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STANOVY ČESKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UNIE, Z. S.  

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Názvem spolku je Česká středoškolská unie, z. s. 

(2) Zkratkou názvu spolku je ČSU. 

(3) Sídlem spolku je Plovdivská 3426/9, 143 00 Praha 4 – Modřany. 

(4) Spolek působí na celém území České republiky. 

(5) Právní formou je spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Článek 2 

Poslání, účel a činnost spolku 

(1) Posláním České středoškolské unie, z. s., (dále jen „Unie“) je zastřešovat, prosazovat a hájit zájmy 

žáků středních škol v České republice. 

(2) Účelem Unie je aktivně usilovat o: 

a) zvyšování kvality středního vzdělávání; 

b) všestranné vzdělávání, rozvoj a mobilitu žáků středních škol; 

c) zohledňování názorů žáků středních škol na podobu jejich vzdělávání; 

d) navázání dialogu mezi samosprávnými orgány žáků středních škol a orgány veřejné moci. 

(3) Unie vyvíjí zejména tyto hlavní činnosti: 

a) zastupuje a reprezentuje žáky středních škol; 

b) prosazuje vlastní názory na podobu středního vzdělávání; 

c) uskutečňuje projekty a iniciativy související se vzděláváním; 

d) organizuje vzdělávací, kulturní, sportovní či jiné akce související se vzděláváním; 

e) podporuje činnost samosprávných orgánů žáků středních škol, vzdělávacích projektů a orga-

nizací zabývajících se vzděláváním. 

(4) Unie vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost. 
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ČÁST DRUHÁ 

ČLENSTVÍ 

Článek 3 

Členství ve spolku 

(1) Unie sdružuje fyzické osoby starší patnácti let. Členem Unie se může stát žák gymnázia, střední 

odborné školy nebo středního odborného učiliště zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „střední škola“) a v odůvodněných přípa-

dech také absolvent střední školy. 

(2) Členství v Unii vzniká dnem usnesení o přijetí na základě podané přihlášky. 

(3) Členství v Unii zaniká dnem: 

a) doručení oznámení o vystoupení Předsednictvu; 

b) 1. ledna roku následujícího po ukončení studia na střední škole, neoznámí-li dotčený Před-

sednictvu svůj záměr v členství pokračovat; 

c) usnesení o vyloučení; 

d) úmrtí. 

(4) Člen Unie může být v odůvodněných případech vyloučen, a to zejména neplní-li povinnosti vyplý-

vající ze Stanov, vnitřních předpisů a usnesení ústředních orgánů Unie, jestliže se dopustil hrubě 

nečestného či nepoctivého jednání vůči Unii nebo pokud dlouhodobě nejeví zájem o činnost 

Unie. 

Článek 4 

Práva a povinnosti členů spolku 

(1) Člen Unie má právo: 

a) účastnit se schůzí Republikového sněmu; 

b) předkládat návrhy usnesení Republikového sněmu; 

c) kandidovat a být volen dle čl. 9 odst. 4; 

d) předkládat podněty a stížnosti Předsednictvu a Kontrolní radě a být o jejich vyřízení vyrozu-

měn; 

e) žádat Předsednictvo o informace o činnosti Unie. 

(2) Člen Unie je povinen: 

a) řídit se Stanovami, vnitřními předpisy a usneseními ústředních orgánů Unie; 

b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Unie; 

c) zachovávat dobré jméno Unie. 
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Článek 5 

Delegace členů spolku samosprávným orgánem žáků 

(1) Člen Unie může být delegován samosprávným orgánem žáků ve smyslu § 21 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-

vání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „samospráva“) působícím na střední 

škole; delegováním se rozumí pověření člena Unie zastupovat samosprávu v Unii, a to nejdéle 

po dobu jednoho roku. Pozdější delegace ruší delegaci dřívější. Samospráva může delegovat 

pouze jednoho člena Unie a člen Unie může být delegován pouze jednou samosprávou. 

(2) Samospráva vyhotoví členovi Unie, kterého delegovala, potvrzení o delegaci; potvrzení pro svou 

platnost vyžaduje uvedení doby trvání delegace a ověření ředitelem, příslušným zaměstnancem 

nebo členem školské rady příslušné střední školy. 

(3) Delegace nabývá platnosti dnem usnesení o uznání na základě podaného potvrzení o delegaci. 

(4) Delegace pozbývá platnosti dnem: 

a) doručení oznámení o jejím ukončení Předsednictvu; 

b) uplynutí doby její platnosti; 

c) usnesení o jejím odejmutí. 

(5) Delegace může být v odůvodněných případech odejmuta, a to zejména neplní-li člen Unie dele-

govaný samosprávou povinnosti vyplývající ze Stanov, vnitřních předpisů a usnesení ústředních 

orgánů Unie. 

Článek 6 

Další práva a povinnosti členů spolku delegovaných samosprávným orgánem žáků 

(1) Člen Unie delegovaný samosprávou má dále právo: 

a) hlasovat o usneseních Republikového sněmu; 

b) hlasovat o volbě a odvolání dle čl. 9 odst. 4. 

(2) Člen Unie delegovaný samosprávou je dále povinen: 

a) hradit členské příspěvky; 

b) na vyžádání poskytnout Předsednictvu informace o činnosti samosprávy, která jej delegovala; 

c) oznámit Předsednictvu předčasné ukončení své delegace. 
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ČÁST TŘETÍ 

ORGÁNY 

Článek 7 

Jednání za spolek 

Unii zastupuje a za ni podepisuje předseda a 1. místopředseda Unie; každý z nich je tak oprávněn činit 

samostatně. 

Článek 8 

Orgány spolku 

(1) Ústředními orgány Unie jsou Republikový sněm, Předsednictvo a Kontrolní rada. Usnesení ústřed-

ních orgánů Unie jsou závazná pro všechny členy Unie. Z jednání ústředních orgánů Unie se vy-

hotovuje zápis. 

(2) Předsednictvo může usnesením zřídit poradní orgány Unie. 

Článek 9 

Republikový sněm 

(1) Republikový sněm je nejvyšším orgánem Unie. 

(2) Schůzi Republikového sněmu svolává, zahajuje, řídí a ukončuje Předsednictvo. Svolává ji alespoň 

dvakrát za rok; svolá ji do třiceti dnů, požádá-li jej o to alespoň jedna třetina všech členů Unie 

delegovaných samosprávou. 

(3) Republikový sněm se usnáší o všech záležitostech Unie a výhradně se usnáší o: 

a) změně Stanov; 

b) výši a splatnosti členského příspěvku. 

(4) Republikový sněm volí a odvolává: 

a) předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu Unie a další členy Předsednictva; 

b) členy Kontrolní rady. 

(5) Republikový sněm je schopen jednat a usnášet se, je-li na jeho schůzi přítomna nadpoloviční vět-

šina všech členů Unie delegovaných samosprávou. 

(6) Pro schválení usnesení je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Unie delego-

vaných samosprávou. Pro schválení usnesení dle odst. 3 písm. a) je vyžadován souhlas dvoutře-

tinové většiny všech členů Unie delegovaných samosprávou. 

(7) Pro zvolení dle odst. 4 je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Unie delego-

vaných samosprávou. Pro odvolání dle odst. 4 je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny všech 

členů Unie delegovaných samosprávou. 
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Článek 10 

Předsednictvo 

(1) Předsednictvo je statutárním a výkonným orgánem Unie. 

(2) Předsednictvo má sedm členů. Členy Předsednictva jsou předseda, 1. místopředseda a 2. místo-

předseda Unie a čtyři další členové. Funkční období členů Předsednictva je jeden rok. Členem 

Předsednictva může být zvolen pouze člen Unie starší šestnácti let, předsedou a 1. místopředse-

dou Unie může být zvolen pouze zletilý a plně svéprávný člen Unie. 

(3) Funkce člena Předsednictva vzniká dnem zvolení. 

(4) Funkce člena Předsednictva zaniká dnem: 

a) uplynutí funkčního období; 

b) odvolání; 

c) doručení oznámení o vzdání se funkce Kontrolní radě; 

d) zániku členství v Unii. 

(5) Schůzi Předsednictva svolává, zahajuje, řídí a ukončuje předseda Unie, v jeho nepřítomnosti nebo 

po vzájemné dohodě tak činí 1. místopředseda Unie. Svolává ji alespoň jednou za třiceti dnů; 

svolá ji do tří dnů, požádají-li jej o to alespoň dva členové Předsednictva. Schůze Předsednictva 

může probíhat s využitím technických prostředků umožňujících dálkovou komunikaci. 

(6) Předsednictvo se usnáší o všech záležitostech souvisejících s řízením činnosti a hospodaření Unie 

a výhradně se usnáší o: 

a) přijetí za člena Unie; 

b) vyloučení člena Unie; 

c) uznání delegace; 

d) odmítnutí delegace; 

e) odejmutí delegace; 

f) vydání, změně a zrušení vnitřního předpisu, s výjimkou Jednacího řádu Kontrolní rady; 

g) jmenování a odvolání člena Sekretariátu; 

h) ustavení a zrušení poradního orgánu Unie; 

i) jmenování a odvolání člena poradního orgánu Unie; 

j) svolání schůze Republikového sněmu. 

(7) Předsednictvo vede seznam členů Unie. 

(8) Předsednictvo je schopno jednat a usnášet se, je-li na jeho schůzi přítomna nadpoloviční většina 

všech jeho členů. 

(9) Pro schválení usnesení je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny všech členů Předsednictva. 
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Článek 11 

Kontrolní rada 

(1) Kontrolní rada je kontrolním a rozhodčím orgánem Unie. 

(2) Kontrolní rada má nejméně tři a nejvýše pět členů. Funkční období členů Kontrolní rady jsou tři 

roky. Členem Kontrolní rady může být zvolen pouze bezúhonný, zletilý a plně svéprávný člen Unie, 

který po dobu alespoň šesti měsíců vykonával funkci člena Předsednictva. 

(3) Kontrolní rada ze svých členů volí a odvolává předsedu Kontrolní rady. 

(4) Členové Kontrolní rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokumentů Unie a  účastnit se schůzí 

všech orgánů Unie; udělí se jim slovo, kdykoli o to požádají. Členové Kontrolní rady nemohou být 

vyloučeni z Unie bez souhlasu Republikového sněmu. 

(5) Funkce člena Kontrolní rady vzniká dnem zvolení. 

(6) Funkce člena Kontrolní rady zaniká dnem: 

a) uplynutí funkčního období; 

b) odvolání; 

c) doručení oznámení o vzdání se funkce Předsednictvu; 

d) zániku členství v Unii. 

(7) Schůzi Kontrolní rady svolává, zahajuje, řídí a ukončuje předseda Kontrolní rady. Svolává ji ale-

spoň dvakrát za rok; svolá ji do sedmi dnů, požádá-li jej o to člen Kontrolní rady, Předsednictvo 

nebo alespoň jedna třetina všech členů Unie delegovaných samosprávou. Schůze Kontrolní rady 

může probíhat s využitím technických prostředků umožňujících dálkovou komunikaci. 

(8) Kontrolní rada se usnáší o všech záležitostech souvisejících s kontrolou činnosti a hospodaření 

Unie a výhradně se usnáší o: 

a) závazném výkladu Stanov; 

b) zrušení vnitřního předpisu nebo jeho části, je-li v rozporu s právním řádem nebo Stanovami; 

c) zrušení usnesení Předsednictva, je-li v rozporu s právním řádem, Stanovami, vnitřními před-

pisy nebo s usnesením Republikového sněmu či Kontrolní rady; 

d) přezkoumání usnesení Předsednictva o vyloučení člena Unie nebo o odejmutí delegace, které 

zruší, nebylo-li řádně a dostatečně odůvodněno; 

e) uznání delegace, usneslo-li se Předsednictvo bez řádného a dostatečného odůvodnění o od-

mítnutí delegace, nebo pokud se podaným potvrzením o delegaci vůbec nezabývalo; 

f) svolání schůze Republikového sněmu, pokud ji Předsednictvo v rozporu se Stanovami nesvo-

lalo nebo dopustilo-li se jiného zvlášť závažného pochybení; 

g) vydání a změně Jednacího řádu Kontrolní rady. 

(9) Kontrolní rada je schopna jednat a usnášet se, je-li na její schůzi přítomna nadpoloviční většina 

všech jejích členů. 

(10) Pro schválení usnesení je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny všech členů Kontrolní rady. 
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Článek 12 

Sekretariát 

(1) Sekretariát zajišťuje výkon usnesení Předsednictva a vykonává činnosti, kterými jej Předsednictvo 

svým usnesením nebo vnitřním předpisem pověří. 

(2) Činnost Sekretariátu řídí Předsednictvo 

ČÁST ČTVRTÁ 

HOSPODAŘENÍ 

Článek 13 

Zásady hospodaření spolku 

(1) Unie samostatně hospodaří se svým majetkem a využívá jej k podpoře své činnosti. S majetkem 

Unie nakládá Předsednictvo a v rozsahu jím stanoveným tak činí samostatně předseda a 1. mís-

topředseda Unie. 

(2) Unie získává prostředky pro svou činnost z: 

a) členských příspěvků; 

b) darů, grantů a dotací; 

c) výnosů ze svého majetku; 

d) vlastní vedlejší hospodářské činnosti. 

(3) Unie vede transparentní bankovní účet. 

(4) Unie vede daňovou evidenci. 

ČÁST PÁTÁ 

VNITŘNÍ PŘEDPISY 

Článek 14 

Vnitřní předpisy spolku 

(1) Podrobnosti v těchto Stanovách blíže neupravené upřesňují a doplňují vnitřní předpisy, které jsou 

závazné pro všechny členy Unie. 

(2) Vnitřními předpisy jsou zejména: 

a) Organizační řad; 

b) Jednací řád Republikového sněmu; 

c) Jednací řád Předsednictva; 

d) Jednací řád Kontrolní rady; 

e) Zásady pro přijímání členů; 

f) Zásady pro posuzování potvrzení o delegaci. 
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ČÁST ŠESTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 15 

Společná ustanovení 

(1) Předsednictvo svolá nejdříve třicet dnů před uplynutím funkčního období svých členů schůzi Re-

publikového sněmu, na níž se koná volba dle čl. 9 odst. 4 písm. a). Funkční období členů Předsed-

nictva končí okamžikem zahájení volby. 

(2) Zanikne-li mezi schůzemi Republikového sněmu funkce člena Předsednictva nebo člena Kontrolní 

rady, svolá Předsednictvo do třiceti dnů schůzi Republikového sněmu, na níž se koná doplňovací 

volba dle čl. 9 odst. 4. Funkční období člena Předsednictva zvoleného v doplňovací volbě končí 

okamžikem uplynutím funkčního období nejdříve zvoleného člena Předsednictva. 

(3) Zanikne-li mezi schůzemi Republikového sněmu funkce všem členům Předsednictva, svolá Kon-

trolní rada do třiceti dnů schůzi Republikového sněmu, na níž se koná volba dle čl. 9 odst. 4 

písm. a). Takovou schůzi zahajuje, řídí a ukončuje Kontrolní rada. 

Článek 16 

Přechodná ustanovení 

(1) Právní formou je občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Do okamžiku ustavení Kontrolní rady vykonává její působnost Přípravný výbor; ustavením Kon-

trolní rady se rozumí zvolení alespoň třech jejích členů. 

(3) Těmito Stanovami se řídí i vztahy vzniklé podle Stanov schválených Přípravným výborem dne 

1. března 2013. 

Článek 17 

Účinnost 

(1) Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem 11. listopadu 2013, s výjimkou ustanovení čl. 1 odst. 5, které 

nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

(2) Ustanovení čl. 16 odst. 1 pozbývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občan-

ský zákoník. 


