených činností spolku 

- účastnit se členské schůze 

- být informováni o činnosti spolku 
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- užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny 

- vznášet návrhy, podněty a připomínky na výbor spolku a na členskou schůzi a 

obdržet odpovědi na své podání 

- volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů 

  

Členové mají povinnost 

- platit členské příspěvky 

- aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku 

- aktivně se v rámci svých možností a schopností podílet na činnosti spolku a 

přispívat ke zdárnému průběhu pořádaných akcí 

 

Čl. VII 

Členské příspěvky 

Výše ročního členského příspěvku a jeho splatnost stanovuje výbor spolku 

 

Čl. VIII 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

- garant  

- členská schůze 

- výbor spolku 

 

Čl. IX 

Garant 

Garanta volí a odvolává výbor spolku. Garant má právo účastnit se jednání výboru 

spolku. Garant může být zároveň členem výboru spolku. Jeho funkční období je na dobu 

neurčitou. Končí dobrovolným vzdáním se, adresovaném výboru spolku nebo odvoláním. 

Úkolem garanta je ručit za odbornou návaznost činnosti spolku na pedagogické dílo 

Franze Ketta a spolupráci s „Institut für ganzheitlich sinnorientierte Pädagogik – RPP (e. 

V.)“  

 

Čl. X 

Členská schůze 

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.  

Řádná členská schůze se koná jednou ročně. 
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Mimořádná členská schůze se koná z rozhodnutí výboru spolku nebo řádné členské 

schůze nebo písemně zdůvodněnou žádostí minimálně desetiny členů. 

Na jednání řádné nebo mimořádné členské schůze jsou všichni členové pozváni (poštou 

nebo elektronicky). Místo konání členské schůze a jednací řád je zaslán nejpozději dva 

týdny před termínem jednání. Členskou schůzi svolává výbor spolku. 

Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti poloviny všech k hlasování 

oprávněných členů. Není-li členská schůze ve stanovenou hodinu usnášeníschopná, koná 

se členská schůze třicet minut později se stejným jednacím řádem a programem a je bez 

ohledu na počet přítomných usnášeníschopná. 

Členská schůze rozhoduje zpravidla prostou většinou přítomných členů. Rozhodnutí, 

která vedou ke změně stanov spolku nebo ke zrušení spolku, vyžadují kvalifikovanou 

většinu tří čtvrtin přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas garanta.  

Hlasovací právo členů členské schůze je rovné. Právnická osoba má jeden hlas. Hlasuje 

statutární zástupce nebo jím pověřená osoba.  

Valnou hromadu řídí předseda výboru spolku, v jeho nepřítomnosti jeho zástupce určený 

výborem spolku. 

Členská schůze zejména: 

- Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov 

- Volí a odvolává členy výboru spolku, tj. předsedu výboru, zapisovatele a 

pokladníka 

- Přijímá a schvaluje účetní závěrku hospodaření za předešlý rok 

- Uděluje a odejímá čestné členství 

- Rozhoduje o ukončení činnosti spolku 

- Při ukončení činnosti spolku jmenuje likvidátora  

 

Čl. XI 

Výbor spolku 

Výbor spolku se skládá ze tří členů:  

- Předseda 

- Zapisovatel 

- Pokladník 

 

Členství ve výboru spolku předpokládá souhlas zvoleného. 

Statutárním orgánem spolku oprávněným jednat jménem spolku je předseda zvolený 

členskou schůzí. 

Výbor spolku může v případě potřeby přizvat jakéhokoli odborníka jako poradního člena 

výboru. 

Funkční období výboru trvá pět let. Výbor zůstává ve funkci až k volbě nového výboru. 



5 
 

Výbor je písemně nebo ústně svoláván předsedou, příp. jí/jím pověřeným členem výboru. 

Výbor je usnášeníschopný při přítomnosti předsedy a alespoň jednoho člena. Výbor 

rozhoduje prostou většinou hlasů. 

Členství ve výboru zaniká uplynutím funkčního období, dobrovolným odstoupením, 

vyloučením nebo smrtí. 

Členové výboru mohou kdykoli písemně oznámit své odstoupení. Oznámení o odstoupení 

je adresováno výboru – v případě odstoupení celého výboru členské schůzi. Adresa pro 

doručení oznámení o odstoupení je shodná se sídlem spolku. Odstoupení nabývá platnosti 

novou volbou výboru, případně pověřením nástupkyně/nástupce. 

Činnost členů výboru je bezplatná.  

Výbor zejména: 

- vede hospodaření spolku 

- zastupuje spolek na veřejnosti 

- navrhuje rozpočet a provádí roční účetní závěrku 

- informuje členy spolku o činnosti spolku 

- připravuje a svolává členskou schůzi 

- vede evidenci majetku spolku 

- rozhoduje o přijetí, vyškrtnutí a vyloučení členů spolku 

- přijímá písemné dobrovolné vystoupení členů nebo odstoupení členů výboru 

- stanovuje výši členských příspěvků 

- rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud 

pro to existují závažné důvody 

 

Zvláštní úkoly členů výboru spolku: 

- Předseda je statutárním zástupcem spolku. Zřizuje a ruší účty u peněžních ústavů. 

Předseda řídí činnost spolku, řídí a předsedá členské schůzi a jednání výboru 

spolku. 

- Zapisovatel podporuje předsedu při řízení spolku a vede evidenci členů spolku a 

zápisy. 

- Pokladník je zodpovědný za vedení evidence hospodaření spolku v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

 

Čl. XII 

Hospodaření spolku a jeho zásady 

Spolek je neziskovou organizací. 

Zdroji příjmů spolku jsou zejména: 

- členské příspěvky 

- dary fyzických a právnických osob 

- dotace a granty od státních orgánů, obcí či jiných sponzorských organizací 

- příjmy z vedlejší činnosti 

Příjmy spolku mohou být užity pouze k plnění cílů spolku stanoveného ve stanovách.  
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Za hospodaření s prostředky spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá 

členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.  

Spolek vede účetní evidenci v souladu s platnými právními předpisy a může k tomu 

využít i služeb odborných firem. 

K zajištění své činnosti může spolek zaměstnávat pracovníky podle platných 

pracovněprávních předpisů. 

Každý z členů spolku má právo nahlédnout do materiálů souvisejících s hospodařením 

spolku, pokud je to možné na základě platných zákonů. 

 

Čl. XIII 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady, která rozhoduje kvalifikovanou tříčtvrtinovou 

většinou hlasů přítomných členů. Tato valná hromada rozhoduje – v případě, že existuje 

majetek spolku – o majetkovém vypořádání a jmenování likvidátora.  

Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání tak, že se uhradí veškeré závazky 

spolku a likvidační zůstatek se převede na jinou právnickou osobu neziskového 

charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

 

Účinnost od 1. 1. 2015 

Ve Slavkově u Brna, dne 27. 9. 2014 

Zapsala: Eva Muroňová Ověřil: Tomáš Havel 

 


