
 
Stanovy zapsaného spolku „Cesta tam a zase zpátky“ 

 
Čl. 1 Název a cíle 
 
1. Zapsaný spolek Cesta tam a zase zpátky je nezávislou občanskou organizací ustanovenou    

s hlavním účelem podpořit alternativní vzdělávací aktivity českých škol a  zprostředkování 
spolupráce českých dětí a veřejnosti s lidmi, kteří pamatují dějinné události, jsou historiky, 
nebo patří do zájmového okruhu. Cílem organizace je propojit aktivity dětí s úsilím  
pamětníků předat historické zkušenosti nejmladší generaci. Spolek formou historického 
pátrání, her a jiných forem přispívá mravní výchově dětí a mladých lidí.  
Spolek aktivizuje seniory pro tuto vzájemnou vazbu.  
 

2. Uvedenou činnost organizace realizuje zprostředkováním komunikace mezi    
      různými projekty, které mají společný cíl, ale realizují je různé spolky,  
      skupiny nebo jednotlivci. Podpora seniorů a jejich aktivit. Podpora lokálních institucí,    
      včetně muzeí, galerií a kulturních center. 
 
Čl. 2. Právní postavení a sídlo 
 
1. Organizace je právnickou osobou, a to spolkem dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 
2. Sídlem organizace je Krohova 60, 160 00 Praha 6.  
 
Čl. 3. Členství 
 
1. Členství je dobrovolné. 
2. Členem se může stát kterákoli svéprávná, bezúhonná a zletilá osoba. 
3. Členství vzniká schválením přihlášky k členství předsedou. 
4. Členství zaniká způsobem stanoveným zákonem. 
 
Čl. 4. Činnost organizace  
 
1. Vytváření projektů a metodických materiálů ve spolupráci s aktivitami MŠMT – 

zaměřených na programy pro rozvoj vzdělávání, etických hodnot. spolupráci 
s dobrovolníky, seniory, prevence proti extremismu, rasismu a kriminalitě. 

2. Metodické řízení projektů, jejich vyhodnocování, propagace a komunikace s odbornou i 
laickou veřejností, médii a sponzory. 

3. Podpora studentských iniciativ zaměřených tímto směrem (podpora vzájemných setkání 
„pamětníků“ a studentů, tisk týkající se těchto aktivit a vznik diskusní platformy na 
internetu). 

4. Prezentace stavu aktivit – realizace výstav, přednášek, filmových dokumentů, 
multimediálních výstupů. 

5. Mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi,) a institucemi zabývajícími se 
etickými tématy, výchovou k toleranci, historií 20. století. 

6. Spolupráce s institucemi státní správy a mezinárodními orgány. 
7. Vytváření a zajišťování finančních a hmotných zdrojů pro tyto aktivity. 
 
Čl.  5. Práva členů 
 
1. Podílet se na všech činnostech a být o nich informován 



2. Účastnit se členské schůze, volit a být volen do pozic v orgánech organizace 
3. Podle svých možností se účastnit práce při plnění cílů organizace 
 
Čl.  6. Povinnosti členů 
 
1. Každý člen má povinnost řídit se stanovami a rozhodnutími orgánu OsZS 
2. Každý člen má povinnost zúčastňovat se valných hromad 
3. Každý člen má řádně a svědomitě plnit funkce do kterých byl zvolen 
4. Podle svých možností se účastnit práce při plnění cílů organizace 
 
Čl.  7  Orgány spolku 
 
1. Nejvyšším orgánem je členská schůze složená ze všech členů spolku. 
2. Statutárním orgánem spolku je předseda. 
 
Čl.  8  Členská schůze 
 
1. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se dostavila alespoň nadpoloviční většina členů 

spolku. 
2. Členská schůze schvaluje stanovy a jejich změny, a to prostou většinou přítomných členů. 
3. Členská schůze rozhoduje o vyloučení člena na návrh předsedy. 
4. Členská schůze rozhoduje o zrušení spolku. 
5. Členská schůze je svolána předsedou nejméně jednou za dva roky, a to písemnou či 

elektronickou pozvánkou každému z členů na poslední známou adresu. 
6. Členskou schůzi může také svolat kterýkoli člen v případě zániku funkce předsedy spolku či 

v případě, že předseda spolku členskou schůzi dva roky nesvolá. 
 
Čl. 9 Předseda 
 
1. Předseda jedná jménem spolku navenek a náleží mu výkonné pravomoci související 

s činností spolku. 
2. Za svou činnost odpovídá předseda členské schůzi. 
3. Každoročně podává členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření 

 
Čl. 10 Majetek a zásady hospodaření 
 
1. Majetek organizace je tvořen dotacemi a dary 
2. Organizace hospodaří podle rozpočtu určeného předsedou 
3. Získané prostředky mohou být použity pouze v souladu s cíli a posláním organizace 
 


