Stanovy
Spolek studentů politologie FF UK
Preambule
Politologický spolek studentů FF UK je dobrovolným a nezávislým spolkem studentů
a absolventů Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „FF UK“).
HLAVA PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Tato právnická osoba se považuje za spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Název spolku je „Spolek studentů politologie FF UK“.
3. Sídlo spolku je v Praze.
4. Spolek působí v rámci akademické obce Univerzity Karlovy.
5. Pro účely svojí propagace se spolek neformálně prezentuje též pod názvem „POLIS“.
Čl. 2
Cíle, náplň a formy činnosti spolku
Cílem spolku je zejména:
a) vytvořit prostor pro svobodnou diskuzi o politologii a spřízněných tématech,
b) zintenzivňovat a zkvalitňovat komunikaci studujících na Ústavu politologie FF UK,
c) vytvářet podmínky pro odbornou činnost studujících na Ústavu politologie FF UK
navazováním kontaktů s institucemi a odbornou veřejností,
d) navázat fungující spolupráci s Ústavem politologie FF UK,
e) pořádat odborné přednášky, semináře a další vzdělávací a společenské akce,
f) podporovat rozvoj vztahů mezi akademickou obcí a občanskou veřejností.
HLAVA DRUHÁ
ČLENSTVÍ VE SPOLKU
Čl. 3
Členství ve spolku
1. Spolek rozeznává dva druhy členství: členství řádné a čestné.
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Seznam řádných členů je neveřejný. Seznam čestných členů je veřejný.
Čl. 4
Vznik členství
1. Řádným členem se může stát každý student či absolvent UK. Kandidát na členství
doručí na kontaktní adresu spolku, emailovou adresu spolku nebo jinou stanovenou
cestou přihlášku, která obsahuje nejméně jméno a příjmení, datum narození, adresu
trvalého bydliště, emailovou adresu člena a studovaný, popřípadě absolvovaný obor
vysokoškolského studia. Tuto přihlášku přijímá předseda spolku. Kandidát, kterého
navrhuje člen výboru, se podrobí výběrovému řízení, které probíhá ve výboru a vede ho
předseda spolku. Ten konstatuje, zda je kandidátu členství uděleno, či nikoliv. Členství
ve spolku vzniká okamžikem rozhodnutím předsedy spolku.
2. Čestné členství schvaluje valná hromada spolku. Návrh na toto členství může podat
kterýkoliv člen spolku.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo:
a) podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti informován,
b) účastnit se valné hromady,
c) volit orgány spolku a být do nich volen,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
e) jakož i podílet se těmito návrhy na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
2. Člen má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy a další vnitřní předpisy spolku,
b) v rámci své činnosti ve spolku podporovat cíle spolku uvedené v čl. 2,
c) hájit dobré jméno spolku a fakulty,
d) platit členské příspěvky, jedná-li se o řádného člena.
Čl. 6
Zánik členství
1. Členem spolku přestává být ten, kdo:
a) se členství sám zřekne a oznámí takové rozhodnutí písemně členovi výboru
spolku,
b) jedná tak, že v dostatečné míře naplňuje podstatu některého z důvodů pro odnětí
členství a výbor spolku o odnětí členství rozhodl. Vyloučení nesmí proběhnout
ve lhůtě patnácti dnů před nejbližší valnou hromadou. Člen může do patnácti
dnů od doručení rozhodnutí do sféry jeho dispozice navrhnout, aby rozhodnutí
o jeho vyloučení přezkoumala disciplinární komise.
2. O odnětí členství rozhoduje výbor spolku většinou všech svých členů a může tak učinit
zejména pro:
a)
b)

nevhodné chování člena spolku,
významnou absenci člena spolku na valných hromadách spolku,
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c)

nezaplacení členských příspěvků během jednoho kalendářního roku.

HLAVA TŘETÍ
ORGÁNY A VNITŘNÍ ORGANIZACE
Čl. 7
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
valná hromada spolku,
výbor spolku,
disciplinární komise.
2. Členem voleného orgánu může být zvolen pouze člen spolku.
a)
b)
c)

Čl. 8
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a rozhoduje o všech důležitých otázkách,
které s jeho činností souvisí.
2. Předseda svolá valnou hromadu nejméně jedenkrát do roka. Předseda musí při volbě
termínu jednat v dobré víře a svým konáním šetřit povahy práva členů účastnit se valné
hromady. Proto bude dbát na to, aby se valná hromada nekonala s výjimkou případů
nezbytně nutných ve zkouškovém období nebo o prázdninách. Termín konání musí být
znám během prvního měsíce nového akademického roku.
3. Valnou hromadu svolá výbor také, jestliže o to písemně požádá alespoň čtvrtina všech
členů spolku.
4. Výbor musí zajistit, aby se pozvánka na zasedání dostala do sféry dispozice členů spolku
alespoň sedm dnů před konáním valné hromady a to způsobem, který šetří povahy jejich
práv.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna více než čtvrtina všech členů spolku.
Jestliže valná hromada není usnášeníschopná, může statutární orgán nebo ten, kdo
původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou náhradní zasedání. Tato se může
konat nejdříve osmý den po konání valné hromady neusnášeníschopné.
6. Valnou hromadu řídí předseda spolku, nebo jím pověřený člen výboru či disciplinární
komise. V případě nezbytně nutných může předseda pověřit jiného člena spolku, který
se účastní valné hromady.
7. Pro přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů spolku,
pokud stanovy spolku neurčí jinak.
8. Valná hromada spolku zejména:
a) volí členy výboru a disciplinární komise,
b) schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
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rozhoduje o zániku spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem,
odvolává kolektivně výbor spolku nebo disciplinární komisi,
odvolává individuálně předsedu spolku a místopředsedu spolku;
pro přijetí rozhodnutí podle čl. 8 odst. 9 písm. d), e) se vyžaduje souhlasu dvou
třetin členů spolku,
g) schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku a bere na vědomí revizní zprávu
disciplinární komise,
h) stanovuje výši členských příspěvků.
c)
d)
e)
f)

Čl. 9
Výbor
1. Výbor rozhoduje ve všech otázkách, které nepatří valné hromadě, disciplinární komisi
nebo statutárnímu orgánu.
2. Výbor je pětičlenný. Jeho členy jsou předseda, místopředseda a tři další členové výboru.
3. Funkční období výboru začíná jeho zvolením a končí zvolením nového výboru na první
valné hromadě v následujícím akademickém roce.
4. Výbor zejména řídí spolek v období mezi valnými hromadami.
5. Výbor svolává předseda nejméně jednou za měsíc.
6. Mandát člena výboru zaniká:
a) písemným prohlášením člena výboru o vzdání se členství ve výboru, a to
okamžikem, kdy se toto prohlášení dostane do dispoziční sféry předsedy,
b) usnesením o odvolání člena výboru na schůzi výboru, které může navrhnout
předseda nebo místopředseda, pokud má za to, že člen výboru zásadním
způsobem zneužívá práv vyplývajících z jeho funkce člena výboru, nebo neplní
s ní spojené povinnosti,
c) koncem funkčního období,
d) zánikem členství ve spolku podle čl. 6.
7. Jestliže se člen výboru vzdal funkce a zároveň funkční období výboru uplyne do tří
měsíců, nevyhlašuje předseda doplňkové volby na uvolněné místo.
8. Mandát člena výboru, který byl zvolen v doplňkových volbách, trvá pouze do konce
funkčního období stávajícího výboru.
9. Pokud klesne počet členů výboru pod tři, vyhlašují zbylí členové na nejbližší valné
hromadě nové volby.
Čl. 10
Předseda
1. Předseda spolku zejména:
svolává zasedání výboru a valné hromady a stojí v jejich čele,
reprezentuje spolek navenek,
pověřuje místopředsedu výkonem pravomocí předsedy
nepřítomnosti,
d) vypracovává výroční zprávu o činnosti spolku,
e) vede evidenci členů, nepověří-li výbor jiného svého člena,
f) vyhlašuje volby na uvolněná místa v jednotlivých orgánech.
a)
b)
c)

v

době

své
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2. Funkci předsedy:
a) nelze vykonávat souběžně s funkcí člena disciplinární komise,
b) nelze vykonávat více než dvě po sobě jdoucí plné volební období výboru.

Čl. 11
Místopředseda
1. Místopředseda zejména:
a) zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a má přitom práva a povinnosti
předsedy.
2. Funkci místopředsedy:
a) nelze vykonávat souběžně s funkcí člena disciplinární komise,
b) nelze vykonávat více než dvě po sobě jdoucí plné volební období výboru.
3. V případě uvolnění funkce předsedy se místopředseda automaticky stává předsedou.
Čl. 12
Disciplinární komise
1. Disciplinární komise se svěřuje funkce v rozsahu kontrolní komise a rozhodčí komise
podle § 262 až § 267 obč. zák. a dalších ustanovení, která subsidiárně upravují práva a
povinnosti kontrolní komise a rozhodčí komise spolku.
2. Komise je tříčlenná. Členství v disciplinární komisi je neslučitelné s členstvím ve
výboru.
3. Disciplinární komise zejména:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

vykonává dohled nad hospodařením spolku, nad dodržováním stanov a dalších
vnitřních předpisů spolku, jakož i nad řádným plněním úkolů uložených
jednotlivými orgány spolku,
má právo vyžádat od všech orgánů spolku materiály potřebné pro účely své
činnosti a požadovat od orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení
k jednotlivým záležitostem,
upozorní statutární orgán o rozporu mezi interními normativními akty spolku a
jeho stanovami nebo právními předpisy,
na návrh člena spolku se snaží urovnat spory uvnitř spolku a za tímto účelem
podává návrhy na jejich odstranění,
upozorňuje členy výboru a valnou hromadu na zjištěné nedostatky a podává
návrhy na jejich odstranění,
rozhoduje spory o neplacení členských poplatků a rozhoduje o návrhu na
vyloučení člena,
na závěr své činnosti podává zprávu valné hromadě,
může poskytnout statutárnímu orgánu podnět ke svolání valné hromady a
nesvolá-li tento zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu,
může disciplinární komise svolat zasedání členské schůze na náklady spolku
sama,
je odvolacím orgánem k rozhodnutí výboru,
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j)

volí předsedu disciplinární komise.

4. Jestliže se člen disciplinární komise vzdal funkce a zároveň funkční období disciplinární
komise uplyne do tří měsíců, nevyhlašuje předseda doplňkové volby na uvolněné místo.
5. Mandát člena disciplinární komise, který byl zvolen v doplňkových volbách, trvá pouze
do konce funkčního období stávající disciplinární komise.
6. Pokud klesne počet členů výboru pod dva, vyhlašuje zbylý člen na nejbližší valné
hromadě nové volby.
7. Předseda disciplinární komise
a) je volen disciplinární komisí z řad jejích členů,
b) svolává zasedání disciplinární komise a stojí v jejím čele,
c) zastupuje disciplinární komisi navenek, jakož i v jednání s výborem,
d) předává valné hromadě revizní zprávu o činnosti za minulé období a revizní
zprávu o činnosti a hospodaření.
8. Funkce člena disciplinární komise je neslučitelná s výkonem funkce člena výboru.
Čl. 13
Statutární orgán
1. Předseda a místopředseda spolku jsou členy statutárního orgánu spolku.
2. Členové statutárního orgánu jednají samostatně. Svoji funkci plní s péčí řádného
hospodáře a šetří podstaty a smyslu právního jednání, jakož i konzultují sporné otázky
mezi sebou.
3. Pro udělení plné moci se uplatní obecná ustanovení obč. zák.
Čl. 13
Volební řád
1. Volba výboru a disciplinární komise probíhá na valné hromadě na základě přímého,
tajného a rovného hlasovacího práva. Právo volit a být volen mají všichni členové
spolku bez rozdílu.
2. Člen spolku může před volbou navrhnout, aby se hlasovalo aklamací. Toto hlasování
nelze navrhnout pouze pro volbu určitého orgánu či funkce, nýbrž toliko v rozsahu
všech orgánů či funkcí, o nichž se má hlasovat. Jestliže vysloví souhlas nadpoloviční
většina přítomných členů spolku, provede se hlasování aklamací.
3. Termín voleb vyhlašuje předseda nebo jím pověřený člen výboru na prvním zasedání
valné hromady v každém akademickém roce a ve zvláštních případech, které určují
stanovy spolku.
4. Do výboru nebo disciplinární komise kandiduje ten, kdo na valné hromadě, kde budou
probíhat volby:
a) osobně oznámí svůj záměr zúčastnit se voleb,
b) je navržen jiným členem za souhlasu jím navrženého kandidáta.
5. Před začátkem voleb valná hromada zvolí tři členy volební komise, kteří dohlíží na
průběh voleb a sčítají odevzdané hlasy.
6. Volby probíhají v tomto pořadí: volba výboru, volba disciplinární komise.
7. Pro volby členů výboru se uplatní, že:
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a) Nejprve je volen předseda, následuje volba místopředsedy a poslední jsou voleni
zbylí tři členové výboru.
b) Při volbě předsedy a místopředsedy je dovoleno, aby každý člen hlasoval
v každém kole pouze pro jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný.
c) Předseda musí být zvolen nadpoloviční většinou hlasů usnášeníschopné valné
hromady. Jestliže k tomuto nedojde v prvním kole, postupují dva kandidáti s
nejvyšším počtem hlasů do druhého kola. V druhém kole je zvolen předsedou
kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Nezíská-li nikdo ani v druhém
kole nadpoloviční většinu hlasů, volba se opakuje. Do opakované volby se
mohou přihlásit další kandidáti. Opakovaná volba se řídí pravidly pro volbu
řádnou s výhradou, že v druhém kole opakované volby se předsedou stává
kandidát s vyšším počtem hlasů.
d) Volba místopředsedy podléhá stejným pravidlům jako volba předsedy.
e) Při volbě zbylých tří členů výboru mandáty získávají tři kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů.
8. Členem disciplinární komise se stanou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů
na počet volených míst.
9. Pro kolektivní volbu tří členů výboru a disciplinární komise platí, že:
a) Každý volič smí hlasovat pro jednoho nebo více kandidátů, nejvíce však pro
počet kandidátů, který odpovídá počtu volených míst. Při nesplnění této
podmínky je hlasovací lístek neplatný.
b) Při rovnosti hlasů se rozhoduje na základě losu, jehož způsob a pravidla určí a
provede volební komise.
10. Usnesení se přijímají aklamací.
HLAVA ČTVRTÁ
HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Čl. 14
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými členskými příspěvky, pokud jsou takové
příspěvky určeny, a případnými dary od fyzických a právnických osob
a získanými granty a dotacemi.
2. Dovoluje se získávat příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku, jakožto zejména
z publikační činnosti, pořádání seminářů, přednášek, setkání a dalších společenských
aktivit pro akademickou obec.
3. Prostředky se vynakládají výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku.
4. O rozdělení darovaných příspěvků rozhoduje výbor spolku.
5. Členové spolku mají právo žádat uhrazení výdajů, které přímo souvisejí s činností
spolku, jestliže je v moci spolku tuto finanční podporu poskytnout.
Čl. 15
Fúze, rozdělení a zánik spolku
1. K fúzi, rozdělení nebo zániku spolku dochází usnesením nejvyššího orgánu.
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2. V případě zániku spolku:
a) jmění nabývá bez provedené likvidace právní nástupce, kterým je Univerzita
Karlova, Filozofická fakulta, IČ: 00216208, sídlem náměstí Jana Palacha č. p.,
č. o. 2, 110 00 Praha 1,
b) likvidační zůstatek nabývá Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, IČ:
00216208, sídlem náměstí Jana Palacha č. p., č. o. 2, 110 00 Praha 1.
3. Likvidátora v případě zrušení spolku bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho
odměně rozhoduje výbor.
HLAVA PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USATNOVENÍ
Čl. 22
Účinnost
1.

Všechna ustanovení dřívějších stanov se zrušují.

2.

Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem schválení.
Čl. 23
Podpisy

Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou na její schůzi konané dne 20. listopadu 2019
v Praze.

Ondřej Černý
předseda

Michaela Matoušková
místopředsedkyně
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