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1. část

Spolek

(1) Otevřeno, z. s. je dobrovolný, nezávislý a veřejně prospěšný spolek.

(2) Účelem a posláním Otevřena je sdružovat studenty, učitele, vzdělavatele a další inovátory
a zájemce o vzdělávání pedagogů do společného hnutí a usilovat s ním o takové pedagogy
a s nimi o takovou proměnu školství, se kterými se všechny děti naplno a s radostí rozvíjejí.

(3) Předmětem hlavní činnosti Otevřena je aktivní naplňování uvedeného účelu, především skrze
účast ve společenské diskuzi, všestrannou podporu vzdělávání, podporu studentů, pedagogů
a dalších aktérů včetně vlastních členů, organizaci vzdělávacích a společenských akcí, veřejných
kampaní a dalších programů, působení na vysokých školách a ve vzdělávací politice a skrze
veškerou související organizační, technickou a materiální činnost při správě a rozvoji organizace.

(4) Předmětem vedlejší činnosti Otevřena je výdělečná činnost, jejíž výtěžek je použit výhradně
k naplňování uvedeného účelu.

(5) Působištěm Otevřena je Česká republika, jeho sídlem je Brno.

2. část

Členství

(6) Členem Otevřena se může stát každý člověk, který souhlasí s těmito Stanovami a je ochotný se
aktivně podílet na naplňování společného poslání.

(7) Členové si volí vždy jeden z typů členství dle míry svého zapojení:

(a) Členové užšího týmu – kontinuálně aktivní členové, orientování v probíhajícím dění
a zapojení do jeho utváření a řízení, tvořící jádro organizace na všech úrovních.

(b) Členové širšího týmu – příležitostně aktivní členové, zapojení do činnosti v konkrétních
aktivitách.

(c) Členové podporovatelé – aktivní příznivci včetně bývalých členů týmu, podporující poslání
organizace účastí v programu či svým vlastním životem.

(8) Členové se dále mohou hlásit k určité místní působnosti či členské roli dle Organizačního řádu.
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Vznik, změna a zánik členství

(9) Vznik členství nastává, podají-li uchazeči závaznou přihlášku a organizace je přijme za své členy.

(10) Změna typu členství nastává vlastním rozhodnutím členů za těchto podmínek:

(a) Členové užšího a širšího týmu přecházejí do jiného typu členství výhradně vlastním
rozhodnutím, ovšem nejsou-li po dobu delší než 3 měsíce aktivní a nejeví-li o aktivitu další
zájem, potom mohou být rozhodnutím organizace přeřazeni mezi členy podporovatele.

(b) Členové podporovatelé mohou přejít do jiného typu členství výhradně vlastním
rozhodnutím se souhlasem organizace.

(11) Změna místní působnosti či členské role nastává výhradně vlastním rozhodnutím členů.

(12) Zánik členství nastává na základě:

(a) Vystoupení, pokud se členové dobrovolně rozhodnou odejít a oznámí to organizaci.

(b) Vyloučení, pokud členové závažně porušují své povinnosti a organizace je proto vyloučí.

(c) Vyřazení, pokud členové déle než rok nejsou aktivní a nejeví zájem setrvat ani jako členové
podporovatelé a organizace je proto vyřadí.

(d) Úmrtí, pokud členové zemřou a organizace je shledá za zemřelé.

(13) Jménem organizace o členství rozhodují předseda a místní koordinátoři vždy samostatně tak,
že předseda může samostatně rozhodovat o členství všech členů, místní koordinátoři mohou
samostatně rozhodovat o členství členů ve svých působnostech dle Organizačního řádu,
rozhodování o členství členů v jejich působnostech náleží v prvé řadě místním koordinátorům
a teprve v případě jejich nečinnosti předsedovi, v případě sporů mezi předsedou a místními
koordinátory rozhoduje předseda a výhradně předseda může rozhodnout o vyloučení členů.

(14) Není-li možné mezi členy a organizací dosáhnout shody v otázkách vzniku, změny nebo zániku
jejich členství, rozhodne o této věci Kontrolní komise.

(15) Otevřeno vede evidenci členů. Zápisy, výmazy a úpravy provádí a přístupem k plné evidenci
disponují Rada, místní koordinátoři a jimi pověření členové. Zjednodušený seznam členů se
základními kontakty je přístupný všem členům Otevřena. Součástí evidence je určení typů členství,
místní působnosti a členských rolí, z nichž jsou jednoznačně odvozovány členské okruhy pro dále
stanovené účely, stejně jako záznamy o všech předchozích změnách členství.

(16) Komunikace vzniku, změny a zániku členství mezi uchazeči či členy a organizací probíhá písemně
elektronicky tak, že uchazeči podávají své přihlášky a členové oznamují svá rozhodnutí o změně
svého členství či o svém vystoupení skrze elektronické formuláře určené Radou, kdežto organizace
sděluje uchazečům a členům svá rozhodnutí o jejich členství e-mailem, přičemž vznik, změna a
zánik členství vždy nastávají okamžikem odeslání posledního k tomu nutného rozhodnutí, přičemž
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rozhodnutí o vyřazení může nastat nejdříve 30 dnů poté, co organizace daným členům sdělí své
rozhodnutí o záměru je pro nečinnost vyřadit a oni ani po tuto dobu na své nečinnosti nic nemění.

Práva a povinnosti členů

(17) Všichni členové jsou v závislosti na typu členství oprávněni:

Členové
užšího týmu

Členové
širšího týmu

Členové
podporovatelé

Podílet se na činnosti a být o ní
informováni. ✔ ✔ ✔

Podílet se na rozhodování a být předem
vtaženi do diskuze o všech podstatných
záměrech.

✔

Ucházet se o členství v orgánech
a kandidovat ve volbách do nich. ✔ ✔

Volit do orgánů a být jejich členy. ✔

Využívat možností vzdělávání a rozvoje. ✔ ✔

Svobodně vyjadřovat své názory, podávat
návrhy, připomínky a stížnosti. ✔ ✔ ✔

Odmítnout dělat činnost, která se jim příčí,
nejedná-li se o plnění obecných pravidel
a rozhodnutí či nutných nároků spojených
s jejich činností.

✔ ✔ ✔

Být zváni na vybraná setkání a disponovat
mailovým účtem a přístupem k disku. ✔ ✔

Těšit se individuální personální péči,
domlouvat dohodu o zapojení a dostávat
zpětnou vazbu.

✔ ✔

Využívat společné hospodaření. ✔ ✔

(18) Všichni členové jsou v závislosti na typu členství povinni:

Členové
užšího týmu

Členové
širšího týmu

Členové
podporovatelé

Naplňovat poslání. ✔ ✔ ✔
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Řídit se těmito Stanovami a ostatními
rozhodnutími organizace. ✔ ✔ ✔

Znát Vizi a Strategii vycházet z nich. ✔ ✔

Aktivně se podílet na činnosti. ✔ ✔

Účastnit se členských setkání. ✔

Osvojovat si nezbytné kompetence pro
činnost, průběžně se rozvíjet a učit ze
zkušeností.

✔ ✔

Vzdělávat se, osvojovat si další znalosti
a dovednosti, účastnit se společného
vzdělávání, rozvoje a sdílení zkušeností.

✔

Aktivně komunikovat, odpovídat na
zprávy. ✔ ✔

Sledovat aktuální dění v organizaci, číst
hromadnou komunikaci, orientovat se
v organizační struktuře a plánech.

✔

(19) Členové platí členské příspěvky, pokud se tak rozhodnou. Výši příspěvku si členové určují
samostatně. Členské příspěvky jsou dobrovolné a jejich placení či neplacení nemůže nijak dopadat
na práva, povinnosti a rovné postavení členů.

3. část

Organizační struktura

(20) Otevřeno působí na celostátní a místní úrovni a je organizováno v různých typech skupin:

(a) Otevřeno – všichni členové jako jeden celek a jedno hnutí.

(b) Členské okruhy – množiny členů dle typů členství, místní působnosti a členských rolí.

(c) Orgány – orgány spravující organizaci a vedoucí veškerou její činnost.

(d) Sekce – dlouhodobé celostátní členění dle vyvíjených programů a činností.

(e) Fóra – platformy místních koordinátorů posilující jejich propojení a hlas.

(f) Týmy – živě proměnlivé skupiny členů pro nejrůznější účely na všech úrovních.
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(21) Činnost na celostátní i místní úrovni je vedena celostátními orgány, organizována v jimi
zřízených sekcích a podnikána týmy zřizovanými a vedenými jednotlivými členy užšího týmu.

(22) Činnost na místní úrovni je místně koordinována místními koordinátory, podnikána primárně jimi
vedenými místními týmy a vzájemně propojena skrze fóra, v nichž se koordinátoři potkávají.

(23) Úplné vymezení orgánů a obecné vymezení místních koordinátorů a jejich fór je dáno těmito
Stanovami. Konkrétní vymezení místních působností, členských rolí, sekcí, místních koordinátorů
a jejich fór je dáno Předsednictvem skrze Organizační řád. Týmy jsou živě proměnlivé.

(24) Činnost je organizována v akademických letech, které trvají vždy od 1. července do 30. června.

(25) Otevřeno je týmovou demokracií ve smyslu volené samosprávy a principů dělby moci. Jeho
správa a řízení jsou svěřeny jednotlivým orgánům a přeneseně též všem dalším skupinám
a členům užšího týmu. Složení orgánů vychází od členů užšího týmu a pravidelně se mění.

(26) Všichni členové si samostatně volí, na jakých úrovních a v jakých skupinách chtějí působit.

4. část

Orgány

(27) Otevřeno je spravováno celostátními kolektivními orgány, jimiž jsou:

(a) Sněm, tvořený shromážděním všech členů užšího týmu.

(b) Předsednictvo, volené na 2 akademické roky.

(c) Rada, jmenovaná na dobu neurčitou.

(d) Kontrolní komise, volená na 2 akademické roky.

(e) Dozorčí rada, jmenovaná na dobu neurčitou.

Složení a ustanovení orgánů

(28) Orgány jsou tvořeny z řad členů užšího týmu, kteří po dobu svého členství v nich nemohou být
pro nečinnost přeřazeni mezi členy podporovatele. Členové širšího týmu se počátkem členství
v orgánech, vyjma Dozorčí rady, stávají členy užšího týmu. Dozorčí rada může být tvořena též
členy širšího týmu, členy podporovateli a nečleny.

(29) Ve volbách do volených orgánů jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počty hlasů
v tajných volbách. Další kandidáti v pořadí se stávají náhradníky a zaujmou případně uvolněná
místa. Pokud v jakýchkoli volbách brání jednoznačnému zvolení rovný počet hlasů, rozhodne
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o zvoleném kandidátovi daný orgán, který volbu provádí, svým usnesením na základě tajného
hlasování. Blíže podobu voleb určí Sněm skrze Volební a jednací řád.

(30) Jmenované orgány jsou ustanoveny schválením jmenování jejich členů oprávněným orgánem.

(31) Složení volených orgánů je možné v průběhu funkčního období měnit v mimořádných volbách
následovně:

(a) Nejsou-li Předsednictvo či Kontrolní komise úplné a koná-li se Sněm, po kterém zbývá
alespoň 6 měsíců řádného funkčního období těchto orgánů, potom na tomto Sněmu
proběhnou doplňovací volby doplňující složení neúplných orgánů pro zbytek funkčního
období. Doplňovací volby je též možné provést na libovolném Sněmu pro doplnění
náhradníků, pokud se tak Sněm usnese.

(b) Sněm může mimořádně zvolit nové složení Předsednictva či Kontrolní komise,
pokud se alespoň třípětinovou většinou přítomných členů Sněmu usnese na vyhlášení
nahrazujících voleb. Zvolením nového složení mandát dosavadních členů daného orgánu
zaniká a mandát nového složení trvá po zbytek funkčního období. Sněm též může
v usnesení o vyhlášení nahrazujících voleb vyhlásit nově začínající funkční období, přičemž
to musí končit ve stanovený konec akademického roku a nesmí přesáhnout stanovenou
délku funkčního období.

(32) Složení jmenovaných orgánů je možné průběžně libovolně měnit.

(33) Členství v orgánech zaniká:

(a) Vypršením mandátu.

(b) Odstoupením, tedy dobrovolným rozhodnutím o rezignaci na členství v orgánu, přičemž
odstoupení nastává též přestoupením z užšího týmu do jiného typu členství nebo přijetím
funkce, která je s členstvím v daném orgánu dle těchto Stanov neslučitelná. Odstoupení
nastává jeho oznámením e-mailem členům daného orgánu, Předsednictva a Rady.
Ze Sněmu není možné odstoupit jinak než opuštěním členství v užším týmu.

(c) Odvoláním, tedy rozhodnutím orgánu, který daného člena jmenoval, přičemž takto je
možné odvolat členy pouze ze jmenovaných, nikoli z volených či hromadných orgánů.
Odvolání nastává rozhodnutím, doprovázeným okamžitým oznámením e-mailem danému
členovi a členům Předsednictva, Rady, Kontrolní komise a Dozorčí rady.

(d) Zánikem členství v Otevřenu.

(34) Vyprší-li funkční období členů Předsednictva či Kontrolní komise, aniž by byli místo nich zvoleni
členové noví, potom daní členové dočasně zůstávají členy daných orgánů a Rada je povinna
iniciovat a snažit se zajistit řádné zvolení nového složení daných orgánů pro zbytek daného
funkčního období v nejbližším možném termínu.

(35) Členství v Předsednictvu, Radě, Kontrolní komisi a Dozorčí radě jsou vzájemně neslučitelná.
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(36) V čele kolektivních orgánů stojí jejich předsedové a místopředsedové:

(a) Předsednictvo, Kontrolní komise a Dozorčí rada si volí své předsedy a místopředsedy ze
svého středu v tajných volbách, započne-li nové funkční období nebo je-li funkce
uvolněna. Volí se vždy každá funkce zvlášť a zvolen je kandidát, který obdrží nadpoloviční
počet hlasů v prvním nebo některém následném kole. Úkolem předsedů a místopředsedů
těchto orgánů je výhradně koordinovat jejich jednání.

(b) Rada je vedena předsedou a místopředsedou přímo určenými Předsednictvem, kteří
koordinují její jednání a jednají jejím jménem.

(c) Sněm je bez stálého vedení, předsedají mu předseda a místopředseda Rady, jejichž
úkolem je připravovat a řídit jednání a navrhovat jeho program.

(d) Místopředsedové zastupují předsedy z jejich pověření či v jejich nepřítomnosti.

Jednání orgánů

(37) Sněm, Předsednictvo, Kontrolní komise a Dozorčí rada rozhodují a vykonávají svou působnost
výhradně skrze schválení usnesení. Působnost Rady je vykonávána též samostatně jejím
předsedou a z jeho pověření též jejími ostatními členy či dalšími členy organizace.

(38) Orgány mohou přijímat usnesení na zasedání, které může probíhat fyzicky ve společných
prostorách či přes elektronické audiovizuální spojení, vždy však ve společném čase umožňujícím
synchronní rozpravu, anebo mimo zasedání skrze elektronické hlasování. Řádné zasedání musí
být svoláno alespoň 7 dnů předem; řádné elektronické hlasování musí běžet po alespoň 3 dny;
mimořádná zasedání a hlasování mohou s ohledem na potřeby situace probíhat rychleji.

(39) Orgány jsou usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny svých členů, není-li těmito
Stanovami určeno jinak. Rozhodování vychází ze souhlasu přinejmenším nadpoloviční většiny
přítomných členů, není-li uvedeno, že je třeba většiny vyšší.

(40) Orgány usilují o takové způsoby rozhodování, které respektují vůli napříč celou skupinou.
Snaží se dobrat přiměřené shody a případně využít metod hledání společného řešení založených
na zohledňování potřeb a perspektiv napříč členy.

(41) Členové orgánů jednají v orgánech vždy osobně a nemohou být zastoupeni jinou osobou.

(42) Zasedání Předsednictva, Rady, Kontrolní komise a Dozorčí rady jsou svolávána jejich předsedy na
základě jejich uvážení či na základě žádosti alespoň třetiny členů daného orgánu. Zasedání všech
orgánů se zpravidla řídí předem určeným programem, předkládaným jejich předsedou, a vždy je
z nich pořízen zápis.

(43) Orgány se dle potřeby setkávají ke společným jednáním pro diskuzi společných témat.
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5. část

Sněm

(44) Sněm je nejvyšším orgánem Otevřena dle zákona a žádný jiný orgán tuto roli nikdy nepřejímá.
Jeho posláním a úkolem je nastavovat základní rámec činnosti a volit vedení.

Složení a ustanovení orgánu

(45) Sněm tvoří všichni členové užšího týmu, kteří byli členy užšího týmu v den předcházející prvnímu
dni konání Sněmu.

(46) Sněm zasedá výhradně na společném výročním, případně mimořádném zasedání. V době mezi
zasedáními orgán jinak nepůsobí.

(47) Sněm je svoláván, organizován a řízen Radou. Jednání Sněmu se řídí Volebním a jednacím
řádem Sněmu a Programem Sněmu, které Sněmu předkládá Rada a které Sněm s případnými
úpravami schvaluje na začátku svého jednání.

(48) Řádný Sněm zasedá jednou ročně, a to vždy před koncem akademického roku, tedy zpravidla
v květnu nebo červnu daného roku. Svoláván je nejméně 2 měsíce předem a návrh jeho Programu
a navrhovaná usnesení jsou členům předkládány alespoň 7 dnů předem.

(49) Mimořádný Sněm svolá Rada na základě:

(a) Vlastního rozhodnutí.

(b) Návrhu Předsednictva.

(c) Návrhu nejméně čtvrtiny všech členů užšího týmu.

(d) Návrhu či rozhodnutí Dozorčí rady.

(e) Usnesení Sněmu.

(50) Sněm jedná výhradně na fyzickém zasedání. Je-li však fyzické zasedání Sněmu znemožněno
mimořádným zákazem jeho konání ze strany státu či jinými mimořádnými překážkami v čase stavu
nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu či válečného stavu vyhlášeného dle zákona,
potom může Sněm jednat též na zasedání přes elektronické audiovizuální spojení, souhlasí-li se
svoláním takového zasedání Předsednictvo. Hlasování Sněmu mimo zasedání není možné.

(51) Sněm je usnášeníschopný při účasti nejméně třetiny svých členů. Není-li určeno jinak, Sněm
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Sněmu.
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(52) Chce-li Sněm rozhodnout ve věci, která nebyla předem ohlášena, a kterýkoli přítomný člen
Sněmu vůči tomu vznese námitku, potom je takové rozhodování možné pouze za předpokladu, že
s jeho uskutečněním souhlasí Sněm třípětinovou většinou přítomných členů Sněmu.

(53) Sněm může na svém zasedání nebo svým Volebním a jednacím řádem omezit, kdo je oprávněn
navrhovat usnesení. Tato pravomoc však nezadatelně náleží všem orgánům, všem fórům
a jakékoli skupině členů Sněmu čítající nejméně čtvrtinu přítomných členů Sněmu.

Pravomoci a náplň práce

(54) Sněm může rozhodovat ve všech věcech Otevřena v mezích zákona, není přitom vázán
rozhodnutími ostatních orgánů.

(55) Sněm zejména:

(a) Volí členy do Předsednictva a do Kontrolní komise.

(b) Jmenuje členy Dozorčí rady a mění její složení, pokud se tak rozhodne.

(c) Na svém řádném výročním zasedání se seznamuje s vývojem Otevřena za uplynulý rok
a s výhledem pro roky následující na základě Zpráv o činnosti Předsednictva, Rady
a Kontrolní komise, doplněné o vyjádření Dozorčí rady, a případně je projednává.

(d) Může třípětinovou většinou přítomných členů Sněmu rozhodnout o změně těchto Stanov.

(e) Může uložit Předsednictvu nebo Radě své úkoly. Tímto způsobem může Sněm rovněž
zmocnit Předsednictvo ke konkrétní úpravě těchto Stanov, usnese-li se na tom Sněm
způsobem dle předchozího bodu.

(f) Může třípětinovou většinou přítomných členů Sněmu 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.

6. část

Předsednictvo

(56) Předsednictvo je vrcholným orgánem a zastupitelským sborem Otevřena v době mezi
zasedáními Sněmu. Jeho posláním a úkolem je zastupovat hlas členů, určovat směřování a vnitřní
pravidla organizace a rozhodovat o klíčových otázkách.
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Složení a ustanovení orgánu

(57) Předsednictvo tvoří 7 členů volených Sněmem na 2 akademické roky tak, že v sudých letech jsou
voleni 4 členové, v lichých letech 3 členové a složení orgánu se tak obměňuje zčásti každý rok.
Volba předsedy a místopředsedy orgánu probíhá s počátkem každého akademického roku znovu.

(58) Zasedání Předsednictva jsou otevřená všem členům užšího týmu. Předsednictvo je na svá
zasedání zve spolu s jejich svoláním a po jejich proběhnutí jim poskytuje zápis z jednání.

(59) Návrhy usnesení ke schválení Předsednictvem mohou podávat Rada, Kontrolní komise
a jednotliví členové Předsednictva. Všechny takové návrhy dává Předsednictvo předem
připomínkovat Radě a následně Předsednictvem hlasovat.

(60) Podněty k projednání Předsednictvem mohou podávat všichni členové Otevřena.

Pravomoci a náplň práce

(61) Předsednictvo zejména:

(a) Jmenuje a odvolává členy Rady a projednává a schvaluje její Zprávu o činnosti.

(b) Schvaluje Organizační řád, Vizi, Strategii, Pravidla hospodaření, Rozpočet,
Účetní závěrku a další významné vnitřní předpisy a strategické dokumenty.

(c) Schvaluje členství Otevřena v jiných spolcích a taková smluvní partnerství s jinými
organizacemi, kterými je zásadně určena činnost Otevřena.

7. část

Rada

(62) Rada je hlavním řídícím a výkonným orgánem Otevřena. Jejím posláním a úkolem je zabezpečit
fungování organizace a vést ji k naplňování vytyčeného poslání.

Složení a ustanovení orgánu

(63) Radu tvoří předseda Rady jmenovaný Předsednictvem a dále místopředseda či místopředsedové
a další členové Rady jmenovaní Předsednictvem na základě návrhu předsedy Rady.

(a) Předsednictvo vybírá předsedu Rady způsobem dle svého uvážení.

(b) Součástí jmenování člena Rady je určení úlohy, kterou bude tento člen v Radě zastávat,
zpravidla ve vedení určité sekce či jiné agendy.

Stanovy spolku Otevřeno, z. s. 11



(c) Místopředseda Rady plným rozsahem zastupuje předsedu Rady v jeho nepřítomnosti.
Je-li místopředsedů více, je určeno jejich pořadí, ve kterém předsedu zastupují.

(d) Rada by měla být tvořena alespoň předsedou, místopředsedou a přinejmenším jedním
dalším členem. Není-li tomu tak, potom předseda Rady spolu s Předsednictvem usilují
o jejich doplnění.

(64) Člen Rady může být odvolán předsedou Rady, anebo Předsednictvem výhradně na základě
usnesení nadpoloviční většiny všech členů Předsednictva. Ve věci odvolání člena Rady nemůže
být předseda zastoupen místopředsedou.

(65) 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. Není možné odvolat předsedu Rady, aniž by byl okamžitě jmenován
předseda nový.

Pravomoci a náplň práce

(66) Radě náleží působnost a rozhodování ve všech záležitostech, nejde-li o působnost svěřenou
zákonem, těmito Stanovami či rozhodnutím Sněmu či Předsednictva jinému orgánu.

(67) Radě náleží univerzální právo veta ve věcech programu a vnějších i vnitřních aktivit Otevřena.

(68) Rada zejména:

(a) Vede a řídí organizaci ve všech ohledech tak, aby bylo naplňováno její poslání a její
principy, vnitřní pravidla, rozhodnutí a vůle jednotlivých orgánů.

(b) Vydává všem členům a složkám organizace závazné organizační, provozní a technické
pokyny směřující k naplnění povinností a vyšších rozhodnutí.

(c) Zajišťuje vnější vztahy Otevřena a reprezentuje jej navenek.

(d) Zodpovídá za celou organizaci, její činnost, řádný chod a rozvoj, plnění závazků
a povinností a správu majetku.

(e) Každoročně zpracovává Zprávu o činnosti a předkládá ji orgánům a užšímu týmu.

(69) Předseda Rady je statutárním orgánem a předsedou Otevřena a řídí činnost celého spolku.

(a) Předseda je vykonavatelem působnosti a pravomoci Rady a je oprávněn rozhodovat
o všech věcech, které jsou v působnosti Rady a které si Rada nevyhradila pro kolektivní
rozhodování. Předsedovi náleží právo veta vůči kolektivním rozhodnutím Rady.

(b) Předseda a místopředseda Rady jsou předsedou a místopředsedou Otevřena.

(c) Předseda jako statutární orgán právně zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem.
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(d) Místopředseda v nepřítomnosti předsedy vykonává vše, co přísluší statutárnímu orgánu
Otevřena, zastupuje spolek a jedná jeho jménem. Pro platnost právního jednání není
rozhodující, zda jednal předseda či místopředseda.

(e) Předseda a místopředseda smí k zastupování spolku zmocnit též další osoby.

(f) Jedná-li předseda, místopředseda či zmocněná osoba v rozporu s vůlí spolku, spolku se
za to odpovídá.

(70) Rada pověřuje a zmocňuje další členy pracující pod jejím vedením k vymezenému výkonu své
pravomoci.

8. část

Kontrolní komise

(71) Posláním a úkolem Kontrolní komise je prověřovat, jsou-li řádně vedeny všechny náležitosti
Otevřena, zvláště pak hospodaření.

Složení a ustanovení orgánu

(72) Kontrolní komisi tvoří nejméně 3 členové volení Sněmem na 2 akademické roky. O případném
navýšení počtu členů rozhodne Sněm před provedením voleb.

(73) Členství v Kontrolní komisi je vedle jiných orgánů neslučitelné též s vykonáváním jakékoli
výkonné funkce v oblasti hospodaření a jeho správy.

Pravomoci a náplň práce

(74) Kontrolní komise je autonomní ve své práci a podléhá pouze zákonu, těmto Stanovám,
rozhodnutím Sněmu a obecným předpisům Předsednictva. Rolí Komise je upozorňovat na
nedostatky a otevírat jejich řešení, konečné rozhodnutí je však vždy na odpovědných orgánech,
jimž není Komise nadřazena.

(75) Kontrolní komise zejména:

(a) Podrobně a pravidelně kontroluje v celém Otevřenu zejména hospodaření. Rozsah
a pravidla kontroly v této oblasti jsou stanoveny předpisem Předsednictva.

(b) Dle svého uvážení či na návrh jiného orgánu kontroluje plnění povinností plynoucích ze
zákona, smluvních závazků a vnitřních předpisů v jiných oblastech.

(c) Na návrh dotčených členů, bývalých členů či uchazečů o členství přezkoumává rozhodnutí
o vzniku a zániku jejich členství a může v této otázce opravit rozhodnutí osob, které
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o členství rozhodují. Kontrolní komise zároveň přezkoumává každé rozhodnutí o vyloučení
členů. Opravu provedenou Kontrolní komisí může zrušit Předsednictvo.

(d) Na návrh jiného orgánu či z vlastní iniciativy přezkoumává návrhy na zrušení vadného
rozhodnutí Předsednictva, Rady a pod ně spadajících osob nebo na zrušení jeho vadné
části. Vadným se rozumí takové rozhodnutí, které je v přímém rozporu se zákonem nebo
jiným veřejným právním předpisem, s těmito Stanovami nebo s jiným vyšším rozhodnutím.
Shledá-li Komise dané rozhodnutí jako vadné, potom upozorní na jeho závadnost
a navrhne jeho zrušení Předsednictvu.

(76) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat součinnost všech orgánů a členů Otevřena a vyžádat si
od nich k nahlédnutí potřebné dokumenty a informace.

9. část

Dozorčí rada

(77) Dozorčí rada dohlíží na činnost Otevřena. Jejím posláním a úkolem je garantovat kvalitu
a důvěryhodnost jeho činnosti a propojovat jej s reprezentanty okolního světa, v němž Otevřeno
působí.

Složení a ustanovení orgánu

(78) Dozorčí radu tvoří vybraní členové Otevřena a nečlenové Otevřena, především z řad
reprezentantů vysokých škol, státu a občanského sektoru, jmenovaní Sněmem na dobu neurčitou.
Složení Dozorčí rady může být Sněmem v průběhu času upravováno a doplňováno.

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

Pravomoci a náplň práce

(80) Dozorčí rada zejména:

(a) Každoročně jedná s Radou, bilancuje s ní vývoj Otevřena a projednává a schvaluje jí
předloženou Zprávu o činnosti, Zprávu o hospodaření a Účetní závěrku za uplynulý rok.

(b) Připomínkuje či projednává návrhy na změny Vize a Strategie či na změny obsazení
pozice předsedy Otevřena, k nimž ji Předsednictvo před jejich schvalováním přizve.

(c) Připomínkuje, projednává či komentuje klíčové otázky organizace dle svého uvážení.

(d) Při hrubé nespokojenosti s fungováním organizace navrhuje svolání mimořádného
zasedání Sněmu a není-li její návrh vyslyšen, sama jej svolává.

Stanovy spolku Otevřeno, z. s. 14



10. část

Místní koordinátoři

(81) Koordinací místní činnosti jsou pověřeni místní koordinátoři pro dílčí výseky činnosti Otevřena
v daném městě působení. Seznam možných rolí místních koordinátorů a jejich působností stanoví
Předsednictvo skrze Organizační řád. Jednotliví členové užšího týmu mohou zaujímat jednu nebo
i více z těchto rolí vždy pro dané město působení, aniž by bylo nutné obsadit všechny tyto role.
Koordinátoři do místní činnosti zapojují další členy a případně s nimi utvářejí týmy a celou místní
organizační strukturu dle svého uvážení a dle nejlepších místních potřeb, aniž by byla struktura
místního zapojování dána jednotně; jednotným minimem v ní jsou právě jen role koordinátorů.

(82) Koordinátory jmenuje Rada se souhlasem příslušného okruhu místních členů užšího týmu:

(a) Rada jmenuje členy do rolí koordinátorů poté, co jejich jmenování schválí příslušný okruh
místních členů užšího týmu stanovený pro jednotlivé role Organizačním řádem.

(b) Proces výběru koordinátorů, předcházející schvalování a jmenování, je věcí domluvy mezi
Radou a příslušným okruhem místních členů užšího týmu, přičemž je na Radě, aby tento
proces moderovala a administrovala.

(c) Rada může jmenovat koordinátory bez schvalování příslušným okruhem místních členů
užšího týmu, usnese-li se daný okruh, že výběr a jmenování v daném případě ponechává
na ní. Takové usnesení je uplatnitelné pro jmenování po dobu 90 dnů od jeho přijetí. Stejně
tak může Rada konat, čítá-li daný okruh místních členů užšího týmu méně než 3 členy.

(d) Rada odvolává koordinátory z funkce, pokud se tak sama rozhodne, anebo bezodkladně
poté, co návrh na jejich odvolání schválí příslušný okruh místních členů.

(e) Schvalování návrhů příslušným okruhem místních členů probíhá skrze elektronické
hlasování, které administruje Rada a které běží alespoň 3 dny za přístupu všech členů
oprávněných hlasovat. Návrh musí být pro přijetí odsouhlasen alespoň prostou většinou
hlasujících za účasti alespoň poloviny členů oprávněných hlasovat.

(f) Není-li pozice koordinátora řádně obsazena, Rada může samostatně pověřit jejím
dočasným výkonem kohokoli z členů užšího týmu; nadále přitom usiluje o jmenování
koordinátora, kterého řádně schválí okruh místních členů užšího týmu.

(g) Doba, na kterou jsou koordinátoři jmenováni, je upravena Organizačním řádem.

(83) Koordinátoři jsou spojkou mezi celostátním vedením a místními členy, mezi jednotlivými městy
navzájem a mezi jednotlivými koordinátory a jejich týmy v rámci daného města. Pro všechny role
koordinátorů je Organizačním řádem stanoveno, pod jakého člena Rady daní koordinátoři spadají.

(84) Funkce místních koordinátorů je neslučitelná s členstvím v Kontrolní komisi a Dozorčí radě.
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(85) Koordinátoři nemohou být po dobu výkonu své funkce pro neaktivitu přeřazeni mezi členy
podporovatele.

Fóra místních koordinátorů

(86) Všichni koordinátoři stejné role spolu tvoří fórum místních koordinátorů daného výseku činnosti.
Tato fóra, sdružující koordinátory dle jejich rolí, slouží jednak pro propojení koordinátorů napříč
městy a současně jako platformy posilující jejich hlas v celostátní diskuzi:

(a) Fóra mohou být zvána ke společným jednáním s orgány, přičemž Rada je povinna s nimi
v případě jejich zájmu nejméně každého čtvrt roku samostatně jednat.

(b) Fóra jsou součástí projednávání a připomínkování Organizačního řádu, Vize, Strategie,
Rozpočtu a dalších rozhodnutí Předsednictva, která zásadně ovlivňují činnost v působnosti
rolí daných koordinátorů do daného fóra sdružených.

(c) Fóra mohou přijímat usnesení, jimiž vyjádří svůj postoj ve vnitřní diskuzi, a to prostou
většinou hlasujících za účasti alespoň poloviny členů daného fóra. Adresují-li fóra svá
usnesení Předsednictvu či Radě, potom jsou tyto orgány povinny se jimi zabývat a do
30 dnů na ně odpovědět.

11. část

Rozhodování a řízení

(87) Orgány a jednotliví členové Otevřena rozhodují ve věcech, které jsou v jejich působnosti.
Rozhodnutími souhrnně rozumíme veškerá usnesení, předpisy a řídící akty a pokyny jednotlivých
orgánů i členů. Pro členy jsou tato rozhodnutí závazná.

(88) Rozhodnutími seřazenými podle právní síly od nejvyššího jsou:

(a) Tyto Stanovy.

(b) Rozhodnutí Sněmu.

(c) Rozhodnutí Předsednictva.

(d) Rozhodnutí Rady.

(e) Rozhodnutí místních koordinátorů.

(f) Rozhodnutí jednotlivých členů.
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(89) Rozporují-li se rozhodnutí, použije se přednostně rozhodnutí vyšší právní síly, případně pak
zvláštní úprava proti obecné, případně pak rozhodnutí novější. Vadná rozhodnutí zkoumá
Kontrolní komise.

(90) V Otevřenu jsou uplatňovány principy subsidiarity, autonomie a sebeřízení. Každodenní a dle
možností i významnější rozhodnutí jsou tedy přijímána na nejnižší vhodné úrovni, není-li vhodné
společné rozhodnutí na úrovni vyšší.

(91) Činnost a její řízení vycházejí z dlouhodobých idejí a priorit stanovených Vizí a Strategií, které
schvaluje Předsednictvo coby úmluvy o společném směřování a programu.

(92) Prostřednictvím Přehledu usnesení jsou členům Otevřena dostupná veškerá rozhodnutí Sněmu,
Předsednictva, Kontrolní komise a Dozorčí rady a dále vybraná rozhodnutí Rady, přinejmenším ta
o jmenování místních koordinátorů či předepisující obecně platná pravidla pro členy.

Roční zhodnocení činnosti

(93) Vždy před koncem akademického roku probíhá roční zhodnocení činnosti, v rámci něhož:

(a) Rada zpracuje Zprávu o činnosti za uplynulý akademický rok, Zprávu o hospodaření
a Účetní závěrku a předloží je k projednání a ke schválení Předsednictvu a Dozorčí radě.

(b) Rada zajistí šetření mezi členy užšího týmu, zaměřené na spokojenost s Radou a vývojem
organizace, a poskytne jeho výsledky Předsednictvu, Dozorčí radě a užšímu týmu.

(c) Dozorčí rada se seznámí s předloženými materiály, projedná je na výročním jednání
s Radou a přijme usnesení, v němž vyjádří svůj postoj k výsledkům a vývoji organizace
a schválí předložené Zprávy a Účetní závěrku, přičemž jejich schválení či neschválení
neovlivňuje jejich platnost a konečnost, zato působí jako symbolické vyjádření postoje.

(d) Předsednictvo se seznámí s předloženými materiály, projedná je, zváží svou spokojenost
s Radou či potřebu zabývat se její obměnou a schválí předloženou Zprávu o činnosti Rady
ve stejném režimu a významu jako v případě Dozorčí rady a dále Zprávu o hospodaření
a Účetní závěrku v režimu a významu stanoveném Pravidly hospodaření.

(e) Předsednictvo a Kontrolní komise zpracují Zprávy o činnosti svých orgánů za uplynulý
akademický rok a předloží je k seznámení a případnému projednání Sněmu.

(f) Sněm zasedne na výročním zasedání, souhrnně se seznámí se všemi uvedenými výstupy
uvedených orgánů a vezme je v potaz v dalším rozhodování.
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12. část

Hospodaření a provoz

(94) Otevřeno získává finance především z darů, příspěvků, dotací, grantů a účelové podpory,
případně členskými a účastnickými příspěvky a výnosem z vlastní vedlejší hospodářské činnosti.
Vhodnost finančních partnerů a podmínek finanční spolupráce určuje Předsednictvo skrze
Etický kodex financování.

(95) Otevřeno nakládá se svým jměním s péčí řádného hospodáře a ve prospěch svého poslání.
Je úkolem a odpovědností vedoucích orgánů zajistit, aby byly veškeré prostředky získávány
a vynakládány efektivně a účelně. Veškerý majetek Otevřena lze použít pouze pro naplňování
jeho poslání a spolkovou činnost včetně správy spolku. Další principy a postupy upravuje
a schvaluje Předsednictvo skrze Pravidla hospodaření.

(96) Otevřeno dbá, aby formou i provozem své činnosti šlo příkladem v naplňování vlastních
principů, ať už jde o důraz na otevřenost, demokratičnost, vnitřní motivaci a autonomii, reflexi
a zpětnou vazbu, podporu rozvoje členů, etiku práce s lidmi či jiné vytyčené zásady.

(97) Otevřeno současně dbá, aby pro svůj provoz volilo především takové prostředky a zdroje, které
jsou šetrné k přírodě a životnímu prostředí a které chrání lidská práva a dobré mravy.

(98) Součástí zásad fungování na všech úrovních Otevřena je důraz na efektivitu a účelnost
investovaných sil do všech složek činnosti. Vůdčí úloha v tomto směru náleží Radě, která usiluje
o efektivní rozhodování a volbu priorit, sledování a řízení dopadu činnosti a rozvoj celé organizace
a všech členů ve schopnosti tento ideál naplňovat ve své každodenní práci.

13. část

Přechodná a závěrečná ustanovení

(99) Ustanovení občanského zákoníku upravující vnitřní poměry Otevřena, od kterých se lze odchýlit,
se nepoužijí, určují-li tyto Stanovy jiný postup.

(100) V období mezi počátkem platnosti a počátkem účinnosti těchto Stanov:

(a) Sněm volí Předsednictvo a Kontrolní komisi pro funkční období od 1. července 2022 již
způsobem dle těchto Stanov, přičemž Předsednictvo je voleno tak, že jsou nejprve zvlášť
voleni 4 členové Předsednictva pro řádné funkční období do 30. června 2024 a dále voleni
v doplňujících volbách zbylí 3 členové Předsednictva pro zkrácené funkční období do
30. června 2023.
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(b) Předsednictvo ve svém nově zvoleném složení pro funkční období od 1. července 2022
ještě před počátkem tohoto svého funkčního období způsobem dle těchto Stanov jmenuje
členy Rady pro období od 1. července 2022 a dále schválí Organizační řád a případná další
rozhodnutí s odloženou účinností od 1. července 2022.

(c) Rada může jmenovat místní koordinátory způsobem dle těchto Stanov a Předsednictvem
schváleného Organizačního řádu s odloženou účinností od 1. července 2022.

(d) Členové užšího týmu mohou způsobem dle těchto Stanov a Předsednictvem schváleného
Organizačního řádu schvalovat jmenování místních koordinátorů s odloženou účinností od
1. července 2022, přičemž za členy dané členské role jsou považováni ti, kdo se k ní již
v tomto období přihlásí, a za členy místně působné potom ti, kdo jsou toho času členy
pobočky v témže městě, k němuž se má místní působnost vztahovat.

(101) Členové vedení s okamžikem konce účinnosti předchozího znění Stanov jako členové jednotlivých
poboček jsou s okamžikem počátku účinnosti těchto Stanov považováni za členy místně působné
v tentýchž městech dle Organizačního řádu, v nichž byli do dané chvíle členy poboček.

(102) Nejsou-li s počátkem účinnosti těchto Stanov jmenováni členové Rady pro období počátkem
účinnosti těchto Stanov počínající, potom až do okamžiku jejich jmenování dočasně zůstávají členy
Rady její dosavadní členové, původně jmenovaní dle předchozího znění Stanov pro funkční období
končící 30. června 2022.

(103) Tyto Stanovy byly schváleny Sněmem, nahrazují předchozí znění z 20. června 2020, vstupují
v okamžitou platnost a jsou účinné od 1. července 2022.

V Brně dne 11. června 2022

Tomáš Čakloš

předseda

statutární orgán

Karel Doleček

místopředseda

Laura Dostálová Pérezová

předsedkyně Kontrolní komise
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