
STANOVY ASOCIACE ČEŠTINÁŘŮ, Z. S.  

(DÁLE TAKÉ JEN „STANOVY“)

Čl. I: Název a sídlo, působnost a charakter ASČ

1. Název ASČ je: Asociace češtinářů, z. s.

(dále také jen „ASČ“ nebo také jen „Spolek“).

2. Sídlem ASČ je Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3.

3. ASČ působí na celém území České republiky, nečlení se na pobočné spolky.

4. Charakter ASČ: ASČ je spolkem podle ust. § 214 a násl. občanského zákoníku, v němž se sdružují  
aprobovaní učitelé oboru/předmětu český jazyk a literatura. Je zcela apolitický.

Čl. II: Hlavní činnost spolku

Hlavní  činností  spolku je  uspokojování  a  ochrana zájmů členů spolku vyplývajících  z  čl.  III  těchto  
Stanov, a to způsobem tam uvedeným.

Čl. III: Účel spolku

ASČ si vytyčuje tento účel spolku:

1. Veřejně prezentovat postoje a názory svých členů, jejichž základní didaktická východiska postuluje 
ASČ takto:

a)  obor/předmět  český  jazyk  a  literatura  je  vyučovacím  oborem  skládajícím  se  ze  tří  plně 
rovnocenných složek, a to jazykové výuky a výchovy, slohové a komunikační výuky a výchovy, literární  
výuky a výchovy; všechny tři se vyučují se stejnou péčí a intenzitou;

b)  obor/předmět  český  jazyk  a  literatura  v  části  jazykové  nejen  buduje  praktické  dovednosti 
napomáhající kvalitnímu slohovému projevu, ale i rozvíjí – v modifikacích podle typu a stupně školy –  
dovednost provádět náročné myšlenkové operace;

c) obor/předmět český jazyk a literatura vychází při výuce slohu z poznatků a tradic české funkční  
stylistiky;

d) obor/předmět český jazyk a literatura vychází v oblasti literární výuky a výchovy z práce s textem  
a literárním dílem a neopomíjí žádnou z jeho složek;

e) maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má být přinejmenším částečně v přímé gesci státu;  
v rámci této státní gesce má být maximálně objektivizovaná.

2. Navázat a udržovat trvalou odbornou komunikaci s učiteli českého jazyka a literatury na vysokých 
školách a rovněž s  odbornými institucemi zabývajícími  se problematikou související  s  předmětem 
činnosti a s cíli ASČ.



3. Stát se konzultačním orgánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v otázkách týkajících se 
výuky  oboru/předmětu český  jazyk  a  literatura,  a  to  v  problematice  kurikulární  a  didaktické,  mj.  
v oblasti problematiky maturitní zkoušky.

4. Organizovat akce zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru/předmětu český  
jazyk a literatura.

Čl. IV: Formy činnosti

1.  Hlavní  formou  činnosti  ASČ  je  veřejné  informování  o  cílech,  názorech  a  stanoviscích  ASČ 
k problematice výuky českého jazyka zejména (ale nejen) na základních a středních školách v České  
republice, a to především (ale nejen) na webu ASČ.

2. Jiné formy a konkretizaci činnosti stanovuje členská schůze.

Čl. V: Členství v ASČ

1.  Členství  ve  Spolku  vzniká  přijetím za  člena  Spolku  rozhodnutím výboru  ASČ  o  přijetí  žadatele  
o členství ve spolku na základě jeho písemné či elektronické přihlášky. 

2.  Za  člena  ASČ  může  být  přijata  pouze  svéprávná  fyzická  osoba  starší  18  let,  jež  splňuje  tyto 
podmínky:

a)  absolvovala  studium oboru  český  jazyk  a  literatura  na  kterékoli  katedře  bohemistiky  kterékoli  
akreditované vysoké školy v  České republice a byla promována na aprobovaného učitele/učitelku  
českého jazyka a literatury;

b) vyučovala alespoň dva úplné školní roky obor/předmět český jazyk a literatura na kterémkoli typu  
státem akreditované základní a střední školy v České republice (bez ohledu na zřizovatele dané školy);

c) vyjádří svou vůli stát se členem ASČ a prohlásí, že splňuje podmínky uvedené v čl. V  odst. 2 písm. a)  
a čl. V odst. 2 písm. b) těchto Stanov a že souhlasí s cíli ASČ podle čl. III těchto Stanov;

d) zaplatí členský příspěvek na první určené období.

3.  Výbor ASČ informuje  členy ASČ o novém uchazeči  e-mailem; výbor může rozhodovat  o přijetí  
žadatele o členství za člena ASČ až poté, co uplyne lhůta 30 kalendářních dnů od rozeslání informace  
o nové žádosti o přijetí za člena ASČ svým členům. Nepřijde-li do 30 dnů ode dne rozeslání informace  
podle předchozí věty od kteréhokoli člena ASČ relevantní námitka proti přijetí žadatele za člena ASČ, 
výbor ASČ rozhodne, že žadatele přijímá za člena ASČ, neexistují-li  jiné vážné důvody proti  přijetí  
žadatele za člena. Pokud by námitka proti členství žadatele ve shora uvedené lhůtě byla vznesena, 
výbor ji projedná a rozhodne, zda žadatele za člena ASČ přijímá nebo zda jeho členství odmítá.

4. Členství zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku, adresovaného výboru ASČ;

b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

c) nezaplacením členských příspěvků do 62 kalendářních dnů po určené lhůtě, přičemž dodatečné 
výzvy k zaplacení členského příspěvku není třeba;



d) úmrtím člena.

5. Člen má právo:

a) účastnit se činnosti ASČ a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

b) účastnit se členské schůze, volit členy výboru ASČ a být do výboru volen;

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti ASČ;

d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti ASČ.

6. Člen má povinnost:

a) dodržovat Stanovy ASČ;

b)  naplňovat  svou činností  cíle  ASČ a  jednat  –  zejména při  publikační  či  jinak veřejné činnosti  –  
v souladu s cíli ASČ;

c) platit členský příspěvek.

7.  Výši  členského  příspěvku  a  jeho  splatnost  stanoví  svým  rozhodnutím  členské  schůze  spolku. 
Nerozhodne-li členská schůze jinak, stanoví se členský příspěvek jako roční a je splatný do 31. ledna 
kalendářního roku, na který se členský příspěvek platí. Člen přijatý v průběhu kalendářního roku platí  
alikvotní část ročního příspěvku. Členu, kterému zaniklo členství podle ust. čl. V odst. 4 písm. a) nebo  
podle ust. čl. V odst. 4 písm. b) Stanov, se vrací alikvotní část ročního příspěvku.

8. ASČ ustavuje status Host pro fyzickou osobu, jež sympatizuje s cíli a činností ASČ, avšak nemůže se 
stát řádným členem, neboť nesplňuje některou z podmínek členství.

Host:

a) je informován o činnosti ASČ;

b) účastní se členské schůze ASČ;

c) předkládá návrhy, podněty a připomínky k činnosti ASČ;

d) neúčastní se schůze výboru;

e) nemá v ASČ volební právo;

f) nevystupuje jménem ASČ;

g) neplatí členský příspěvek.

Udělení statutu Host je v kompetenci předsedy ASČ, který odpovídá za to, že jej udělil  v souladu  
s těmito Stanovami.

9.  Spolek  vede  seznam  členů.  Vedení  seznamu  členů  zajišťuje  pokladník.  V  seznamu  členů  se 
u každého člena spolku zapisuje alespoň jméno a příjmení,  pracoviště,  které člen oznámí spolku,  
e-mailová adresa člena spolku a jeho telefonické spojení.

10. Seznam členů není veřejný. Se souhlasem člena Spolku může Spolek zveřejnit, že tento člen je  
členem Spolku. Seznam členů je však přístupný k nahlédnutí každému členu, který o to požádá. Člen 
Spolku, který nahlédl do seznamu členů spolku, není oprávněn zveřejnit, že určitá osoba je členem  
Spolku, pokud s tím tento člen spolku nevyslovil souhlas. 



Čl. VI: Orgány ASČ

Orgány ASČ jsou:

1. členská schůze,

2. výbor a předseda ASČ.

Čl. VII: Členská schůze ASČ

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ASČ; může být řádná nebo mimořádná.

2. Řádná členská schůze (tj. její zasedání) se koná nejméně jednou ročně; svolává ji předseda výboru  
ASČ. Pozvánky se rozesílají elektronicky (e-mailem) nejméně 15 dnů před konáním členské schůze.

3. Mimořádnou 

členskou schůzi (tj. její zasedání) svolává:

a) předseda výboru ASČ;

b) kterýkoli jiný člen výboru v případě, kdy nastane situace popsaná v ust. čl. IX odst. 7 těchto Stanov;

c) výbor ASČ, požádá-li o to písemně (tj. alespoň elektronicky) nejméně jedna třetina stávajících členů 
ASČ; v tomto případě musí být mimořádná členská schůze svolána do jednoho měsíce od obdržení  
takové žádosti.

4. Řádná i mimořádná členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně 20% většina všech 
členů ASČ. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor náhradní členskou schůzi; tato  
náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

5. Členská schůze přijímá rozhodnutí tajným hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas  
nadpoloviční většiny přítomných členů, nestanoví-li pro určitá rozhodnutí Stanovy jiný počet hlasů.  
Pro přijetí rozhodnutí o:

a) změně účelu spolku podle čl. III Stanov je potřeba souhlasu 80 % všech členů Spolku,

b) zrušení Spolku je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Spolku,

c) přeměně Spolku je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Spolku,

d) o volbě a odvolání členů (člena) výboru je potřeba souhlasu 30% většiny všech členů Spolku,

e)  změně  těch  ustanovení  Stanov,  která  upravují  počet  hlasů  potřebných  pro  přijetí  určitých 
rozhodnutí, je potřeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů Spolku.

6. Členská schůze:

a) schvaluje změny Stanov;

b) rozhoduje o zániku či přeměně ASČ; 

c) volí a odvolává členy výboru ASČ;



d) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období, popř. revizní zprávu 
ASČ;

e) rozhoduje o vyloučení členů z ASČ;

f) konkretizuje činnosti ASČ pro další období;

g) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků, 

h) činí další rozhodnutí, která do její pravomoci svěřují Stanovy či zákon.

Čl. VIII: Rozhodování per rollam

1. Členská schůze může rozhodovat, nestanoví-li v určitých případech Stanovy ASČ jinak, také mimo 
zasedání členské schůze (dále také jen „rozhodování per rollam“). O tom, zda bude členská schůze 
rozhodovat mimo své zasedání (tj.  zda bude rozhodovat per rollam), rozhoduje osoba oprávněná  
svolat členskou schůzi.

2.  V případě hlasování per rollam zašle osoba oprávněná svolat členskou schůzi návrh rozhodnutí  
elektronicky (tj. e-mailem) nebo poštou členům ASČ. 

3. Návrh rozhodnutí musí obsahovat také:

a) znění návrhu a jeho odůvodnění (tj. proč by mělo být o návrhu hlasováno), 

b) lhůtu pro doručení vyjádření člena k zaslanému návrhu, kterou stanoví osoba oprávnění svolat 
členskou schůzi nebo člen výboru, jenž rozeslal návrh, a která nesmí být kratší než 15 dnů od odeslání  
návrhu, 

c) podklady potřebné pro jeho přijetí, 

d)  adresu  (v  případě  elektronického  rozeslání  návrhu  e-mailovou  adresu)  určenou  pro  doručení  
vyjádření člena k zaslanému návrhu, a

e) další nezbytné údaje, je-li jejich uvedení třeba. 

4.  Nedoručí-li  člen  ve  lhůtě,  která  byla  určena  pro  doručení  vyjádření  člena  k  návrhu,  osobě 
oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Je-li  
návrh rozeslaný per rollam přijat, považuje se za den přijetí rozhodnutí poslední den lhůty určené pro  
vyjádření členů.

5. Většina hlasů se v případě hlasování per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech členů. 

6.  Rozhodnutí  podle  tohoto  článku  VIII  stanov,  včetně  dne  přijetí  rozhodnutí,  oznámí  osoba 
oprávněná svolat členskou schůzi všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

7. Formou per rollam nelze rozhodovat o těchto záležitostech:

a) o zrušení ASČ,

b) o přeměně ASČ,

c) o volbě a odvolání členů (člena) výboru,

d) o změně účelu ASČ,



e)  o  změně  těch  ustanovení  Stanov,  která  upravují  počet  hlasů  potřebných  pro  přijetí  určitých 
rozhodnutí.

Čl. IX: Výbor a předseda ASČ, jednání za ASČ

1. Výbor ASČ je pětičlenný. Členové výboru volí svého předsedu, místopředsedu a pokladníka. 

2. Funkčním obdobím výboru ASČ je 730 kalendářních dní ode dne zvolení.

3. Členové výboru jsou:

a) předseda výboru ASČ, výhradně z řad členů ASČ;

b) místopředseda výboru ASČ, výhradně z řad členů ASČ;

c) pokladník, výhradně z řad členů ASČ; pokladník je oprávněn činit z pokladny výdaje, avšak jakýkoli  
jednorázový  finanční  výdaj  nad  500  Kč  je  povinen  konzultovat  prokazatelným způsobem předem 
s předsedou výboru;

d) dva další členové ASČ. 

4. Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jeho schůze nejméně tři členové, přičemž jedním z nich 
musí být předseda nebo místopředseda ASČ.

5. Výbor řídí ASČ v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru je volně přístupná členům ASČ, 
jež výbor o konání schůze předem informuje, nikoli však Hostům.

6. Výbor ASČ dále:

a) projedná na nejbližší schůzi věc, požádá-li o to člen ASČ;

b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny 
Stanov, návrh cílů další činnosti;

c) zakládá odborné komise a pracovní skupiny ASČ;

d) přijímá nové členy ASČ podle článku V odst. 2 těchto Stanov,

e) odvolává z funkce místopředsedu a pokladníka.

7. Předseda výboru ASČ:

a) je statutárním orgánem ASČ, za ASČ jedná samostatně;

b) je volen výborem ASČ;

c) je odvoláván pouze členskou schůzí ASČ;

d) řídí činnost výboru, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování výboru (je-li  při  
hlasování přítomen sudý počet členů výboru);

e) kontroluje činnost pokladníka.

8. Výkon funkce člena výboru ASČ je osobní povahy. Pravomoci členů výboru nelze delegovat plnou  
mocí člena výboru na žádnou jinou osobu. V případě, že předseda asociace nemůže dlouhodoběji (tj.  
po dobu delší než tři měsíce po sobě jdoucí) vykonávat řádně svou činnost (např. pro nemoc), přebírá 



rozhodnutím výboru jeho pravomoci místopředseda až do konání řádné členské schůze či do svolání  
mimořádné členské schůze, jež situaci vyřeší v souladu s těmito Stanovami.

9. Výbor může rozhodovat formou per rollam. Pro rozhodování výboru per rollam platí přiměřeně 
ustanovení Stanov o rozhodování per rollam členské schůze.  Návrh může členům výboru rozeslat  
kterýkoliv člen výboru.

Čl. X: Zásady hospodaření

1. ASČ je neziskovou organizací. Případné příjmy kromě členských příspěvků budou tvořit dary, dotace  
a granty a budou používány výhradně na činnost ASČ.

2. ASČ může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

3. Výdaje ASČ jsou zaměřeny pouze na uskutečňování cílů ASČ podle těchto Stanov.

Čl. XI: Zánik ASČ

V případě zániku ASČ rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem členská schůze.

Čl. XII: Komunikace členů ASČ

1.  Členové  ASČ  včetně  členů  výboru  ASČ  komunikují  v  zásadních  záležitostech  doporučenými  
poštovními  zásilkami,  e-mailem  nebo  prostřednictvím  simultánních  videokonferencí 
či audiokonferencí. 

2. Členové ASČ mimo předsedu a místopředsedu se zavazují neposkytovat médiím, včetně webových 
portálů,  jakékoli  informace  o  činnosti  ASČ  bez  předběžné  konzultace  s  předsedou 
nebo místopředsedou ASČ.

3.  Předchozí  bod  nikterak  neomezuje  publikační  svobodu  členů  ASČ  v  akademickém  smyslu,  tj. 
neomezuje jejich příspěvky do odborné literatury, diskusní vstupy na edukační či jiné weby apod.,  
pokud nebudou v rozporu s těmito Stanovami.

V Praze dne 21. 11. 2015

……………………………………….

Asociace češtinářů, z.s.

Josef Soukal, předseda


