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Stanovy zapsaného spolku 
Studenti FHS UK, z.s. 

 
I. Základní ustanovení 
§1 - Název spolku 
Studenti FHS UK, z.s., používá se také ve zkratce „Studenti FHS“, dále jen „spolek“ 
 
§2 - Sídlo spolku 
U Kříže 8 
158 00 Praha 5 
 

§3 – Právní statut spolku 

 spolek je právnickou osobou podle §214 Občanského zákoníku České republiky (dále ČR), 

 je dobrovolným sdružením studentů, pedagogů, absolventů, vědeckých pracovníků a dalších 
osob spojených s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, dále „FHS UK,“ 

 spolek je nestátní neziskovou organizací a zakládá se na dobu neurčitou 

 

II. Cíle a činnost spolku 

§1 – Cíle spolku 

 budovat dobré jméno FHS UK, 

 podporovat studentské aktivity spojené s FHS UK, 

 snaha o sdružování a sbližování studentů, absolventů FHS UK, 

 informovat studenty o nových možnostech v oblasti humanitních věd, 

 spolek se snaží o zkvalitnění výuky na FHS UK a o zlepšení komunikace mezi studenty a 
pedagogy, 

 spolek usiluje o rozšiřování nabídky možností pro studenty, 

 spolek usiluje o spolupráci s dalšími organizacemi a osobami, 

 spolek usiluje o propojení s dalšími spolky i jiných fakult UK 
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§2 – Činnost spolku 

 spolek pořádá společenské, kulturní a jiné akce, 

 spolek vydává tiskoviny o aktuálním dění na akademické půdě pro lepší, 

informovanost studentů a zaměstnanců FHS UK, 

 spolek komunikuje s vedením a orgány FHS UK, 

 spolek napomáhá studentům v orientaci ve studiu, 

 spolek nabízí prostor pro studenty, kteří chtějí realizovat své nápady na FHS UK 

 

III. Členství 

§1 – Podmínky členství 

1. členy spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli 
spolku, 

2. o přijetí člena rozhodují Statutární zástupci spolku, 

3. členství vzniká dnem schválení přihlášky ke členství jedním ze Statutárních zástupců a 
zaplacením členského poplatku, jehož výši určuje Valná hromada, 

4. žadatel o členství musí předložit přihlášku ke členství, která obsahuje: 

(a) jméno, příjmení a datum narození žadatele, 

(b) adresu trvalého bydliště, 

(c) prohlášení zájemce o seznámení se a souhlasem se stanovami spolku, 

(d) podpis žadatele o členství, 

5. členy spolku se nemohou stát osoby, které již byly vyloučeny ze spolku rozhodnutím Valné 
hromady, 

6. další podmínky upravuje čl. 4 – Práva a povinnosti členů, 

7. nikdo nesmí být nucen k účasti na činnosti spolku 

 

§ 2 – Typy členství 

Řádné členství 

1. mohou jimi být fyzické osoby starší osmnácti let a právnické osoby, jejichž žádost prošla 
schvalovacím řízením, 

2. řádné členství je plnoprávnou formou členství. Viz čl. 4 – Práva a povinnosti členů, 

Čestné členství 

1. je speciální typ členství, 

2. uděluje Rada na návrh Valné hromady nebo alespoň pěti členů, k jeho udělení je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Rady, 

3. čestnými členy mohou být fyzické i právnické osoby, 

4. může být uděleno osobě „im memoriam“ 
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§ 3 – Zánik členství 

Členství zaniká: 

1. vystoupením na základě rozhodnutí člena spolku, 

2. rezignací na členství a následným potvrzením jedním ze Statutárních zástupců spolku, 

3. vyloučením člena na základě rozhodnutí Valné hromady, 

4. nezaplacením členských příspěvků po opakovaných výzvách, 

5. úmrtím člena, 

6. v případě právnické osoby jejím zánikem, 

7. zánikem spolku 

 

IV. Práva a povinnosti členů 

§1 – Řádní členové 

Řádní členové mají právo: 

1. podílet se na činnosti spolku, 

2. obdržet elektronickou kopii stanov spolku, 

3. hlasovací, 

4. účastnit se akcí spolku, pokud jsou tyto akce omezeny co do počtu účastníků, mají zde 
přednostní právo, 

5. být plnou formou a bezplatně informováni o činnosti spolku elektronickou poštou, 

6. svolávat mimořádnou Valnou hromadu, shodne-li se na tom skupina nejméně pěti řádných 
členů, 

7. být voleni do Rady spolku a do vedoucích funkcí spolku, 

8. být jmenováni Vedoucím projektu, 

9. obracet se na orgány spolku s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření, 

10. požádat o zrušení členství 

 

Řádní členové mají povinnost: 

1. dodržovat stanovy spolku, 

2. platit členské příspěvky ve lhůtě a výši, kterou stanoví Valná hromada pro daný akademický 
rok, 

3. vykonávat svědomitě a zodpovědně funkce v orgánech spolku, 

4. aktivně, zodpovědně a svědomitě se podílet na činnosti spolku, 

5. účastnit se Valné hromady, pokud se nemůže ze závažných důvodů dostavit, je povinen svou 
neúčast omluvit, a to nejpozději v den konání Valné hromady, ve výjimečných případech 
i později 

 

 

 



Studenti FHS UK, z.s., U Kříže 8, 158 00 Praha 5, IČO: 22836098, studentifhsuk@gmail.com, č.ú.: 2000220483/2010 
 

4 

§2 – Práva a povinnosti čestných členů 

Čestní členové mají právo: 

1. podílet se na činnosti spolku, 

2. být informováni o činnosti spolku, 

3. být členy Projektové skupiny, 

4. platit členské příspěvky v libovolné výši, 

5. obracet se na orgány spolku s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření. 

Čestní členové mají povinnost: 

1. dodržovat stanovy spolku. 

 

V. Orgány spolku 

§1 - Orgány spolku jsou: 

1. Valná hromada, 

2. Rada spolku, 

3. Statutární zástupci, 

4. Projektové skupiny, 

5. Revizní komise 

 

§2 – Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, 

2. Valné hromady jsou řádné a mimořádné, 

3. řádná valná hromada se schází vždy v pondělí druhého týdne semestru v 19:00 v budově 
FHS UK, nestanoví-li jinak rada spolku, 

4. mimořádnou Valnou hromadu svolává Předseda spolku, kterýkoliv z členů rady spolku nebo 
skupina nejméně pěti řádných členů spolku. Datum jejího konání musí být oznámeno s 
nejméně sedmidenním předstihem všem členům spolku, 

5. Valná hromada může vytvořit Jednací řád Valné hromady spolku, 

6. Valná hromada: 

(a) rozhoduje o změně stanov spolku. Pro změnu stanov je třeba souhlasu nejméně dvou 
třetin přítomných členů spolku, 

(b) volí na dobu 1 roku Statutární zástupce spolku, členy Rady a Revizní komise. K jejich 
zvolení je třeba souhlasu poloviny přítomných řádných členů. Každá pozice se volí 
jednotlivě, 

(c) odvolává Statutární zástupce, členy Rady nebo Revizní komise v případě neplnění 
jejich povinností. K jejich odvolání je třeba souhlasu dvou třetin přítomných členů 
spolku. Každá pozice se odvolává jednotlivě, 

(d) přijímá demisi Statutárních zástupců, členů Rady a Revizní komise. Zároveň musí 
zvolit náhradu, pokud tak neučiní, zůstávají ve funkci do konce svého volebního 
období, kdy musí být zvolena náhrada, 
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(e) rozhoduje o vyloučení členů. Odůvodnění musí být vyloučenému členovi doručeno v 
písemné podobě, 

(f) schvaluje Jednací řád Valné hromady a další dokumenty uvedené v čl. VII. 

(g) stanovuje výši členských příspěvků, 

(h) schvaluje rozpočet spolku, výsledky hospodaření a výroční zprávu, 

(i) rozhoduje o zrušení spolku a vypořádání majetku spolku, 

7. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni: alespoň dva členové Rady spolku, 
dále dva Statutární zástupci spolku a nejméně dva další členové spolku. Členové Rady a 
Revizní komise mohou být zastoupeni prostřednictvím plné moci, 

8. hlasy všech členů s hlasovacím právem (řádných členů) jsou rovnocenné, 

9. není-li stanoveno jinak, rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů, 

11. jestliže se usnášeníschopná Valná hromada nesejde přes opakované dvojí svolání během 30 
dnů, přebírá pravomoci Valné hromady Rada spolku 

 

§3 – Rada spolku 

1. Rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost zodpovídá Valné hromadě, 

2. Rada má nejméně sedm členů (dále „radních“). Další členové mohou být přizváni v závislosti 
na rozhodnutí Valné hromady. Počet členů Rady a její kompetence určí Jednací řád Rady 
spolku, který schvaluje Valná hromada, 

3. Předseda, Místopředseda a Hospodář jsou stálými členy rady 

4. Radní jsou voleni Valnou hromadou na dobu 1 roku. Demisi podávají Valné hromadě podle čl. 
V, §2 odst. 6, bod d., 

5. zasedání Rady může svolat kterýkoliv z radních dle potřeby, jinak se rada schází v době 
výuky nejméně jednou za tři týdny, jinak dle potřeby, 

6. účast na zasedání Rady je povinná pro všechny její členy. Nemůžou-li se radní z vážných 
důvodů zúčastnit, je jeho povinností se omluvit nejpozději v den konání Rady, ve výjimečných 
případech i později, 

7. Rada vede o svých zasedáních řádné záznamy a poskytuje je bez zbytečného odkladu členům 
spolku, 

8. Rada zejména: 

(a) koordinuje činnost spolku a dohlíží na naplnění jeho cílů, 

(b) schvaluje přijetí nových členů, přijímá žádosti o zrušení členství, 

(c) připravuje podklady pro jednání Valné hromady, 

(d) schvaluje Projektové skupiny a Projektového vedoucího, 

(e) schvaluje Organizační řád Projektové skupiny, viz čl. V, §5, odst. 5, 

9. Rada je usnášeníschopná, pokud je přítomná alespoň polovina jejích členů, 

12. není-li stanoveno jinak, rozhoduje Rada nadpoloviční většinou přítomných členů, 

13. Rada je povinna řešit nedostatky, na které ji upozorní Revizní komise, a to nejpozději do 30 
dnů od upozornění, 

14. při naplnění skutečností uvedených v části V., §2, odst. 10 přebírá Rada pravomoci Valné 
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hromady, a to pouze do doby, než se sejde usnášeníschopná Valná hromada. Rada je v tomto 
případě povinna neprodleně uskutečnit kroky vedoucí ke svolání usnášeníschopné Valné 
hromady, které na jejím setkání předá informace o své činnosti a rozhodnutích provedených 
v době, kdy disponovala pravomocemi Valné hromady, 

15. podobu Rady upravuje Jednací řád Rady spolku, který schvaluje Valná hromada. 

 

§4 – Statutární orgány 

1. Statutárními orgány spolku jsou Předseda, Místopředseda a Hospodář. Jejich funkce jsou 
neslučitelné, 

2. Statutární orgány zastupují spolek navenek, jsou právně zodpovědné za chod spolku podle 
platného právního řádu České republiky (dále „právní řád ČR“), 

3. Statutární orgány jsou voleny Valnou hromadou na dobu 1 roku. Pokud se jejich volební 
období blíží ke konci, jsou povinni zajistit volbu nových Statutárních zástupců na nejbližší 
řádné Valné hromadě, případně svolat mimořádnou Valnou hromadu, 

4. není-li stanoveno jinak, každý Statutární zástupce má právo samostatně jednat jménem 
spolku, 

5. Předseda spolku: 

(a) svolává Valnou hromadu, 

(b) zahajuje jednání Valné hromady, 

(c) koordinuje chod spolku, 

(d) v případě jeho nepřítomnosti přebírá tyto pravomoci Místopředseda. 

6. Hospodář spolku: 

(a) vede přehled o účtech a hospodaření spolku v souladu se všemi ustanoveními části VI, 

(b) předkládá každoročně ke schválení Valné hromadě zprávu o hospodaření spolku 
včetně finanční uzávěrky 

(c) vede seznam členů spolku spolu se záznamy o zaplacení členských příspěvků, není-li 
tato funkce přidělena jinému členu Rady, 

(d) stará se o archivaci dokumentů a korespondence spojených s provozem spolku, včetně 
stanov 

 

§5 – Projektové skupiny 

1. projektová skupina je skupina osob, která pracuje na realizaci projektu, 

2. každá projektová skupina jmenuje svého Projektového vedoucího, kterého schválí Rada 
spolku, 

3. Projektový vedoucí zejména: 

(a) plně řídí a koordinuje práci projektové skupiny, 

(b) zodpovídá za hospodaření projektové skupiny, za správné a přehledné vyúčtování 
nákladů a výnosů projektu, za předání vyúčtování, není-li stanoveno jinak, 

(c) má právo samostatně jednat jménem projektové skupiny, není-li stanoveno jinak, 

(d) uděluje práva a povinnosti dalším členům projektové skupiny spolku, 
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(e) účastní se Rady spolku, nebo určí osobu, která bude komunikovat s Radou jménem 
projektové skupiny, 

(f) vypracuje jedenkrát za rok zprávu o činnosti, 

(g) je právně zodpovědný za přípravu, průběh a vyhodnocení projektu. Je povinen 
dodržovat stanovy spolku, 

4. Rada spolku může zmocnit Projektového vedoucího, nebo člena projektové skupiny k 
zastupování spolku, 

5. projektová skupina může vytvořit Organizační řád projektové skupiny, který předkládá ke 
schválení Radě spolku a po jeho schválení se jím řídí, 

6. alespoň jeden člen Projektové skupiny a Projektový vedoucí musí být členy spolku 

 

§6 – Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost zodpovídá Valné 
hromadě, 

2. Revizní komise se skládá ze 3 členů, tedy předsedy Revizní komise a dalších dvou členů, 

3. Revizní komise je volena Valnou hromadou na dobu 1 roku, 

4. Revizní komise dohlíží na hospodaření a činnost spolku. Pokud zjistí nedostatky, upozorní na 
ni Radu, která musí nedostatky řešit do 30 dnů od upozornění, 

5. Revizní komise se řídí Organizačním řádem Revizní komise. 

6. členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí 
likvidátora 

 

VI. Další ustanovení 

§1 - Hospodaření spolku 

1. spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, potřebným pro naplňování cílů spolku, 

2. zdroji majetku jsou zejména: 

(a) dotace a granty 

(b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 

(c) členské příspěvky a účastnické poplatky na projekty, 

(d) výnosy z majetku, 

(e) finanční prostředky spolku jsou uloženy na samostatných účtech spolku v peněžních 
ústavech nebo pokladnách, 

3. hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy ČR, stanovami spolku a ostatními 
interními předpisy spolku. 

§2 – Řešení sporů 

 spory vyplývající z členství ve spolku nebo z činnosti spolku, mimo sporů o zrušení členství, 
řeší společně Rada spolku a Revizní komise. V případě, že ani po projednání na společném 
zasedání Rady a Revizní komise nedojde k dohodě, rozhoduje Valná hromada, 

 spory o zrušení členství řeší Valná hromada 



Studenti FHS UK, z.s., U Kříže 8, 158 00 Praha 5, IČO: 22836098, studentifhsuk@gmail.com, č.ú.: 2000220483/2010 
 

8 

 

§3 – Zrušení spolku 

Spolek se ruší: 

1. rozhodnutím Rejstříkového soudu, 

2. dobrovolným rozpuštěním, o kterém rozhoduje Valná hromada, 

3. sloučením s jiným spolkem, o kterém rozhoduje Valná hromada, 

4. v případě dobrovolného rozpuštění rozhoduje Valná hromada o majetkovém vypořádání 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

Spolek může z rozhodnutí Rady nebo Valné hromady vydat Jednací řád, Organizační řád, 

Zásady hospodaření nebo Volební řád. V případě jejich schválení se stávají závaznými pro 

celý spolek. 

 

V Praze dne 4. 3. 2015 

 

           

Magdaléna Voldřichová, předsedkyně 


