nezávislá studentská iniciativa
na pedagogických fakultách

Otevřeno, z. s.

Stanovy spolku
schválené Republikovým sněmem Otevřena
dne 29. 4. 2017

1. část

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

(1)

Otevřeno, z. s. (dále jen spolek či Otevřeno) je dobrovolný, nezávislý a nepolitický studentský spolek.

(2)

Otevřeno je veřejně prospěšným spolkem ve smyslu občanského zákoníku.

(3)

Otevřeno působí na území České republiky, jeho sídlem je Brno.

(4)

Účelem spolku je sdružovat studenty pedagogických oborů v ČR tak, aby mohli přispívat k inovacím ve
vzdělávání pedagogů.

(5)

Předmětem činnosti spolku je aktivní naplňování uvedeného účelu, především skrze aktivní účast na
společenské diskusi, šíření informací, organizaci veřejných kampaní, aktivní účast na samosprávě
vysokých škol, všestrannou podporu vzdělávání, škol a pedagogů, organizaci přednášek, debat, kurzů,
školení a dalších akcí, vydávání vzdělávacích a metodických materiálů a dalších publikací, podporu
členů Otevřena a péči o jejich vzdělání a rozvoj, materiální a technickou podporu činnosti, provoz a
správu spolkového majetku a další činnost při správě organizace.

2. část

VIZE OTEVŘENA

(6)

Hlavním ideovým dokumentem Otevřena, z něhož vychází veškeré principy, program a veřejně
prosazované záměry spolku, je následující Vize Otevřena, která je nedílnou součástí těchto Stanov
a tvoří jejich druhou část.

(7)

Vize Otevřena doprovází účel spolku tímto posláním:

Naše poslání
Smyslem iniciativy je usilovat o zvyšování vzdělávacích kvalit pedagogických oborů tak, aby co
nejlépe připravovaly své studenty pro pedagogickou profesi, ve které dokážou citlivým a efektivním
přístupem zaujmout své žáky pro učení a osobní rozvoj.
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(8)

Poslání spolku je doprovázeno následujícím prohlášením:

Máme vizi vzdělávání
Vzdělávací instituce by měly připravovat své žáky a studenty k tomu, aby dovedli čelit výzvám
dnešního světa a obstát ve společnosti jako ti, kdo jsou schopni za ni přijímat zodpovědnost.
Oproti tomuto ideálu však spatřujeme značné rezervy v tom, jak výuka v dnešních školách často
standardně probíhá a v jaké podobě se mnohokrát stále drží nejen na našich fakultách. Jsme přitom
přesvědčeni, že právě pedagogické fakulty jsou jedním z klíčových míst, kde se rozhoduje o tom, jak
bude vzdělávání vypadat.
Cítíme společenskou odpovědnost za budoucí úroveň vzdělanosti naší společnosti a není nám proto
lhostejné, co a jakým způsobem předávají vysoké školy budoucím pedagogům.
Chceme svým dílem přispět k utváření světa, který vychovává svědomité osobnosti a v němž jsou
učitelé nositeli hodnot, vizí a inovací.

Podporujeme pedagogické fakulty
Chceme podpořit školství a všechny učitele, kterým leží na srdci budoucnost vzdělávání. Vážíme si
všech, kdo se snaží dělat svoji práci kvalitně a naší snahou jistě není pošlapávat jejich mnohaleté úsilí.
Naopak bychom rádi nabídli hlas studentů a pomocnou ruku k rozvíjení studia.
Chceme zvyšovat prestiž pedagogických oborů i učitelské profese. Usilujeme o to, aby se studenti učili
odvádět opravdu dobrou práci – a považujeme přitom za nezbytné, aby jim v tomto šli všichni vyučující
příkladem. Jsme totiž přesvědčeni, že samotná podoba výuky na fakultách se zásadní měrou odráží na
tom, jakým způsobem budou pracovat budoucí pedagogové se svými žáky. Domníváme se proto, že
každý zdejší vyučující by měl být v prvé řadě odborníkem ve vzdělávání.
Chápeme, že naše pedagogické obory to v minulosti neměly lehké a stále si z ní nesou řadu míst, jež
volají po nutné inovaci – v posledních letech však dokázaly udělat obdivuhodný pokrok, ve kterém je
třeba usilovně pokračovat.
Pro inovace směrem ke kvalitní a smysluplné výuce máme spoustu inspirace již uvnitř samotných
fakult u jednotlivých vyučujících, předmětů, oborů nebo pracovišť. Mnoho další skvělé praxe pak
najdeme na jiných fakultách našich univerzit a tu další bychom se měli naučit hledat všude jinde ve
školství, ve světě, v neformálním vzdělávání a v zahraničí.
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Tvoříme iniciativu
Představujeme si fakultu jako místo maximálně podnětné pro učení a hledání cest k pedagogickému
poslání. Motivováni tímto zájmem utváříme iniciativu, jež chce podněcovat diskusi a podílet se na
hledání potřebných změn.
Naši vizi vzdělávání formulujeme v následujících 21 myšlenkách, přístupech a inovacích, které
chceme prosazovat a které představují dlouhodobé ideály a náš kompas pro vzdělávání v 21. století.
Považujeme za důležité a nutné chápat takto vytyčené ideály jako vztažené ke všem účastníkům
vzdělávání – tedy jak k vyučujícím a studentům pedagogických fakult a oborů, tak následně na učitele
a žáky našich škol.
(9)

Principy Otevřena tvoří:

21 idejí pro vzdělávání v 21. století
1. Otevřenost – otevřít diskusi, školu i sami sebe rozmanitým přístupům překračujícím zaběhlé
zvyklosti – pojmout otevřenost jako obecný princip, s nímž můžeme hledat porozumění a zlepšení
ve všech následujících oblastech.
2. Smysluplný obsah – hledat a revidovat samotnou náplň vzdělávání a učit to, co je opravdu
důležité – stanovovat cíle s ohledem na dnešní svět a zaměřit se na rozvoj obecnějších dovedností
důležitých pro úspěšný život.
3. Vysoké cíle – usilovat o vysokou laťku vzdělanosti vnímanou jako celoživotní snahu na sobě
pracovat, učit se, dosahovat mistrovství ve svém oboru a rozšiřovat svůj všeobecný rozhled.
4. Aktivizační metody – učit se vlastní zkušeností a vzájemnou diskusí – tvořit školu, kde učení
spočívá ve vlastní aktivní činnosti a efektivních vyučovacích metodách, nikoli v pouhém
poslouchání učitele.
5. Demokratické pojetí – vést druhé k angažovanosti a podporovat v nich úsilí věci měnit – dát lidem
svobodu volby, umožnit spolupodílet se na vlastním procesu vzdělávání a díky zažití demokracie
vidět smysl v aktivním občanství.
6. Kritické myšlení – učit se odpovědnému utváření vlastních postojů a podporovat trvalé tázání po
smyslu věcí, vyjadřování pochyb a konstruktivní kritiky, ujasňování cílů a promýšlení proč se
vlastně vůbec vzděláváme.
7. Citlivý přístup – obrátit pozornost na člověka a jeho prožívání – přistupovat k druhým tak,
abychom vzájemným respektem, empatií a efektivní komunikací utvářeli zdravé normy
a sebevědomí, kladné vztahy a sociální klima.
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8. Vnitřní motivace – podporovat vnitřní motivaci na místo nástrojů té vnější – dokázat nadchnout
studenty pro pedagogické poslání, aktivizovat je v jejich studiu, aby sami dovedli probouzet zájem
o učení a radost z poznávání.
9. Rozvoj kreativity – utvářet prostředí, které podněcuje tvořivost – stavět takové úkoly a výzvy,
které nabízejí různé způsoby řešení – usilovat o otevřené myšlení, tvůrčí postupy a hledání nových
cest.
10. Příležitost pro všechny – dávat šance všem lidem bez rozdílu, hledat ideál inkluze respektováním
individuality každého člověka, nacházet v této otevřenosti obohacení a trvale přijímat rozmanitost
jako žádanou hodnotu.
11. Mezinárodní přesah – překročit hranice a učit se nahlížet na věci z mezinárodní perspektivy –
podporovat výjezdy do ciziny, posilovat práci s cizími jazyky a celkově internacionalizovat studium
v jeho formách i obsahu.
12. Učení v souvislostech – usilovat o porozumění tématům dnešního světa v jejich souvislostech
a kontextu, učit se orientovat ve víru informací a médií, propojovat jednotlivé obory a věnovat
pozornost průřezovým tématům.
13. Společenská odpovědnost – angažovat se v dění kolem nás a klást důraz na občanský rozměr
vzdělávání – tvořit školu, jež přijímá spoluodpovědnost za okolní svět a se svými studenty i sama o
sobě se do něj aktivně zapojuje.
14. Spolupráce s okolím – hledat partnery a inspiraci a naslouchat reálnému světu – spolupracovat se
školami a s různými organizacemi, vést studenty k účasti na zajímavých projektech a k všestranně
obohacující otevřenosti.
15. Rozmanitost vzdělávání – intenzivně se zamýšlet nad různými podobami výchovy a vzdělávání ve
škole i mimo ni a nebát se inovací a alternativ – tvořit svět, kde rozmanitost, jinakost a změna jsou
vnímány jako obohacující.
16. Učení praxí – klást důraz na praktický nácvik a za základ pedagogické přípravy považovat velké
množství kvalitně reflektovaných praxí – propojovat praxi s teorií a zasazovat výuku do reálné
a aktuální podoby světa.
17. Reflexe při učení – systematicky pracovat s reflexí jako nástrojem poučení z prožité zkušenosti –
soustředit se na reflexi pedagogických praxí i při běžné výuce s žáky – pěstovat sebereflexi a učit
se od sebe navzájem.
18. Zpětná vazba – trvale hledat a hodnotit kvalitu výuky a vzdělávání – učit se dávat a přijímat
zpětnou vazbu a nakládat s ní tak, aby žákům a studentům pomáhala reflektovat jejich práci a aby
rozvíjela úroveň výuky samotné.
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19. Osobnostní rozvoj – zařazovat do výuky sebezkušenostní aktivity, v nichž se člověk učí lépe
poznávat sám sebe a svůj proces učení, komunikovat s druhými, zvládat negativní a rizikové
chování a působit vůči němu preventivně.
20. Výchovný rozměr – pracovat s hodnotami, neomezovat se na pouhou vzdělanost a pěstovat
v lidech slušnost, pokoru a smysl pro morálku – formovat druhé k tomu, aby usilovali být dobrým
člověkem.
21. Autenticita prostředí – uvádět všechny ideje do praxe vlastním příkladem školy – usilovat, aby vliv
sociálního a pedagogického prostředí šel ruku v ruce s ideály i kurikulem a působil tak na budoucí
pedagogy jako žádoucí vzor.
(10)

Závěrečná část Vize Otevřena popisuje činnost spolku následujícím způsobem:

Naše činnost
Zakládáme nezávislou studentskou iniciativu a celostátní studentský spolek s cílem trvale
podněcovat diskusi a inovace v pedagogických oborech. Máme jasnou vizi, již hodláme prosazovat
všemi vhodnými cestami. Věříme, že máme co říct ke zkvalitnění výuky a chceme být platformou, jež
zprostředkuje takový hlas jako dialog mezi studenty a vyučujícími.
Zaměřujeme se na úroveň vzdělávání fakult a oborů jako celku, jde nám tedy jak o zlepšování
pedagogicko-psychologické průpravy, tak o změny v aprobačních předmětech, od nichž čekáme, že
budou více směřovat k učení. Stejně tak chceme rozvíjet kvalitu našich neučitelských oborů.

Vidíme různé cesty
Konkrétní náplň naší činnosti hodláme uchopit především skrze tyto aktivity:
 Otevírání diskuse o vzdělávání na všech úrovních.
 Usilování o inovace a trvalé zlepšování podoby existujících předmětů.
 Prosazování proměny předmětové skladby celých oborů.
 Hledání cest ke zlepšení prostředí fakult a přístupu ke studentům.
 Jednání v akademických senátech a s dalšími odpovědnými orgány.
 Zakládání a podpora studentských oborových rad na jednotlivých fakultách.
 Podporování hodnocení kvality a příležitostí pro další vzdělávání a rozvoj akademických
pracovníků.
 Oslovování a aktivizace studentů a jejich zapojování do dění a inovací.
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 Zprostředkovávání studentských podnětů, připomínek, stížností a návrhů na inovace vyučujícím a
fakultám.
 Vytváření sítě spolupracujících škol, fakult, organizací a projektů.
 Shromažďování a nabízení inspirace, zkušeností a zdrojů poznání.
 Vydávání publikací, vzdělávacích, metodických a dalších materiálů.
 Organizování debat, přednášek, anket, kurzů, školení a dalších setkání a akcí.

Jdeme příkladem
Vyzýváme všechny studenty pedagogických oborů v České republice k zájmu a účasti na zlepšování
našich společných škol. Usilujeme o nastartování vývoje, v němž sami projevíme snahy podílet se na
zvyšování kvality vzdělávání. Všechny studenty zveme k diskusi, ke spolupráci a v případě zájmu
k aktivnímu zapojení do naší iniciativy.
Přikládáme zásadní význam autenticitě, a tak se i my ve svém fungování snažíme řídit vlastními
ideály. Průběžně reflektujeme a hodnotíme naši činnost a pracujeme v ní s demokratickými procesy.
Snažíme se sami vzdělávat a rozvíjet v oblasti, jíž se věnujeme, a touto aktivitou naplňujeme vlastní
společenskou angažovanost a odpovědnost.
Vidíme ve své činnosti velký smysl a věříme, že se nám zkvalitňováním přípravy pedagogů podaří
přispět ke zlepšení úrovně vzdělávání v této společnosti.
(11)

Verze textu Vize Otevřena, se kterou se spolek prezentuje navenek, může být rozhodnutím
Republikového předsednictva Otevřena upravena nebo aktualizována vůči podobě uvedené v těchto
Stanovách. Taková úprava nesmí zásadním způsobem změnit význam textu. Není-li tato úprava
dodatečně schválena nejbližším Republikovým sněmem Otevřena, poté již dále není přípustná.

(12)

Vize Otevřena je doplněna Rozšiřujícím komentářem, který není součástí těchto Stanov a může být
měněn dle potřeby Republikovým předsednictvem Otevřena.
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3. část

ČLENSTVÍ

(13)

Členem Otevřena se může stát každý člověk, který souhlasí s jeho stanovami a je ochotný se aktivně
podílet na naplňování jeho vize.

(14)

Členství v Otevřenu zpravidla vychází z členství v jedné z jeho poboček. Není-li to možné, zavádí se
členství pouze v hlavním spolku.

(15)

O přijetí za člena rozhoduje pobočka, u které jednotlivec požádal o členství odevzdáním závazné
přihlášky. Hlásí-li se jednotlivec o členství pouze v hlavním spolku, plní tuto roli na místo pobočky
Republiková rada Otevřena.

(16)

Zánik členství v pobočce i Otevřenu jako hlavním spolku nastává na základě:
(a) vystoupení, tedy dobrovolného rozhodnutí člena o ukončení členství
(b) vyloučení člena pro vážné porušení jeho povinností – rozhodnutí o vyloučení náleží domovské
pobočce, probíhá způsobem dle občanského zákoníku a podléhá revizi Kontrolní komise, která
jej může upravit.
(c) projevení vůle nepokračovat v členství, kterým se rozumí dlouhodobá neaktivita po alespoň
6 měsíců – rozhodnutí provádí domovská pobočka člena poté, co člen neprojevil vůli
pokračovat ani na základě výzvy v přiměřené lhůtě
(d) zániku pobočky, jíž je členem, pokud zaniká bez právního nástupce, anebo zániku Otevřena
jako hlavního spolku
(e) úmrtí člena
V případě členství v hlavním spolku bez členství v některé z poboček dle předchozího článku je
domovskou pobočkou dle tohoto i následujícího článku rozuměno Otevřeno jako hlavní spolek
zastoupené Republikovou radou Otevřena.

(17)

Není-li možné mezi jednotlivcem a jeho domovskou pobočkou dosáhnout shody v otázkách vzniku
nebo zániku členství, rozhodne o této věci Kontrolní komise.

(18)

Každý člen má zejména tato práva:
(a) podílet se na činnosti Otevřena
(b) být přiměřeně informován o činnosti Otevřena
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(c) využívat možností vzdělávání a rozvoje, které Otevřeno svým členům zajišťuje
(d) ucházet se o členství v jakémkoli ústředním orgánu nebo orgánu vlastní domovské pobočky
a kandidovat ve volbách do volených orgánů
(e) podílet se na rozhodování Členské schůze své domovské pobočky
(f) podávat návrhy, připomínky a stížnosti
(19)

Každý člen je zejména povinen:
(a) naplňovat poslání a principy Otevřena
(b) řídit se těmito Stanovami a dále všemi rozhodnutími Otevřena jako hlavního spolku i své
domovské pobočky

(20)

Členové Otevřena neplatí žádné členské příspěvky.

(21)

Otevřeno vede seznam členů, zápisy, výmazy a úpravy provádí a přístup k seznamu mají orgány, které
o členství rozhodují, spolu s Republikovou radou Otevřena.

4. část

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

(22)

Organizační strukturu tvoří:
(a) Otevřeno (hlavní spolek)
(b) Pobočky (organizační jednotky)

(23)

Otevřeno je týmovou demokracií ve smyslu volené samosprávy a principu subsidiarity. Volba do
řídících orgánů hlavního spolku i jednotlivých poboček vychází od jejich členů.

(24)

Otevřeno jako hlavní spolek je spravováno ústředními orgány, jejichž způsob ustanovení, složení,
působnost a pravomoc určují tyto Stanovy.

(25)

Otevřeno nabízí svým členům tři možné formy organizačního začlenění pro vyvíjení činnosti v místě
jejich působiště:
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(a) Bez ustanovené pobočky – členové mohou vyvíjet činnost i na místech, kde není pobočka
zřízena, a to zpravidla v čase, kdy nejsou pro vznik pobočky dostatečné předpoklady. Tito
členové přímo podléhají Otevřenu jako hlavnímu spolku, aniž by měli vlastní samosprávu ve
smyslu pobočky, a rozvíjí aktivity Otevřena v koordinaci s Republikovou radou Otevřena.
(b) V rámci pobočky bez právní subjektivity – členové mohou být v místě svého působiště
organizováni do samosprávné pobočky začleněné do organizační struktury Otevřena dle
těchto Stanov. Pobočka tohoto typu je organizační jednotkou ve smyslu vnitřní organizační
struktury Otevřena, není však samostatným subjektem navenek.
(c) V rámci pobočky s vlastní právní subjektivitou – je-li to pro pobočku výhodné, může být
založena jako pobočný spolek s vlastní právní subjektivitou. Pobočka tohoto typu je
organizační jednotkou ve smyslu vnitřní organizační struktury Otevřena stejným způsobem
jako pobočka bez právní subjektivity, nad rámec toho je ale samostatným subjektem navenek.
(26)

Pobočky jsou podřízeny Otevřenu jako hlavnímu spolku.

(27)

Pobočky vznikají a zanikají rozhodnutím Otevřena jako hlavního spolku a jsou spravovány vlastními
orgány. Způsob ustanovení, složení, působnosti a pravomocí základních orgánů poboček je vytyčen
těmito stanovami, další orgány jsou zřizovány pobočkami z jejich vlastního uvážení.

(28)

Pobočky s vlastní právní subjektivitou jsou pobočnými spolky ve smyslu občanského zákoníku a mají
právní osobnost odvozenou od právní osobnosti hlavního spolku, kterým je Otevřeno. Povahu
pobočky jako pobočného spolku a pouto k Otevřenu jako hlavnímu spolku nelze za trvání jejich právní
osobnosti změnit.

(29)

Postavení i způsob organizace poboček bez právní subjektivity a poboček s vlastní právní subjektivitou
jsou v rámci vnitřní organizační struktury Otevřena shodné. Hovoří-li tyto Stanovy obecně o pobočce,
vztahuje se jejich ustanovení na oba typy poboček stejným způsobem.
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5. část

ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ

(30)

Orgány Otevřena jako hlavního spolku, stejně jako orgány poboček, vydávají rozhodnutí ve věcech,
které jsou v jejich působnosti.

(31)

Rozhodnutím se souhrnně rozumí veškerá usnesení, předpisy a řídící akty jednotlivých orgánů.
Rozhodnutími seřazenými podle právní síly od nejvyššího jsou:
(a) Stanovy
(b) rozhodnutí Otevřena jako hlavního spolku
(c) rozhodnutí poboček

(32)

Pro pobočky jsou závazná rozhodnutí Otevřena jako hlavního spolku. Pobočkám je každopádně
zaručena odpovídající autonomie ve vlastní samosprávě a činnosti.

(33)

Pro všechny členy jsou závazná rozhodnutí vlastní pobočky, jakož i Otevřena jako hlavního spolku.

(34)

Rozporují-li se rozhodnutí, použije se přednostně rozhodnutí vyšší právní síly, případně pak zvláštní
úprava proti obecné, případně pak rozhodnutí novější.

(35)

Kolektivní orgány i veškeré další vzniklé týmy usilují o takové způsoby rozhodování, které respektují
vůli napříč celou skupinou. Snaží se dobrat konsenzu a případně využít pokročilejších metod hledání
společného řešení. Finální usnesení v každém případě vychází ze souhlasu přinejmenším prosté
většiny přítomných členů, není-li uvedeno, že je třeba většiny vyšší.

(36)

Usnesení kolektivního orgánu může být vysloveno i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím
prostředků komunikace na dálku. Toto ustanovení se nevztahuje na usnášení Republikového sněmu
Otevřena, který jedná výhradně na společném zasedání.

(37)

Ve volbách do kolektivních orgánů jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počty hlasů v prvním
kole voleb. Ve volbě předsedy nebo místopředsedy jakéhokoli orgánu je zvolen kandidát, který
obdržel nadpoloviční počet hlasů. Pokud jednoznačnému zvolení brání rovný počet hlasů, rozhodne
o zvoleném kandidátovi daný orgán, který volbu provádí, svým usnesením.

(38)

Pokud je člen zvolen či jmenován do funkce, která je s jinou funkcí vzájemně neslučitelná, považuje se,
že se k okamžiku počátku nového mandátu vzdal funkce původní.
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(39)

Prostřednictvím sdílené sbírky dokumentů jsou členům Otevřena či dané pobočky dostupná veškerá
rozhodnutí s obecnou platností, veškeré výsledky voleb a dále veškerá rozhodnutí Republikového
sněmu Otevřena, Republikového předsednictva Otevřena a Členské schůze pobočky.

6. část

STATUTÁRNÍ ORGÁNY

(40)

Statutárním orgánem Otevřena je předseda Republikové rady Otevřena.

(41)

Místopředseda Republikové rady Otevřena v nepřítomnosti předsedy vykonává vše, co přísluší
statutárnímu orgánu Otevřena. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal předseda či
místopředseda.

(42)

Statutárním orgánem pobočky je její předseda.

(43)

Místopředseda pobočky v nepřítomnosti předsedy vykonává vše, co přísluší statutárnímu orgánu
pobočky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal předseda či místopředseda.

(44)

Statutární orgán Otevřena, jakož i pobočky smí zmocnit další osoby k jednání jménem Otevřena,
případně pobočky. Odpovědnost za právní jednání na základě takového zmocnění nese statutární
orgán.

(45)

Ustanovení o statutárních orgánech pobočky v této části Stanov se vztahují pouze na pobočky s vlastní
právní subjektivitou.
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7. část

HLAVNÍ SPOLEK A JEHO ORGÁNY

(46)

Smyslem hlavního spolku a jeho ústředních orgánů je zajišťovat činnosti, které vedou k naplňování
poslání Otevřena, a to především:
(a) rozvoj a trvalé a strategické fungování Otevřena jako celku
(b) plynulý chod organizace v souladu se Stanovami Otevřena
(c) ideovou, informační, vzdělávací, materiální, finanční a celkově všestrannou podporu
pobočkám pro jejich činnost
(d) jednotnou vnější komunikaci Otevřena včetně společných veřejných vyjádření

(47)

Ústřední orgány Otevřena jako hlavního spolku tvoří:
(a) Republikový sněm Otevřena
(b) Republikové předsednictvo Otevřena
(c) Republiková rada Otevřena
(d) Kontrolní komise
(e) Dozorčí rada Otevřena

(48)

Členem jakéhokoli ústředního orgánu může být kterýkoli člen Otevřena. Do orgánů, jejichž členové
jsou voleni ve volbách, mohou kandidovat všichni členové Otevřena.

(49)

Délka mandátu v ústředních orgánech je v případě Republikového sněmu Otevřena vázána výhradně
k příslušnému sněmu a v případě Dozorčí rady Otevřena stanovena na dobu neurčitou. Délka mandátu
v ostatních ústředních orgánech je vymezena na jeden akademický rok trvající od 1. července do
30. června roku následujícího, přičemž pokud je mimořádně zvoleno nové složení takového orgánu,
jehož mandát má započít v průběhu této doby, potom k tomuto okamžiku mandát dosavadních členů
orgánu zaniká a mandát nového orgánu trvá nejvýše do 30. června.

(50)

Členství v ústředním orgánu zaniká:
(a) vypršením mandátu
(b) odstoupením, tedy dobrovolným rozhodnutím o rezignaci na členství v orgánu
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(c) odvoláním, tedy rozhodnutím orgánu, který daného člena jmenoval, přičemž takto je možné
odvolat členy pouze ze jmenovaných, nikoli volených orgánů
(d) zánikem členství ve spolku
(51)

Členství v Republikovém předsednictvu Otevřena, Republikové radě Otevřena, Kontrolní komisi,
Dozorčí radě Otevřena a dále funkce předsedy či místopředsedy pobočky jsou vzájemně neslučitelné,
s těmito výjimkami:
(a) Předsedové poboček jsou z titulu své funkce současně členy Republikového předsednictva
Otevřena.
(b) Členové Republikového předsednictva Otevřena volení Republikovým sněmem Otevřena
mohou být současně členy Republikové rady Otevřena.

(52)

Je na vůli spolku, jestli zřídí Dozorčí radu Otevřena dle těchto Stanov. Existence ostatních ústředních
orgánů je nutná.

8. část

REPUBLIKOVÝ SNĚM OTEVŘENA

(53)

Republikový sněm Otevřena (dále jen Sněm) je nejvyšším orgánem Otevřena a žádný jiný orgán tuto
roli nikdy nepřejímá. Sněm je shromážděním delegátů ve smyslu občanského zákoníku.

(54)

Sněm může rozhodovat ve všech věcech Otevřena v mezích zákona.

(55)

Sněm není ve svém rozhodování vázán rozhodnutími nižších orgánů.

(56)

Sněm svolává Republiková rada Otevřena, která určí, kdo Sněmu předsedá. Termín řádného Sněmu je
ohlášen v předstihu nejméně dvou měsíců a je volen s ohledem na možnosti co nejvíce delegátů.
Termín mimořádného Sněmu je volen s ohledem na potřeby aktuální situace, rovněž s přihlédnutím
k možnostem co nejvíce delegátů. Mimořádný sněm může být rovněž svolán Dozorčí radou Otevřena
dle příslušného článku těchto Stanov.

(57)

Řádný Sněm se koná jednou ročně, a to vždy před koncem akademického roku, tedy zpravidla v dubnu
nebo květnu daného roku.

(58)

Mimořádný Sněm se koná na základě:
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(a) rozhodnutí Republikové rady Otevřena
(b) návrhu Republikového předsednictva Otevřena
(c) návrhu nejméně poloviny poboček
(d) návrhu nejméně čtvrtiny všech členů Otevřena
(e) návrhu či rozhodnutí Dozorčí rady Otevřena
(f) usnesení Sněmu
(59)

Delegáty Sněmu tvoří zástupci jednotlivých poboček, které si zvolí každá pobočka ze svého středu
vlastním způsobem. Každá pobočka deleguje 3 až 10 delegátů úměrně dle počtu svých členů. Jednotný
způsob výpočtu počtu delegátů úměrně dle počtu členů pobočky určí Republiková rada Otevřena se
svoláním Sněmu.

(60)

Své delegáty ve smyslu předcházejícího článku si současně zvolí ze svého středu také členové hlavního
spolku, kteří nejsou členy žádné pobočky. Počet delegátů za takto určenou skupinu členů je dán
stejným způsobem, jako kdyby šlo o pobočku. Provedení voleb delegátů v tomto případě řídí
Republiková rada Otevřena tak, aby se všem takto dotčeným členům dostalo stejných práv.

(61)

Sněm je usnášení schopný při účasti nejméně třetiny delegátů. Není-li určeno jinak, sněm rozhoduje
prostou většinou přítomných delegátů.

(62)

Sněm přijímá usnesení výhradně při společném zasedání, nikoli komunikací na dálku.

(63)

Sněm může třípětinovou většinou přítomných delegátů rozhodnout o změně Stanov.

(64)

Sněm může uložit Republikovému předsednictvu Otevřena nebo Republikové radě Otevřena své
úkoly. Tímto způsobem může Sněm rovněž zmocnit Republikové předsednictvo Otevřena ke konkrétní
úpravě Stanov, usnese-li se na tom Sněm způsobem dle předchozího článku.

(65)

Výhradně Sněmu přísluší třípětinovou většinou přítomných delegátů rozhodnout o omezení celistvosti
či svrchovanosti Otevřena nebo o jeho zrušení. V takovém případě Sněm určí likvidátora a rozhodne
o obdobném veřejně prospěšném účelu, ke kterému se použije likvidační zůstatek.

(66)

Sněm volí členy do Republikového předsednictva Otevřena a do Kontrolní, a to pokud:
(a) jde o řádný Sněm
(b) byl svolán mimořádně za tímto účelem
(c) rozhodne se tak společným usnesením
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(67)

Chce-li Sněm rozhodnout ve věci, která nebyla předem ohlášena, a kterýkoli přítomný delegát vůči
tomu vznese námitku, potom je takové rozhodování možné pouze za předpokladu, že s jeho
uskutečněním souhlasí Sněm třípětinovou většinou přítomných delegátů.

(68)

Sněm může na svém zasedání omezit, kdo je oprávněn navrhovat usnesení. Tato pravomoc však
nezadatelně náleží všem ústředním orgánům, všem pobočkám a jakékoli skupině delegátů čítající
nejméně čtvrtinu přítomných delegátů.

9. část

REPUBLIKOVÉ PŘEDSEDNICTVO OTEVŘENA

(69)

Republikové předsednictvo Otevřena (dále jen Předsednictvo) je vrcholným a strategickým
zastupitelským sborem Otevřena v době mezi Sněmy.

(70)

Předsednictvo rozhoduje o klíčových otázkách chodu Otevřena, jmenuje a odvolává členy Republikové
rady Otevřena, schvaluje strategické a programové koncepce, rozpočet Otevřena, jeho úpravy a
významnější finanční úkony, závěrečnou a výroční zprávu, smluvní strategická partnerství s jinými
organizacemi a členství Otevřena v jiných spolcích nebo svazech, rozhoduje o vzniku a zániku poboček
a o dalších věcech určených Stanovami nebo jiným rozhodnutím.

(71)

Předsednictvo tvoří 10 členů volených Sněmem na jeden akademický rok a dále předsedové všech
poboček.

(72)

Předsednictvo si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, v jejichž působnosti je výhradně
koordinovat jednání Předsednictva. Tyto funkce jsou neslučitelné s funkcí předsedy pobočky nebo
s členstvím v Republikové radě Otevřena.

(73)

Zanikne-li v průběhu funkčního období Předsednictva mandát některého člena, nahradí jej kandidát,
který byl další v pořadí ve volbách do tohoto Předsednictva. Není-li to již možné, zůstává počet členů
Předsednictva snížen. Klesne-li celkový počet členů Předsednictva pod 6, poté Republiková Rada
Otevřena svolá mimořádný Sněm a do doby jeho konání dočasně doplní Předsednictvo o své členy.
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10. část

REPUBLIKOVÁ RADA OTEVŘENA

(74)

Republiková rada Otevřena (dále jen Rada) je hlavním řídícím a výkonným orgánem Otevřena jako
hlavního spolku. Radě náleží působnost ve všech záležitostech, nejde-li o působnost svěřenou
zákonem, Stanovami či rozhodnutím Předsednictva jinému orgánu.

(75)

Rada právně a fakticky jedná jménem Otevřena.

(76)

Do působnosti Rady náleží řídit organizaci ve všech ohledech tak, aby:
(a) bylo naplňováno poslání a účel Otevřena v souladu s jeho principy
(b) byla naplňována vůle všech orgánů a rozhodnutí
(c) Otevřeno dostálo všem svým právním závazkům a povinnostem
(d) jmění Otevřena bylo řádně spravováno
(e) byl zajištěn řádný chod organizace

(77)

Rada je podřízena Předsednictvu.

(78)

Radu tvoří předseda Rady jmenovaný Předsednictvem a dále další členové Rady jmenovaní
Předsednictvem na základě návrhu předsedy Rady.
(a) Předsednictvo vždy jmenuje členy Rady jen pro funkční období, ve kterém samo vykonává svůj
mandát.
(b) Nově zvolené Předsednictvo pro nadcházející funkční období jmenuje členy Rady pro
nadcházející funkční období ještě před zahájením tohoto období, tedy v době mezi Sněmem,
na kterém bylo zvoleno, a 30. červnem.

(79)

Součástí jmenování člena Rady je určení úlohy, kterou bude tento člen v Radě zastávat, zpravidla ve
vedení určité agendy, případně výkonem funkce místopředsedy Rady, který plným rozsahem
zastupuje předsedu Rady v jeho nepřítomnosti.

(80)

Předseda Rady je statutárním orgánem Otevřena a řídí činnost celého spolku. Předseda je
vykonavatelem působnosti a pravomoci Rady a má právo rozhodovat o všech věcech, které jsou
v působnosti Rady a které si Rada nevyhradila pro kolektivní rozhodování. Předseda má právo veta
vůči kolektivním rozhodnutím Rady.
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(81)

Předsedu Rady lze označovat za předsedu celého spolku.

(82)

Rada může pověřit nebo zmocnit jiné osoby k vymezenému výkonu své pravomoci.

(83)

Člen Rady může být odvolán Předsednictvem výhradně na základě usnesení absolutní většiny všech
členů Předsednictva.

(84)

Zanikne-li mandát předsedy Rady v momentě, kdy není jmenován předseda nový, přechází funkce
předsedy na dosavadního místopředsedu. Další vývoj složení Rady je v kompetenci Předsednictva
standardním způsobem.

(85)

Rada předkládá Předsednictvu ke schválení strategickou a programovou koncepci a rozpočet Otevřena
pro své roční funkční období, z nichž následně ve své činnosti vychází. Tyto materiály je možné se
souhlasem Předsednictva měnit.

(86)

Se závěrem svého funkčního období předkládá Rada Předsednictvu ke schválení závěrečnou zprávu,
která zhodnotí naplnění strategické a programové koncepce.

(87)

Rada též předkládá Předsednictvu ke schválení Výroční zprávu Otevřena, která slouží především
komunikaci navenek.

11. část

KONTROLNÍ KOMISE

(88)

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li řádně vedeny všechny náležitosti Otevřena i jeho poboček, zvláště pak
hospodaření, a má právo vyžádat si k nahlédnutí patřičné dokumenty a informace a vyžadovat
součinnost všech orgánů Otevřena jako celku i jeho poboček. Další působnost kontrolní komise
stanoví zákon, tyto Stanovy a jiná rozhodnutí Sněmu nebo Předsednictva.

(89)

Kontrolní komise má nejméně 3 členy volené Sněmem na jeden akademický rok. O případném
navýšení počtu členů rozhodne Sněm.

(90)

Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, v jejichž působnosti je výhradně
koordinovat její jednání.

(91)

Sníží-li se počet členů Kontrolní komise pod stanovenou mez, doplní komisi další náhradník v pořadí
dle posledních voleb. Není-li to možné, potom komise kooptuje další členy dle vlastního uvážení
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(92)

(vypuštěno)

(93)

Kontrolní komise na návrh dotčeného člena (bývalého člena, uchazeče o členství) přezkoumává
rozhodnutí o vzniku a zániku jeho členství a může v této otázce opravit rozhodnutí orgánu, který
o členství rozhoduje. Kontrolní komise zároveň přezkoumává každé rozhodnutí o vyloučení člena dle
článku 16.

(94)

(vypuštěno)

(95)

Kontrolní komise rozhoduje o zrušení vadného rozhodnutí Otevřena jako hlavního spolku či pobočky
nebo o zrušení jeho vadné části. Vadným se rozumí takové rozhodnutí, které je v přímém rozporu se
zákonem nebo jiným veřejným právním předpisem, se Stanovami, s předchozím rozhodnutím Sněmu
nebo s jiným vyšším rozhodnutím. Komise nemůže zrušit rozhodnutí Sněmu. Komise rozhoduje v této
věci výhradně na návrh jiného ústředního orgánu nebo pobočky.

(96)

(vypuštěno)

(97)

(vypuštěno)

(98)

(vypuštěno)

13. část

DOZORČÍ RADA OTEVŘENA

(99)

Dozorčí rada Otevřena (dále jen Dozorčí rada) dohlíží na činnost Otevřena a propojuje jej
s reprezentanty okolního světa, v němž Otevřeno působí.

(100)

Dozorčí radu tvoří členové Otevřena a dále nečlenové Otevřena, především z řad reprezentantů
vysokých škol, státu a občanského sektoru.

(101)

Členy Dozorčí rady jmenuje Sněm na dobu neurčitou, složení Dozorčí rady může být Sněmem
v průběhu času upravováno a doplňováno.

(102)

Mandát člena Dozorčí rady nezaniká, pokud její člen přestane být členem Otevřena.

(103)

Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, v jejichž působnosti je výhradně
koordinovat její jednání.
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(104)

Dozorčí rada se vyjadřuje zejména k činnosti, která je v působnosti Předsednictva. To jí umožňuje
připomínkovat jeho strategická rozhodnutí, především roční strategickou a programovou koncepci
Otevřena, rozpočet Otevřena a závěrečnou zprávu.

(105)

Dozorčí rada je nejméně jednou ročně zvána Předsednictvem ke společnému jednání.

(106)

Dozorčí rada může navrhnout svolání mimořádného Sněmu. Pokud tento návrh není vyslyšen, může
Dozorčí rada sama mimořádný Sněm svolat.

14. část

POBOČKY

(107)

Pobočky jsou samosprávnými organizačními jednotkami Otevřena.

(108)

Pobočky s vlastní právní subjektivitou jsou pobočnými spolky, a tedy vlastními právnickými osobami.

(109)

Smyslem pobočky je sdružovat členy kolem fakulty nebo fakult daného města, kteří zde chtějí vyvíjet
činnost Otevřena.

(110)

Pobočkám je zaručena autonomie ve vlastní organizaci práce i volbě programové činnosti, probíhá-li
v souladu se Stanovami a dalšími rozhodnutími Otevřena jako hlavního spolku, jimiž je pobočka
vázána.

(111)

Pobočky vznikají výhradně v krajských městech ČR a vztahují se svojí působností na všechny dotčené
fakulty v daném městě a celém příslušném kraji. V každém kraji vzniká nejvýše jedna pobočka.
Krajským městem je pro účely tohoto ustanovení rozuměno též hlavní město Praha.

(112)

Pobočka se zakládá rozhodnutím Republikového předsednictva Otevřena, a to na základě návrhu
nejméně tří lidí, kteří se se vznikem pobočky stanou jejími členy a provedou v koordinaci
s Předsednictvem ustavující zasedání Členské schůze, která zvolí všechny orgány pobočky.
(a) Součástí rozhodnutí Republikového předsednictva Otevřena o vzniku pobočky je určení typu
pobočky ve smyslu těchto Stanov, tedy zdali jde o pobočku s vlastní právní subjektivitou, nebo
nikoli.
(b) Republikové předsednictvo Otevřena může na návrh dotčené pobočky rozhodnout o změně
jejího typu. V takovém případě vydává rozhodnutí dle tohoto článku o založení či zrušení
pobočného spolku.
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(c) V případě, že počet členů pobočky klesne pod tři, Republikové předsednictvo Otevřena
rozhodne o dalším postupu.
(d) Pobočka s vlastní právní subjektivitou vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Zakladatelským
právním jednáním pobočky jsou tyto Stanovy a dále rozhodnutí dle tohoto článku, jímž se
pobočka zakládá.
(113)

Název pobočky pro neformální komunikaci je odvozen z názvu Otevřena s připojením názvu města, ve
kterém působí.

(114)

Formální název pobočky s vlastní právní subjektivitou je odvozen z názvu Otevřena s připojeným
označením „pobočka“, názvem města, ve kterém působí, a označení „z. s.“.

(115)

Pobočka s vlastní právní subjektivitou může na rozdíl od pobočky bez právní subjektivity činit vlastní
právní jednání a samostatně hospodařit s majetkem.

(116)

Zánik pobočky je dán:
(a) rozhodnutím Republikového předsednictva Otevřena na základě návrhu Členské schůze dané
pobočky, pro které se vysloví třípětinová většina přítomných členů pobočky anebo
nadpoloviční většina všech členů pobočky
(b) rozhodnutím Republikového předsednictva Otevřena na základě usnesení třípětinové většiny
všech členů Předsednictva
(c) rozhodnutím Republikového sněmu Otevřena na základě usnesení třípětinové většiny
přítomných delegátů tohoto Sněmu
(d) zánikem Otevřena jako hlavního spolku nebo rozhodnutím Republikové rady Otevřena na
základě platného rozhodnutí o nadcházejícím zániku Otevřena

(117)

Zánik pobočky s vlastní právní subjektivitou nastává výmazem z veřejného rejstříku na základě zrušení
s likvidací. Rozhodnutím o zrušení vstupuje pobočka do likvidace, likvidátora ustanoví Republiková
rada Otevřena a poté rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem dle zákona.
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15. část

ORGÁNY POBOČEK

(118)

Pobočky jsou spravovány vlastními orgány, jimiž jsou především:
(a) Členská schůze pobočky
(b) Předseda a místopředseda pobočky

(119)

Členy orgánů pobočky mohou být pouze členové dané pobočky.

(120)

Členskou schůzi trvale tvoří všichni členové pobočky. Délka mandátu předsedy a místopředsedy
pobočky je vymezena na jeden akademický rok trvající od 1. července do 30. června roku
následujícího, přičemž pokud je mimořádně zvoleno nové složení takového orgánu, jehož mandát má
započít v průběhu této doby, potom k tomuto okamžiku mandát dosavadních členů orgánu zaniká a
mandát nového orgánu trvá nejvýše do 30. června.

(121)

Mandát předsedy nebo místopředsedy pobočky zaniká:
(a) vypršením mandátu
(b) odstoupením, tedy dobrovolným rozhodnutím o rezignaci na členství v orgánu
(c) odvoláním, tedy rozhodnutím Členské schůze, která daného člena zvolila
(d) zánikem členství v pobočce

(122)

Pobočka si může ve své působnosti vlastním organizačním řádem nebo jiným rozhodnutím
autonomně zřídit další orgány, kterými doplní orgány vymezené stanovami. Zřizování takových orgánů
a přijímání veškerých rozhodnutí ve věcech další organizační struktury pobočky náleží Členské schůzi,
která může tuto pravomoc dle svého uvážení přenést také na předsedu nebo na jiný vytvořený orgán.
Pobočce se doporučuje zřídit vlastní radu, která bude spolu s předsedou vykonávat řízení pobočky.

(123)

Pobočka může dle svého uvážení zřídit vlastní Dozorčí radu pobočky, jejíž povaha bude odpovídat
povaze Dozorčí rady Otevřena, přenesené na úroveň pobočky. Členy takové Dozorčí rady pobočky
můžou být i nečlenové Otevřena.

(124)

Pobočka může rovněž vlastním organizačním řádem nebo jiným rozhodnutím zavést své další
organizační členění na dílčí celky, například podle oborů, fakult nebo jiných oblastí, které budou
pobočce podléhat. Takto vzniklé celky nejsou právnickou osobou.
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16. část

ČLENSKÁ SCHŮZE POBOČKY

(125)

Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočky.

(126)

Členská schůze může rozhodovat ve všech věcech pobočky, které nejsou jinak upraveny Stanovami
nebo rozhodnutími Otevřena jako hlavního spolku.

(127)

Členskou schůzi tvoří všichni členové dané pobočky.

(128)

Způsob svého jednání určí Členská schůze pobočky vlastním jednacím řádem. Tím může rovněž
stanovit, o kterých věcech bude rozhodovat prostřednictvím komunikace na dálku a o kterých bude
naopak jednat výhradně na společném zasedání.

(129)

Jednání členské schůze svolává předseda pobočky, který schůzi rovněž předsedá.

(130)

Minimálně jednou ročně, a to vždy před koncem akademického roku, tedy zpravidla v dubnu nebo
květnu daného roku, provádí Členská schůze výroční jednání, na kterém volí svého předsedu a
místopředsedu a složení dalších případných orgánů dle své organizační struktury pro nadcházející
akademický rok a současně volí své delegáty pro nejbližší Republikový sněm Otevřena. Toto jednání je
ohlášeno nejméně v měsíčním předstihu a jeho termín je volen s ohledem na možnosti co nejvíce
členů a v odpovídajícím předstihu před Republikovým sněmem Otevřena.

17. část

PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDA POBOČKY

(131)

Předseda je hlavním řídícím a výkonným orgánem pobočky, jemuž náleží působnost ve všech
záležitostech pobočky, nejde-li o působnost svěřenou zákonem, Stanovami či vlastním organizačním
řádem či jiným rozhodnutím pobočky jinému orgánu.

(132)

V případě pobočky s vlastní právní subjektivitou je předseda statutárním orgánem pobočky a právně
a fakticky jedná jejím jménem.

(133)

Posláním a úkolem předsedy a místopředsedy je především:
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(a) vést činnost pobočky a koordinovat tým jejích členů
(b) vystupovat a jednat jménem pobočky
(c) zajistit řádný chod pobočky
(134)

Předseda a místopředseda jsou voleni Členskou schůzí na jeden akademický rok.

(135)

Předsedu v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu zastupuje místopředseda volený stejným způsobem.
Předseda a místopředseda spolupracují na vedení pobočky.

(136)

Předseda může pověřit nebo zmocnit jiné osoby k vymezenému výkonu své pravomoci.

(137)

Zanikne-li mandát předsedy v momentě, kdy není zvolen předseda nový, stává se dočasným
předsedou dosavadní místopředseda. Není-li to možné, potom Republiková rada Otevřena jmenuje
dočasným předsedou jiného člena dané pobočky, a to na základě návrhu fungujících orgánů pobočky.
Dočasný předseda vykonává funkci předsedy v plném rozsahu a do jednoho měsíce svolá jednání
Členské schůze, která zvolí nového řádného předsedu. Do této lhůty se nepočítají měsíce červenec
a srpen.

(138)

(vypuštěno)

(139)

(vypuštěno)

(140)

(vypuštěno)

(141)

(vypuštěno)

(142)

(vypuštěno)
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19. část

HOSPODAŘENÍ

(143)

Otevřeno jako celek i jeho jednotlivé pobočky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve
prospěch poslání Otevřena.

(144)

Pobočky s vlastní právní subjektivitou jsou plně autonomní ve správě vlastních rozpočtů a financí.

(145)

Pobočky bez právní subjektivity nevedou vlastní hospodaření a ustanovení této části Stanov, která
počítají s vlastním hospodařením poboček, se na ně nevztahují.

(146)

Pobočky mohou být coby organizační jednotky financovány v rámci rozpočtů a financí Otevřena jako
hlavního spolku v koordinaci s Republikovou radou Otevřena. Pobočky nemají právní nárok na
financování od Otevřena jako hlavního spolku.

(147)

Hospodaření poboček i hlavního spolku podléhá vnitřní kontrole Kontrolní komisí v rámci kontrolních
mechanismů ustanovených Předsednictvem.

(148)

Otevřeno jako celek i jeho jednotlivé pobočky získávají finance především z darů, příspěvků, dotací,
grantů a účelové podpory, případně výnosem z vlastní vedlejší hospodářské činnosti. Vhodnost
finančních partnerů a podmínek finanční spolupráce určuje Předsednictvo Etickým kodexem
financování.

(149)

Veškeré finanční zdroje Otevřena, jakož i případný zisk z jeho činnosti, lze použít pouze pro spolkovou
činnost včetně správy spolku.

(150)

Veškeré bankovní účty Otevřena jako hlavního spolku i jeho poboček jsou zřízeny jako transparentní.

(151)

Funkce hospodáře, osoby zodpovědné za hospodaření nebo pokladníka, ať už na úrovni Otevřena jako
hlavního spolku anebo poboček, je neslučitelná s funkcí statutárního orgánu nebo jeho zástupce a
s členstvím v Kontrolní komisi. V odůvodněných případech může Předsednictvo udělit statutárnímu
orgánu nebo jeho zástupci výjimku z tohoto ustanovení.

(152)

Za dluhy vzniklé z činnosti pobočky ručí Otevřeno jako hlavní spolek. Toto ručení je omezeno částkou
sto tisíc korun souhrnně za všechny dluhy pobočky.
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20. část

ZÁSADY FUNGOVÁNÍ

(153)

Spolek na všech úrovních dbá, aby formou své činnosti šel příkladem v naplňování vlastních principů,
ať už jde o důraz na otevřenost, transparentnost, demokratičnost, vnitřní motivaci a autonomii,
hodnocení kvality, zpětnou vazbu, reflexi a podporu rozvoje členů či jiné vytyčené zásady.

(154)

Spolek současně dbá, aby pro svůj provoz volil především takové prostředky a zdroje, které jsou
šetrné k přírodě a životnímu prostředí a které chrání lidská práva a dobré mravy.

(155)

Těmito zásadami se při aktivitách spolku snaží řídit všichni jeho členové, za jejich naplňování ručí
předsedové poboček a Republiková rada Otevřena a podléhají kontrole Kontrolní komise.

21. část

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(156)

V čase, kdy není zřízena žádná pobočka, platí, že Republikový sněm Otevřena je tvořen všemi členy
Otevřena.

(157)

Při založení spolku je prvotní složení všech ústředních orgánů dle těchto Stanov s výjimkou Sněmu
určeno společnou vůlí zakladatelů a takto ustanovená Rada je oprávněna svolat první řádný Sněm
i v kratším než dvouměsíčním předstihu. Vůle zakladatelů může za členy ústředních orgánů určit
i osoby, které nejsou v okamžiku založení členy Otevřena. Při založení spolku nemusí být jmenováni
členové Dozorčí rady Otevřena.

(158)

Při založení pobočky je prvotní složení jejích orgánů vymezených těmito Stanovami určeno ustavující
členskou schůzí pobočky, která může za členy těchto orgánů určit i osoby, které nejsou v okamžiku
založení členy pobočky, ale jsou členy Otevřena jako hlavního spolku.

(159)

Ustanovení občanského zákoníku upravující vnitřní poměry Otevřena a jeho poboček, od kterých se
lze odchýlit, se nepoužijí, určují-li tyto Stanovy jiný postup.

(160)

Tyto stanovy nahrazují předchozí znění ze 7. května 2016 a vstupují v účinnost dnem 1. července
2017.
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V Brně dne 29. dubna 2017

Tomáš Čakloš
předseda Republikové rady Otevřena
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