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 Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1.1 Název organizační jednotky: Asociace debatních klubů Olomouckého kraje (dále také 
"ADK OLK") 

1.2 ADK OLK sídlí na adrese: Jana Welzla 1099/1, Zábřeh, 789 01 
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Článek 2 

Právní postavení ADK OLK 

2.1 ADK OLK pracuje s dětmi a mládeží. Je dobrovolné, nezávislé, nepolitické a sdružuje členy na 
základě společného zájmu o naplňování cílů ADK OLK. 

2.2 ADK OLK je organizační jednotkou Asociace debatních klubů, o.s. IČ 69058041 (dále také 
ADK) podle bodu 2.3 Stanov ADK.  

Článek 3 

Cíle činnosti ADK OLK 

3.1 ADK OLK je založeno k uskutečňování činností s cílem:  

• napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje klíčových kompetencí, 
• podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak mravních, sociálních a 

intelektuálních schopností, 
• osvětovým působením prohlubovat znalosti,  
• rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy, 
• nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti sociálně patogenním jevům 

působícím na děti a mládež, 
• podporovat rozvoj interkulturních aktivit. 

3.2 ADK OLK dosahuje těchto cílů zejména účastí na soutěžích v akademickém debatování žáků 
základních a středních škol a neorganizované mládeže a organizací takových soutěží,  přípravou 
metodiky a vzděláváním v oblasti efektivní argumentace, kultivovaného projevu a kritického myšlení.  

3.3 ADK OLK je založeno za jiným účelem než podnikáním. 

Článek 4 

Členství 

4.1 ADK OLK sdružuje 

a. děti a mládež ve věku do 26 let,  
b. další fyzické osoby pobývající na území České republiky, které souhlasí se stanovami a cíli ADK 

OLK. 

4.2 Členství ve sdružení je řádné nebo čestné a vzniká  

a. přihlášením k cílům sdružení, souhlasem s jeho stanovami a zaplacením členského příspěvku 
ADK na příslušný školní rok (jsou-li stanoveny), 

b. udělením statutu „čestný člen“ předsedou  sdružení. 

U členů mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce. 

4.3 Členství zaniká: 

a. vystoupením člena písemným oznámením předsedovi, 
b. úmrtím člena, 
c. vyloučením, 
d. zánikem ADK OLK, 
e. nezaplacením členských příspěvků ADK v určeném termínu, jsou-li stanoveny. 

4.4 Důvodem vyloučení člena ADK OLK je zejména: 
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a. závažné porušení těchto stanov, které je nepřijatelné pro další setrvání člena v ADK OLK,  
b. závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce v ADK OLK, 
c. ohrožení nebo porušení dobré pověsti ADK OLK. 

5. O vyloučení rozhoduje představenstvo ADK OLK (dále také „Představenstvo“) – pokud 
je podle bodu 9.4 ustaveno, anebo předseda ADK OLK (dále také „Předseda“). 
Vyloučení musí být členovi oznámeno písemně s uvedením důvodů. Proti rozhodnutí 
představenstva (předsedy)  o vyloučení se může člen odvolat k nejbližší valné 
hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Člen, o jehož vyloučení se jedná, musí 
být přizván na jednání představenstva o vyloučení, případně, není-li zvoleno 
představenstvo, má právo svoji věc před rozhodnutím projednat s předsedou. Totéž 
platí o valné hromadě.  

4.6 Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen ADK OLK s uvedením důvodů a skutečností, o 
které svůj návrh opírá. S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká, seznámen 
nejméně 5 dnů před jednáním představenstva (rozhodnutím předsedy) o jeho vyloučení. Člen (resp. 
zákonný zástupce) má právo se k návrhu vyjádřit a žádat vysvětlení navrhovatele. 

4.7 Člen, jehož členství zaniklo dle ustanovení článku 4.3 písm. a/ a e/, může být znovu přijat, 
splní-li předpoklady pro vznik členství.  
  

Článek 5 

Práva a povinnosti členů ADK OLK 

  

5.1 Člen ADK OLK má právo zejména: 

a. podílet se na činnosti ADK OLK, 
b. volit členy orgánů ADK OLK, 
c. být po dosažení 18-ti let věku volen do orgánů ADK OLK, 
d. obracet se na orgány ADK OLK s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 
e. být informován o činnosti ADK OLK. 

5.2 Mezi povinnosti člena patří zejména: 

a. dodržovat stanovy a jiné dokumenty přijaté ADK OLK, 
b. podílet se na plnění cílů ADK OLK, 
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech ADK OLK, 
d. platit členské příspěvky ADK, jsou-li stanoveny. 

5.3 Práva a povinnosti člena ADK OLK jsou vázána na osobu člena ADK OLK a nejsou převoditelná 
na jiné osoby. 

Článek 6 

Evidence členů 

6.1 ADK OLK vede přehled o svých členech. V evidenci členů musejí být uvedena jména, příjmení, 
data narození a místa trvalého pobytu členů. Údaje v evidenci ADK OLK aktualizuje průběžně, 
minimálně však vždy na začátku nového školního roku. Podobu evidence určuje představenstvo 
(předseda) ADK OLK. 
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Článek 7 

Orgány ADK OLK 

7.1 Orgány ADK OLK jsou zejména: 
1. valná hromada, 
2. představenstvo v čele s předsedou ADK OLK, 
3. kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“), 

7.2 K plnění jednotlivých cílů či úkolů může představenstvo ADK OLK ustanovit další orgány ADK 
OLK (např. koordinátory soutěží apod.). Při ustavení těchto orgánů musí představenstvo písemně 
stanovit náplň činnosti orgánu, jeho pravomoci a určit způsob výběru jeho členů. 

Článek 8 

Valná hromada  

8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem ADK OLK. 

8.2 Valnou hromadu tvoří členové ADK OLK podle čl. 4. těchto stanov.  

8.3 Valnou hromadu svolává představenstvo (předseda, není-li představenstvo zvoleno) dle 
potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 

8.4 Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna 
třetina všech členů.   

8.5 Valná hromada zejména: 
a)  rozhoduje o změnách stanov ADK OLK,  
b)  projednává úkoly ADK OLK pro příslušné období, výroční zprávu ADK OLK, 
c)  volí a odvolává členy představenstva a jejich náhradníky, 
d)  volí a odvolává členy kontrolní a revizní komise a jejich náhradníky, 
e)  volí a odvolává předsedu ADK OLK, 
f) rozhoduje o rozpuštění ADK OLK. 

8.6 Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami zaslanými členům na jejich e-mailové 
adresy nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka je rovněž v této lhůtě zveřejněna na 
internetových stránkách ADK. Mimořádnou valnou hromadu lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z 
prodlení, i ve lhůtě 15 dnů před termínem jednání. 

8.7 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: 
a)  název, sídlo a IČ ADK OLK, 
b)  místo, datum a hodinu konání valné hromady, 
c)  oznámení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada, 
d)  program jednání valné hromady. 

8.8 Je-li předmětem jednání valné hromady změna stanov, projednání plánu činnosti nebo výroční 
zprávy, musí být podkladové materiály zaslány členům spolu s pozvánkou. Není-li rozeslání z 
objektivních důvodů možné, musí být v pozvánce uvedeno, kdy a kde před termínem valné hromady 
je možné si podklady vyzvednout. 

8.9 Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly 
možnost členů se valné hromady zúčastnit. 

 

8.10 Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání 
valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny členům stejným způsobem jako 
byla valná hromada svolána, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem konání valné 
hromady. Mimořádnou valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější 
období, jen pokud o to požádají ti, kteří svolání valné hromady iniciovali. 
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8.11 Účastníci valné hromady se zapisují do listiny přítomných. Valné hromady se mohou zúčastnit i 
další přizvaní hosté bez hlasovacího práva, vysloví-li s tím delegáti valné hromady souhlas. 

 
8.12 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Valná hromada 

rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění ADK OLK, ke 
kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů ADK OLK. 

 
8.13 Není-li 30 minut po v pozvánce stanoveném termínu zahájení valné hromady přítomna 

nadpoloviční většina členů, je valná hromada usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných 
členů. Výjimku tvoří rozhodování o rozpuštění ADK OLK, k němuž je vždy nutný souhlas 
nadpoloviční většiny všech členů. 

 
8.14 Valná hromada rozhoduje tajným hlasováním v případě volby orgánů ADK OLK. Valná 

hromada může rozhodnout o tajném hlasování i v jiných případech. 
 

8.15 Usnášení schopnost valné hromady zjišťuje před zahájením valné hromady pověřený člen na 
základě listiny přítomných členů. 

 
8.16 O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň: 

a)  název, sídlo a IČ ADK OLK, 
b)  místo a dobu konání valné hromady, 
c)  jméno a příjmení předsedajícího, 
d)  popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady, 
e)  rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, 
f)  obsah protestu účastníka valné hromady, jestliže o to protestující požádá. 

 
8.17 K zápisu se přiloží návrhy předložené valné hromadě k projednání. 

 
8.18 Představenstvo (předseda) zabezpečuje vyhotovení zápisu o průběhu valné hromady do 30-ti 

dnů od jejího ukončení. Zápis spolupodepisují předsedající a předseda ADK OLK. 
 

8.19 Zápisy o průběhu valné hromady se uchovávají v archivu ADK OLK po celou dobu její 
existence. Do těchto zápisů o průběhu valné hromady je každý člen ADK OLK na požádání 
oprávněn nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. 

 
8.20 Každý člen ADK OLK může požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Kopie se vyhotovuje 

na náklady člena ADK OLK, který žádá o její vyhotovení. 

Článek 9 

Představenstvo a předseda 

9.1 Představenstvo je výkonným orgánem ADK OLK, který za svou činnost odpovídá valné 
hromadě. 
 

9.2 O počtu členů představenstva rozhoduje valná hromada. Jedním z členů představenstva je 
vždy předseda, volený přímo valnou hromadou, který představenstvu předsedá a jedná za ADK OLK. 
 

9.3 Funkční období členů představenstva je 1 rok. Funkční období prezidenta jsou 2 
roky. Opakovaná volba do těchto funkcí je možná. 
 
9.4 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Valná hromada dle své úvahy volí členy 
představenstva tehdy, když počet členů starších 18-ti let je roven pěti či nižší. Valná hromada musí 
zvolit představenstvo, pokud počet členů starších 18-let je 6 a více.  
 
9.5 V případě, že valná hromada představenstvo podle bodu 10.4. nezvolí, přebírá funkce 
představenstva předseda. 
 
9.6 Členství v představenstvu zaniká: 
a)  odstoupením člena doručeným k rukám předsedy ADK OLK, 
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b)  odstoupením předsedy doručeným představenstvu ADK OLK, 
c)  úmrtím, 
d)  odvoláním valnou hromadou, 
e)  uplynutím funkčního období člena představenstva či předsedy, 
f)  zánikem členství v ADK OLK. 
 
9.7 Zanikne-li členství v představenstvu v průběhu volebního období, nastupuje na místo člena 
představenstva valnou hromadou zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, v němž 
byli zvoleni. To neplatí, zanikne-li členství v představenstvu předsedovi ADK OLK. Na jeho pozici musí 
být vždy zvolen valnou hromadou anebo mimořádnou valnou hromadou nový předseda. 
 
9.8 Předseda stojí v čele představenstva. Z výkonu své funkce je odpovědný valné hromadě. 
Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje pověřený člen představenstva. Předseda svolává a řídí 
jednání představenstva. Předseda je pověřen správou majetku ADK OLK a má dispoziční práva 
k bankovním účtům ADK OLK. Předseda je oprávněn vydávat vnitřní předpisy ADK OLK. 
 

9.9 Odstoupí-li předseda z funkce před skončením svého funkčního období nebo jeho členství 
v představenstvu jinak předčasně zanikne (viz. bod. 10.6 písm. c/, d/ a f/), je představenstvo povinno 
svolat mimořádnou valnou hromadu za účelem zvolení nového předsedy ADK OLK. Do té doby 
vykonává funkci předsedy člen představenstva, kterého si představenstvo mezi sebou zvolí. Pokud 
podle bodu 9.4. není představenstvo zvoleno, mimořádnou valnou hromadu v této situaci svolává člen 
představenstva ADK, pověřený představenstvem ADK. 

 

9.10 Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však 2x ročně. 

 

9.11 Představenstvo zejména: 
a)  koordinuje činnost ADK OLK, 
b)  rozhoduje o registraci členů a o vyloučení člena ADK OLK, 
c)  svolává valnou hromadu, 
d)  schvaluje roční účetní závěrku, 
e)  schvaluje vnitřní předpisy ADK OLK, 
f)   vydává výroční zprávu ADK OLK, 
g)  rozhoduje o zřízení dalších orgánů ADK OLK. 

 

9.12 Představenstvo je usnášení schopno, je-li přítomna polovina všech jeho členů. Představenstvo 
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, 
v jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. 

 

9.13 Představenstvo může rozhodovat per rollam. Rozhodovat per rollam však nelze o roční účetní 
závěrce, výroční zprávě a vyloučení člena ADK OLK. 

 

9.14 Rozhodování per rollam se provádí v období mezi jednáními představenstva formou písemné 
e-mailové zprávy doručené jednotlivým členům představenstva. Rozhodnutí per rollam nabývá 
platnosti kladným vyjádření posledního člena představenstva, kterým bylo dosaženo potřebné většiny 
a jeho zveřejněním předsedou ADK OLK. 

 

9.15 Předseda ADK OLK zodpovídá za správnost údajů o ADK OLK poskytovaných Asociaci 
debatních klubů, o.s. v rozsahu stanoveném bodem 7.5 Stanov ADK. 
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Článek 10 

Kontrolní a revizní komise  

10.1 Kontrolní a revizní komise (dále také „KRK“) je kontrolním orgánem ADK OLK, který volí valná 
hromada ADK OLK. 
 

10.2 Počet členů KRK určuje valná hromada. Funkční období člena KRK je 1 rok. Opakovaná volba 
do této funkce je možná. 
 

10.3 Valná hromada dle své úvahy volí člena/y KRK tehdy, když počet členů starších 18-ti let je 
roven pěti či nižší. Valná hromada musí zvolit člena/y KRKu, pokud počet členů starších 18-let je 6 a 
více. 
 

10.4 Kontrolní a revizní komise: 
a)  kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu ADK OLK, 
b)  dohlíží na dodržování zákonů a stanov ADK OLK při činnosti ADK OLK. 
 

10.5 Za účelem výkonu své funkce jsou členové KRK oprávněni 
a)  nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje, 
b)  navrhnout svolání mimořádné valné hromady, vyžadují-li to zájmy ADK OLK. 
 

10.6 Člen/ové KRK jsou oprávněni účastnit se jednání představenstva s hlasem poradním. 
 

10.7 Kontrolní a revizní komise předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti. 
 

10.8 Ustanovení odstavců 10.5, 10.6 a 10.7 těchto stanov se použije pro KRK obdobně. 
 

10.9 Člen KRK nemůže současně být členem představenstva. 
 

10.10 KRK svolá mimořádnou valnou hromadu zejména v případech, když zjistí závažné nedostatky v 
hospodaření ADK OLK, závažné porušení legislativních předpisů, nebo porušení povinností 
představenstva či předsedy ADK OLK. 

Článek 11 

Čestný výbor 

11.1 Čestný výbor přispívá k plnění cílů ADK OLK zejména tím, že jeho členové zaštiťují aktivity 
ADK OLK svým jménem, radami orgánům ADK OLK, propagací činnosti ADK OLK a dalšími aktivitami, 
které přímo či zprostředkovaně napomáhají plnit cíle ADK OLK. 

11.2 Členem čestného výboru se může stát každý čestný člen ADK OLK. Členové jsou svými postoji, 
životní zkušeností, mravní integritou a úspěchy dosaženými ve svém oboru kladným vzorem pro 
mládež. 

11.3 Členové jsou jmenováni představenstvem ADK OLK na doporučení člena ADK OLK. Člen 
čestného výboru musí se svým členstvím souhlasit. 

11.4 Funkční období člena čestného výboru je tříleté. Po třech letech od data jmenování smí 
předseda ADK OLK na doporučení představenstva členovi výboru nabídnout prodloužení členství na 
další tříleté období. S prodloužením členství na další období musí, v případě svého zájmu, člen 
čestného výboru vyslovit souhlas. 

11.5 Člen čestného výboru smí na své členství ve výboru kdykoliv rezignovat, stejně tak smí 
představenstvo ukončit členovi členství v čestném výboru v případě, že jeho chování poškozuje dobré 
jméno ADK OLK. 

11.6 Čestný výbor jedná jménem svých jednotlivých členů anebo kolektivně. 
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11.7 Členové čestného výboru mají právo účastnit se jednání orgánů ADK OLK a každoročně 
obdržet výroční zprávu ADK OLK. 

11.8 Členové výboru nenesou odpovědnost za aktivity ani hospodaření ADK OLK. 

Článek 12 

Jednání jménem ADK OLK 

12.1 Jménem ADK OLK jedná navenek předseda ADK OLK, z toho v běžných věcech samostatně. 

12.2 Ve věcech s majetkovým závazkem ADK OLK nad 50.000 Kč jednají předseda a jeden člen 
představenstva společně. 

12.3 Podepisování se jménem ADK OLK se děje tak, že podepisující připojí k napsanému nebo 
vytištěnému názvu ADK OLK či otisku razítka ADK OLK svůj podpis. 

12.4 Při jednání jménem ADK OLK se předseda prokazuje osvědčením o volbě předsedy ADK OLK, 
které je vystaveno po jeho zvolení na příslušné valné hromadě ADK OLK a je podepsáno členy volební 
komise a předsedajícím valné hromady, na které byl předseda do funkce zvolen. Toto osvědčení slouží 
rovněž jako doklad pro změnu dispozičních oprávnění k účtům ADK OLK v případě zvolení nového 
předsedy. 

Článek 13 

Zásady hospodaření   

13.1 ADK OLK hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

13.2 Zdroji majetku ADK OLK jsou zejména: 

a)  dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 
b)  výnosy majetku ADK OLK 
c)  příjmy z vlastní činnosti, 
d)  příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů. 
 
13.3 Zisk ADK OLK je používán k rozvoji aktivit ADK OLK nebo na správu ADK OLK. 

13.4 ADK OLK vydává každoročně výroční zprávu o činnosti a hospodaření ADK OLK, která 
obsahuje zejména: 
a)  přehled činnosti ADK OLK v příslušném kalendářním roce, 
b)  údaje o počtu a skladbě členů ADK OLK, 
c)  změny ve složení orgánů, k nimž došlo v průběhu roku, 
d)  roční účetní závěrku a zhodnocení údajů v ní uvedených, 
e)  stav a pohyb majetku a závazků ADK OLK. 

13.5 Do výroční zprávy může kdokoliv nahlížet a činit si z ní výpisy, a to na internetových stránkách 
ADK. 

Článek 14 

Zánik ADK OLK 

14.1 ADK OLK zaniká z důvodů stanovených zákonem. 

14.2 O dobrovolném rozpuštění ADK OLK rozhoduje valná hromada. 

14.3 ADK OLK zaniká zrušením registrace jednotky představenstvem ADK, které tak učiní na 
základě písemné žádosti ADK OLK nebo z vlastního rozhodnutí, pokud ADK OLK jako organizační 
jednotka ADK neplní cíle ADK či jedná v rozporu se stanovami ADK. Před zánikem ADK OLK proběhne 
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její likvidace, pokud celé její jmění po dohodě mezi ADK OLK a ADK nenabude ADK nebo jiný právní 
nástupce (zejména jiná jednotka ADK). 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení   

15.1 ADK OLK má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi. 

15.2 Dojde-li mezi členy ADK OLK ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna 
valná hromada ADK OLK. 

15.3 ADK OLK bylo založeno ustavující schůzí přípravného výboru, konanou v Nymburce dne:  
26.3.2010 

   

 

  


