
Stanovy 
Asociace lektorů anglického jazyka, z. s.

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

Název: Asociace lektorů anglického jazyka, z.s. (dále jen „spolek“).

Forma:  právnická  osoba  založena  v souladu  se  zákonem  č. 89/2012 Sb.,  Občanský  zákoník,
v platném znění. 

Sídlo: Brníčko 198, 789 75  Brníčko u Zábřeha

Čl. 2 
Charakter spolku

Spolek  je  dobrovolným,  nevládním,  neziskovým spolkem občanů –  lektorů  angličtiny,  kteří  svou
profesi  lektora  angličtiny  vykonávají  buď  v  rámci  zaměstnaneckého  poměru  či  jsou  fyzickými
osobami podnikajícími jako OSVČ a to v oblasti mimoškolní výuky a vzdělávání. Jedná se o lektory
zájmových kurzů, nikoliv o pedagogy / učitele státních škol typu: ZŠ, SŠ či VŠ. Členem spolku nemůže
být  právnická  osoba.  Členové  spolku  se  v  rámci  svého  členství  chtějí  více  profesionalizovat  a
navzájem se obohacovat a to sdílením svých zkušeností, např. pedagogických, didaktických a jinak
odborných  a  dále  z  oblasti  práva  a  legislativy.  Cílem  je  tedy  spolek,  který  nabízí  svým  členům
profesionální  zázemí  a  podporu  a  umožní  jim  tak  další  vzdělávání  a  rozvoj,  čímž  zvyšuje  jejich
kvalifikaci a erudici.  Sdružování může pobíhat osobně (konference, porady, workshopy, apod.),  či
elektronicky (prostřednictvím online nástrojů). 

Čl. 3 
Účel spolku 

Sdružování  lektorů  anglického  jazyka,  fyzických  osob  -  OSVČ  či  zaměstnanců  -  s  cílem  dalšího
vzdělávání a to sdílením odborných poznatků, znalostí a zkušeností.

Čl. 4 
Formy činnosti spolku

Hlavními formami činnosti spolku jsou zejména:

a)     pořádání osobních či online vzdělávacích konferencí na různá témata z oblasti výuky anglického
jazyka, 

b)     informační  servis:  termíny  a  lokality  mezinárodních  zkoušek  pořádaných  v  ČR,  nové  tituly
učebnic na trhu, změny a vývoj v oblasti státních maturit z angličtiny, nové trendy ve výuce, atp..

c)     legislativní poradna v oblasti založení živnosti, 

d)     elektronický právní servis,

e)     členství v asociaci jako forma propagace kvalitního lektora.

Spolek může vykonávat i vedlejší ziskovou činnost, ze které zisk použije výhradně pro provoz a chod
spolku. 

Vedlejšími ziskovými formami činnosti spolku jsou:

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;



- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

- Překladatelská a tlumočnická činnost

Čl.  5 
Členství ve spolku

a) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, 
která je lektorem angličtiny a to jako OSVČ nebo jako zaměstnanec jazykové školy či agentury,
zaměstnán na pracovní pozici: Lektor zájmových kurzů.

b)  Členství  vzniká  dnem,  kdy  rada  spolku  rozhodne o přijetí  žadatele  na základě  jeho písemné
přihlášky.  Přihláška musí  obsahovat:  jméno a příjmení  žadatele,  adresu trvalého bydliště,  forma
výuky  angličtiny  žadatele:  zaměstnanec  x  OSVČ,  délka  praxe,  telefonické  spojení  a  e-mailovou
adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

c) Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru.

d) Spolek má dva typy členství: člen činný a člen nečinný. 

e)  Člen  spolku  se  stává  činným členem tím,  že  minimálně jednou za  kvartál  (celkem 4x  ročně)
uspořádá  jakoukoliv  vzdělávací  akci,  seminář,  konferenci  a  to  osobně  či  online  prostřednictvím
softwaru pro sdílení. (Skype, Facebook, datové medium, atd…). Výše uvedená vzdělávací akce musí
souviset s účelem a charakterem spolku. V případě elektronického vzdělávání (e-learningu) se může
jednat  i  o  vzdělávací  aktivitu  pořízenou  na  záznamovém zařízení  nebo datovém  úložišti,  jež  se
následně  distribuuje  všem  členům,  kteří  potvrdí  zájem  (CD  disk,  odkaz  na  webovou  stránku  s
videem,  atp..).  Vzdělávací  aktivita  zprostředkována  osobně  musí  být  v  délce  trvání  nejméně  60
minut,  aktivita zprostředkována prostřednictvím online nástroje či  na datovém nosiči  musí  být v
délce trvání nejméně 40 minut. 

f) Pokud nečinný člen zrealizuje jakoukoliv výše definovanou vzdělávací aktivitu alespoň 2x za dobu
uplynulých 6 měsíců (optimálně každý kvartál), může zaslat Radě žádost o změnu členství na člena
činného. Žádost se zasílá doporučenou poštou či e-mailem. Rada se na své nejbližší schůzi vyjádří ke
změně stavu členství. Podmínkou této změny členství ze člena nečinného na činného je povinnost
daného činného člena v dalších 6 měsících vykázat alespoň 2 vzdělávací aktivity výše definovaným
způsobem. 

g) Právo účastnit se výše definovaných vzdělávacích akcí mají všichni členové: činní i nečinní. 

h)  Všechny výše definované vzdělávací  aktivity  jsou pro všechny členy zdarma – hradí  se pouze
pokrytí nákladů – při osobním semináři je to doprava a případné ubytování činného člena, který
realizuje vzdělávací aktivitu (celkový náklad se rozpočítá na jednotlivé účastníky),  v případě že je
vzdělávací aktivita zprostředkována prostřednictvím online nástroje či na datovém nosiči se hradí
pouze pořízení média (flash disk, CD, DVD, prostor na webových stránkách…).

h) Činný člen spolku má právo:

 účastnit se veškeré činnosti a vzdělávacích akcí spolku, volit radu spolku a další orgány spolku
a být volen do těchto orgánů,

 posuzovat a vyjadřovat se ke zprávám o činnosti spolku,

 předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.



i) Činný člen spolku je povinen:

 dodržovat stanovy,

 hájit  zájmy spolku  a  ctít  jeho dobré  jméno svým přístupem k  realizaci  výuky  anglického
jazyka, 

 sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Nečinný člen spolku má právo zejména:

 účastnit se veškeré činnosti a vzdělávacích akcí spolku,

 posuzovat a vyjadřovat se ke zprávám o činnosti spolku,

 předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Nečinný člen spolku je povinen zejména:

 dodržovat stanovy,

 hájit  zájmy spolku  a  ctít  jeho dobré  jméno svým přístupem k  realizaci  výuky  anglického
jazyka,

 sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6 
Zánik členství

 Členství zaniká (činné i nečinné) na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku a
to dnem přijetí tohoto oznámení. Dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov či
pro porušení etických nebo morálních zásad lektora.

Čl. 7 
Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze – činných členů, která se schází jednou ročně,
aby:

a) schválila případné změny stanov,

b) zvolila  na  pětileté  funkční  období  tříčlennou  Radu  spolku  (předseda,
místopředseda a hospodář).

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d) určila koncepci a směr činnosti spolku na další období,

e) stanovila výši a splatnost členských příspěvků,

f) schválila rozpočet spolku na příští období,

g) zvolila čestné členy spolku, případně rozhodla o vyloučení člena spolku,

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

2. Zasedání členské schůze – činných členů spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je,
pokud se zúčastní  nadpoloviční  většina činných členů.  Není-li  členská  schůze  schopna se
usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi – činných členů do jednoho měsíce ode
dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze – činných členů je usnášeníschopná
bez ohledu na počet přítomných činných členů. 



3. Členská schůze – činných členů přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení
spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje nadpoloviční většinou.

4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi – činných členů řídí Rada spolku, která si volí ze
svého  středu  předsedu,  místopředsedu  a  hospodáře.  V kompetenci  Rady  spolku  je  také
předsedu, místopředsedu nebo hospodáře odvolat.

5. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby,
nejméně však jednou za 3 měsíce. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno
více než 50 % činných členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže
pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných činných členů.

6. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do
60 dnů svolat členskou schůzi – činných členů, která zajistí doplnění Rady.

7. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech
samostatně. Jeho funkční  období je pětileté.  Předseda je volený Radou spolku. V případě
uzavírání pracovně-právních smluvních vztahů, je nutné, aby vždy byly na smlouvě uvedeny
dva podpisy patřící dvěma členům Rady.

Čl. 8     Zaměstnanci

Spolek může pro provozování  své vedlejší  činnosti  přijímat do pracovně-právního vztahu  
nezbytný počet zaměstnanců. Na všech pracovně-právních smlouvách musí být vždy podpisy
za spolek patřící dvěma členům Rady.

Čl. 9 
Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí  a  s  případnými  dary  od  fyzických  a  právnických  osob či  získanými  granty.  Dále  s
prostředky, které získal vedlejší činností. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s
předmětem činnosti spolku, řádně podloženými účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci prodán a výtěžek z tohoto
prodeje vede k uspokojení případných pohledávek za spolkem. V případě, že pohledávky  za
spolkem neexistují, je výtěžek z prodeje věnován obci, ve které má spolek sídlo a to odboru
školství a vzdělávání. 

 Čl. 10 
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 15.7.2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do
spolkového rejstříku.

Podpis: Bc. Martin Bílek – předseda Asociace lektorů anglického jazyka, z.s.

…………………………………………………………..
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