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Preambule 
SOCKA, Spolek studentů sociologie FF UK, je platforma pro setkávání studentů, 

vyučujících a zájemců nejen o sociologii jako univerzitní obor, ale i o společnost a 

společenské otázky ve svém širokém záběru.  

 

Spolek funguje jako instituce k prohlubování zájmu o obor a zároveň jako nástroj pro 

jeho přesah za běžné akademické pojetí.  

 

Činnost studentského spolku by měla přispívat k oživení oboru sociologie na FF UK a 

napomoci k mezioborovému setkávání a spolupráci při zabývání se sociologickými 

otázkami a společností v rozličných kontextech. 

Část I. 

Úvodní ustanovení 

Článek 1 

Název a sídlo 

1. Název spolku je Spolek studentů sociologie FF UK, o.s., (dále „spolek“). 

2. Ve vnitřním styku může spolek užívat též označení SOCKA. 

3. Sídlem Spolku studentů sociologie FF UK je budova Univerzity Karlovy v Praze, 

Katedra sociologie Filozofické fakulty, Celetná 20, Praha 1, PSČ 116 42. 

4. Oficiální grafický manuál je přílohou č. 1 těchto stanov. 

Článek 2 

Cíle spolku 

1. Diskutovat nejen aktuální témata o společnosti se sociology a širokou veřejností.  

2. Inspirovat k přemýšlení, výzkumné činnosti, studijní cestě či profesnímu zaměření.  

3. Pořádat studentské vědecké konference, přednášky, promítání či společenská 

posezení.  

4. Spolupracovat s katedrou i jinými institucemi a organizacemi, a to zejména v rámci 

akademické sféry nejen v České republice.  

5. Hájit a prosazovat zájmy studentů v rámci katedry. 

6. Pomáhat studentům sociologie i dalším zájemcům se sociologickými problematikami.  
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7. Spojovat lidi na katedře a všechny ostatní, kteří mají rádi sociologii. 

Část II. 

Členství ve spolku 

 Zakládajícími členy spolku jsou fyzické osoby, které se účastní první Valné hromady 

spolku. 

Článek 3 

Vznik členství 

1. Členem spolku se stává každý student1 sociologie2 Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze (dále „FF UK“), který se skrze tajemníka nechá zapsat na Seznam 

členů spolku a zaplatí členský příspěvek na probíhající rok a chce se podílet na 

naplňování cílů a myšlenek spolku a Výbor spolku nemá námitek k jeho přijetí. 

2. Studentem sociologie podle odstavce 1. se rozumí posluchač řádného denního 

bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia na Fakultě filozofické 

Karlovy univerzity v Praze. 

3. Absolventi sociologie, studenti a absolventi z jiných ústavů, kateder, fakult či 

vysokých škol a univerzit, přátelé spolku (dále „externí členové“), kteří projeví zájem o 

aktivní účast ve spolku, se mohou stát členy, jestliže podají písemnou přihlášku ke 

členství tajemníkovi a pokud s jejich přijetím souhlasí nadpoloviční většina Výboru 

spolku. 

4. Za člena spolku nemůže být přijat ten, který byl pravomocně odsouzen za úmyslný 

trestný čin nebo svým jednáním poškodil jméno spolku. 

5. Vznikem členství fyzická osoba přistupuje k těmto stanovám. 

Článek 4 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo: 

a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován, 

                                                           
1 Všude, kde tyto stanovy hovoří o studentech či absolventech a dále též členech apod. jsou tím míněny i 

studentky či absolventky a dále též členky apod. 

2 Všude, kde tyto stanovy hovoří o studentech či absolventech sociologie, jsou myšleni i studenti oborů 

Scociologicko-ekonomická studia a Demografie – Sociologie. 
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b) účastnit se Valné hromady, volit orgány spolku a být do nich volen, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, 

d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. 

2. Člen má povinnost:  

a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku, 

b) chovat se tak, aby stále udržoval dobré jméno spolku a nepošpinil pověst svoji, 

spolku ani fakulty, 

c) neprodleně informovat Výbor o změně druhu svého studia (bakalářské/navazující 

magisterské/doktorské) či o ukončení svého studia, 

d) platit členské příspěvky. 

Článek 5 

Pozastavení členských práv 

1. Výbor má právo v případech, ve kterých lze člena spolku vyloučit, pozastavit tomuto 

členovi částečně nebo úplně členská práva, a to rozhodnutím schváleným 

minimálně dvoutřetinovou většinou všech členů Výboru s platným hlasovacím 

právem. 

2. Výbor je povinen na nejbližším zasedání Valné hromady navrhnout vyloučení tohoto 

člena z důvodů, ze kterých mu pozastavil členská práva. Pokud tak neučiní, 

rozhodnutí pozbývá platnosti. 

3. Ještě před zasedáním Valné hromady může Výbor své rozhodnutí zrušit nebo změnit. 

Tuto skutečnost je povinen oznámit a zdůvodnit na nejbližším zasedání Valné 

hromady. Neučiní-li tak nebo rozhodne-li Valná hromada, že pozastavení členských 

práv bylo neoprávněné, je rozhodnutí Výboru od počátku neplatné. 

4.  Pozastavení členských práv se zapisuje poznámkou do Seznamu členů spolku. 

Členská práva nelze pozastavit stávajícímu členovi Výboru. 

5. Výbor může na návrh předsedy nebo Kontrolní a revizní komise pozastavit hlasovací 

práva člena v případě, že se člen neomluveně nezúčastní zasedání Valné hromady. 

Pozastavení hlasovacích práv platí pouze pro průběh tohoto zasedání. 

Článek 6 

Zánik členství 

1. Členství zaniká:  
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a) doručením písemného oznámení člena o vzdání se členství Výboru spolku nebo 

b) rozhodnutím Valné hromady o provinění člena spolku proti těmto stanovám 

nebo 

c) ukončením nebo přerušením studia studijního oboru sociologie; v případě 

externích členů ukončením studia nebo 

d) nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících obdobích 

nebo 

e) vstupem do organizace, která vylučuje členství ve spolku nebo 

f) úmrtím člena spolku nebo 

g) zánikem spolku. 

2. Vyloučit člena spolku může výlučně Valná hromada tajným hlasováním, v případě, 

že se pro vyloučení vyslovila dvěma třetinami odevzdaných hlasů, minimálně však 

nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlas vylučovaného člena se nepočítá. Hlasování 

musí být vylučovaný člen přítomen, popřípadě musí být přítomen jím pověřený 

zástupce z řad členů spolku. Není-li přítomen a nezvolil-li si zástupce, zastupuje jej 

předseda nebo místopředseda spolku. Vylučovanému členovi popřípadě jeho 

zástupci musí být poskytnut přiměřený časový prostor k obhajobě. Člena lze vyloučit 

jedině tehdy, jestliže: 

a) opakovaně hrubě porušoval stanovy nebo základní morální zásady a po výzvě 

spolku nezjednal nápravu nebo 

b) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo 

c) jeho konání by mohlo jinak závažně poškodit jméno spolku. 

3. Proti rozhodnutí Valné hromady se může vyloučený člen odvolat k soudu podle 

platných právních předpisů. 

Článek 7 

Seznam členů spolku 

1. Seznam členů spolku (dále „Seznam") vede tajemník. 

2. Seznam obsahuje především jména, příjmení, data narození a kontaktní údaje členů 

spolku. 

3. Seznam je přístupný všem členům Výboru, Kontrolní a revizní komise, oprávněným 

státním orgánům a institucím, ke kterým spolek podává grant či žádost o podporu. 
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Členům spolku je Seznam přístupný pouze se souhlasem místopředsedy, jiným 

osobám jen se souhlasem všech členů v Seznamu uvedených.  

Část III. 

Orgány a jejich pravomoci 

Článek 8 

Obecná ustanovení 

Orgány spolku jsou: 

1. Valná hromada 

2. Výbor 

3. Kontrolní a revizní komise 

Článek 9 

Statutárním orgánem spolku je Výbor. 

Článek 10 

Valná hromada 

1. Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku a rozhoduje o všech důležitých 

otázkách, které s činností spolku souvisí. 

2. Členy Valné hromady jsou všichni členové spolku. Každý ze členů má právě jeden 

hlas. 

3. Valná hromada se schází na svém řádném zasedání, a to nejméně jednou za 

akademický rok. 

4. Zasedání svolává Výbor spolku. Oznámení o svolání Valné hromady musí být 

zveřejněno, tj. vyvěšeno na viditelném místě na katedře a na internetových 

stránkách Katedry sociologie, nejpozději týden před termínem zasedání. Písemné 

oznámení obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání Valné hromady, 

předběžný program jednání a podpis předsedy, nebo místopředsedy. 

5. Valnou hromadu svolá Výbor spolku také, požádá-li o to písemně více než jedna 

třetina všech členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti 

uvedena lhůta pozdější. 

6. Mimořádnou Valnou hromadu může předseda svolat dva dny předem stejným 

procesem jako v odstavci 4. tohoto článku. 
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7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna více než čtvrtina všech členů 

spolku. 

8. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí usnesení je potřeba souhlas 

nadpoloviční většiny přítomných členů spolku, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 

9. Nestanoví-li stanovy nebo neusnese-li se Valná hromada jinak, je hlasování veřejné. 

Článek 11 

Náhradní zasedání 

1. Nedostaví-li se do jedné hodiny od oznámeného času zahájení dostatečný počet 

členů, přeruší předseda nebo jiný člen Výboru, popřípadě nejstarší člen zasedání 

Valné hromady a svolá do patnácti dnů náhradní zasedání. 

2. Náhradní zasedání Valné hromady je usnášeníschopné bez ohledu na počet 

přítomných členů spolku. 

Článek 12 

Pravomoc Valné hromady 

1. Do výlučné pravomoci Valné hromady patří: 

a) volba členů Výboru spolku, členů Kontrolní a revizní komise a odvolávání z těchto 

funkcí, 

b) vyloučení člena ze spolku, 

c) schvalování stanov spolku a jejich změny, 

d)  rozhodování o zániku spolku a způsobu jeho vypořádání, 

e) schvalování Rozpočtu, Zprávy o činnosti, Zprávy o hospodaření a Kontrolní 

zprávy, 

f) schvalování výše členských příspěvků, 

g) vytváření nových orgánů spolku v podobě komisí pro řešení zvláštních nebo 

kontroverzních otázek nebo v případech, které vyžadují odborné stanovisko. 

2. V záležitostech podle odst. 1. písm. d) tohoto článku rozhoduje Valná hromada 

dvoutřetinovou většinou všech hlasů. 

3. Valná hromada má právo zrušit rozhodnutí Výboru, pokud záležitost nespadá do 

jeho výlučné pravomoci. 
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4. V záležitostech náležejících do výlučné pravomoci jiných orgánu může Valná 

hromada vydat nezávazné doporučení.  

 

Článek 13 

Jednání Valné hromady 

1. Jednání Valné hromady řídí předseda či jím pověřený člen spolku (dále 

předsedající). 

2. Předsedající: 

a) zahajuje, řídí a ukončuje diskuzi nad návrhy a pozměňovacími návrhy, 

b) vyhlašuje hlasování o návrzích a pozměňovacích návrzích a oznamuje výsledky 

hlasování, 

c) vyhlašuje volby členů Výboru, členů Kontrolní a revizní komise a oznamuje jejich 

výsledky, 

d) ukončuje jednání Valné hromady. 

3. Ukončením Valné hromady funkce předsedajícího zaniká. 

4. Prvním bodem jednání Valné hromady jsou většinou volby hlasovací komise a 

zapisovatele. 

5. Dalšími body jsou zpravidla v tomto pořadí: 

a) schválení programu zasedání Valné hromady, 

b) zpráva o činnosti a o finančním hospodaření spolku, kterou přednáší za Výbor jím 

pověřený člen, 

c) zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise, 

d) zpráva o činnosti spolku. 

Článek 14 

Hlasovací komise Valné hromady 

1. Hlasovací komise: 

a) sleduje počet přítomných, 

b) dbá na řádnost hlasování a voleb, 
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c) v případě odůvodněných pochybností nad řádností hlasování nebo voleb 

nařizuje nové hlasování nebo volbu, 

d) při veřejném hlasování počítá hlasy,  

e) při tajném hlasování nebo volbě vydává hlasovací nebo volební lístky, dohlíží na 

hlasování a počítá odevzdané hlasy. 

2. Hlasovací komise má dva členy. 

3. Člen hlasovací komise nesmí být členem Kontrolní a revizní komise nebo zastávat 

funkci předsedajícího. Členství v hlasovací komisi vylučuje pasivní volební právo, není 

však v rozporu s výkonem aktivního volebního práva. 

Článek 15 

Podávání návrhu na Valné hromadě 

1. Právo podat návrh má: 

a) Výbor nebo člen Výboru, 

b) člen spolku. 

2. Návrh nelze podat, pokud je v zásadě totožný s návrhem, který byl na tomtéž 

zasedání Valné hromady zamítnut. 

3. Návrhy se podávají zpravidla písemně tak, aby o nich bylo možné bez dalšího 

hlasovat. Před zahájením Valné hromady se podávají tajemníkovi, v průběhu Valné 

hromady předsedajícímu. 

Článek 16 

Průběh projednávání návrhu a hlasování 

1. Při projednávání návrhu nejprve předsedající nebo jím pověřená osoba návrh 

přečte a sdělí jméno navrhovatele. Je-li návrh podáván ústně, přednese jej 

navrhovatel. Předsedající smí od čtení návrhu upustit, je-li účastníkům k dispozici 

v písemné podobě. 

2. Po přečtení návrhu předsedající zahájí diskuzi k návrhu. V diskuzi uděluje předsedající 

slovo účastníkům v pořadí, v jakém o slovo požádali. Pokud tak uzná za vhodné, smí 

předsedající vyzvat některého účastníka k vyjádření, přestože o slovo nepožádal. 

3. Pozměňovací návrhy se podávají předsedajícímu zpravidla ústně, vždy však ve 

znění, o kterém lze bez dalšího hlasovat. Pokud tak uzná za vhodné, předsedající si 

smí vyžádat písemné vyhotovení pozměňovacího návrhu. 
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4. Po podání pozměňovacího návrhu předsedající přeruší diskusi o návrhu a zahájí 

diskusi o pozměňovacím návrhu. 

5. V případě schválení pozměňovacího návrhu probíhá další diskuse o návrhu 

v pozměněném znění. 

6. Pozměňovací návrh nelze podat, pokud je v zásadě totožný s pozměňovacím 

návrhem, který byl v předchozím průběhu projednávání zamítnut. 

7. Nežádá-li již nikdo o slovo, předsedající vyhlásí hlasování o návrhu (pozměňovacím 

návrhu, návrhu v pozměněném znění). 

8. Hlasování je zásadně veřejné. Hlasování je tajné, požádá-li o to Výbor nebo alespoň 

jedna třetina přítomných členů s platným hlasovacím právem. 

9. Při tajném hlasování bude každému členovi vydán hlasovací lístek s označením 

návrhů. Člen na hlasovacím lístku vyznačí, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu, nebo 

zda se zdržuje. Hlasovací lístky, na nichž člen nevyznačil ani jednu z variant nebo 

vyznačil variant více, se považují za hlasy ,,zdržel se“. Členové s platným hlasovacím 

právem, kteří si nevyzvedli hlasovací lístky, se považují za nepřítomné. 

10. Hlasovací komise hlasy sečte a součty oznámí předsedajícímu, který je vyhlásí a 

zároveň oznámí výsledek hlasování. 

 Článek 17 

Průběh voleb 

1. Kandidovat do orgánu spolku může člen spolku, jehož členství ve spolku trvá 

minimálně 1 měsíc. Výjimky může povolit pro konkrétní případ pouze Valná hromada 

svým usnesením. 

2. Kandidatura se podává předsedajícímu. 

3. Kandidatura musí obsahovat jméno kandidáta, funkci, na níž kndidát kandiduje a 

podpis kandidáta. Ten je zároveň považován za souhlas s kandidaturou. 

4. Kandidaturu lze podat kdykoliv před vyhlášením volby. 

5. Volbu vyhlašuje předsedající. Je-li sám kandidátem, pověřuje vyhlášením a další 

organizací volby některého z nekandidujících členů s platným hlasovacím právem. 

6. Předsedající nebo jím určená osoba podle odst. 5 dále přečte jména kandidátů 

s uvedením funkce, které se volba týká. 

7. Po přečtení jmen má každý kandidát možnost během pěti minut vyjádřit svůj volební 

program. Následně jsou vyzváni všichni přítomní, aby pokládali kandidátovi 
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doplňující dotazy. Prostor pro doplňující dotazy je opět omezen limitem pěti minut. 

Kandidáti vystupují v abecedním pořadí. 

8. Zvoleni jsou kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. 

9. V případě rovnosti hlasů na posledním místě rozhodne los za podmínky, že nebylo 

dosaženo vzájemné dohody obou kandidátů s rovným počtem hlasů.  

Článek 18 

Zápis z Valné hromady 

1. O jednání Valné hromady se pořizuje zápis, který je ve lhůtě patnácti dnů po 

ukončení Valné hromady uložen v archivu spolku, za což odpovídá tajemník. 

2. K provedení zápisu Valné hromady volí předsedající zapisovatele.  

Článek 19 

Výbor 

1. Výbor jedná jménem spolku a plní funkci nejvyššího výkonného orgánu spolku. 

2. Výbor je pětičlenný a volí si na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu a 

místopředsedu, pokladníka a tajemníka. 

3.  Volební období Výboru trvá jeden akademický rok. Usnesením Valné hromady 

může být volební období prodlouženo nebo zkráceno maximálně o půl roku vždy 

jednorázově a vždy pro celý Výbor.  

4. Výbor musí mít nejméně tři členy. 

5. V průběhu volebního období Výboru lze konat doplňkové volby na neobsazené 

funkce Výboru. Volební období takto zvolených členů Výboru končí posledním 

dnem volebního období celého Výboru. 

6. Členové výboru jsou odpovědni z výkonu svých funkcí Valné hromadě. Nebyl-li 

některý z členů Výboru podle odst. 2 tohot článku zvolen, odpovídá za výkon této 

funkce celý Výbor. 

7. Pokud je Výbor odvolán, zastupuje ho do nových voleb Kontrolní a revizní komise. 

Článek 20 

Pravomoc a činnost Výboru 

1. Do výlučné pravomoci Výboru patří: 

a) přijímání rychlých, bezodkladných a důležitých rozhodnutí, 
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b) svolávání Valné hromady, 

c) na konci každého akademického roku připravování Zprávy o činnosti a Zprávy o 

hospodaření za minulé období, návrh Rozpočtu na další období, případné 

změny Stanov, návrh cílů další činnosti, stížnosti členů spolku, 

d) projednávání návrhů na vyloučení ze spolku a přijímání externích členů, 

e) zastupování spolku navenek a uzavírání smluv s třetími osobami, 

f) pozastavení členských práv členů spolku. 

2. Výbor vydává rozhodnutí závazná pro všechny členy spolku. Rozhodnutí schvaluje 

nadpoloviční většinou svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

3. Na požádání je povinen o svých rozhodnutích informovat členy. 

4. Může sám sebe rozpustit a vyhlásit nové volby, jestliže s tímto krokem projeví souhlas 

čtyři členové Výboru spolku. 

5. K záležitostem náležejícím do výlučné pravomoci jiných orgánů může Výbor vydávat 

nezávazná doporučení. 

6. Jednotliví členové Výboru jednají jménem Výboru v mezích svých oprávnění daných 

jim stanovami, usnesením Valné hromady nebo rozhodnutím Výboru. Při zastupování 

Výboru jsou povinni dodržovat jeho rozhodnutí. 

Článek 21 

Schůze výboru a hlasování 

1. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň tří z jeho členů. 

2. Výbor se schází alespoň jednou za měsíc a schůze je volně přístupná všem členům 

spolku. 

3. Není-li stanoveno jinak, Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. 

V případě rovnosti rozhodne předseda. 

4. Schůzi Výboru smí svolat předseda nebo alespoň dva členové Výboru. Místo a 

datum schůze Výboru určuje ten, kdo ji svolává. Oznámení o svolání schůze Výboru 

a jejím místu a datu sdělí vhodným způsobem ostatním členům Výboru. 

5. Mimo území České republiky se schůze smí konat pouze se souhlasem všech členů 

Výboru. 

6. Schůzi Výboru předsedá předseda či jím pověřený člen Výboru. 
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7. Zápis o průběhu schůze vyhotovuje tajemník. V jeho nepřítomnosti určí předsedající 

schůze jiného člena Výboru. 

8. Návrhy pro hlasování mimo schůzi Výboru, tedy prostředky vzdálené komunikace, 

zasílá navrhující člen Výboru ostatním členům Výboru e-mailem či jiným vhodným 

elektronickým prostředkem, a to s uvedením přesného znění usnesení a přiměřené 

lhůty pro vyjádření. 

9. Pokud se člen Výboru v dané lhůtě nevyjádří, má se za to, že se zdržel hlasování. 

10. Pozměňovací návrh je možné podat pouze se souhlasem navrhovatele původního 

návrhu. V případě nesouhlasu se i nadále hlasuje o původním návrhu. Teprve po 

uplynutí lhůty u původního návrhu, může být podán návrh v téže věci. 

11. Návrh, o kterém je hlasováno mimo schůzi Výboru, je přijat, pokud se pro jeho přijetí 

vyslovila nadpoloviční většina všech členů Výboru. 

12. Tajemník o hlasování mimo schůzi Výboru vyhotoví protokol. 

Článek 22 

Předseda 

1. Předseda: 

a) je členem Výboru spolku, 

b) zpravidla svolává zasedání Výboru spolku a stojí v jeho čele, 

c) je statutárním orgánem spolku,  

d) reprezentuje spolek navenek, disponuje samostatným podpisovým právem, 

e) je zodpovědný za vypracování Zprávy o činnosti, 

f) pověřuje místopředsedu spolku výkonem pravomocí předsedy v době své 

nepřítomnosti, 

g) zastupuje místopředsedu spolku v případě jeho odvolání, přitom má práva a 

povinnosti místopředsedy spolku, 

h) může být zvolen maximálně dvě po sobě následující volební období, 

i) pozbývá své funkce, pokud je odvolán Valnou hromadou nebo požádá-li Valnou 

hromadu spolku o zbavení funkce.  

Článek 23 

Místopředseda 
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1. Místopředseda: 

a) je členem Výboru spolku, 

b) je statutárním orgánem spolku, disponuje podpisovým právem,  

c) svá rozhodnutí konzultuje s předsedou, 

d) spolupracuje s Kontrolní a revizní komisí, 

e) zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo v případě jeho odvolání, 

přitom má práva a povinnosti předsedy spolku, 

f) může být zvolen maximálně dvě po sobě následující volební období, 

g) pozbývá své funkce, pokud je odvolán Valnou hromadou nebo požádá-li Valnou 

hromadu spolku o zbavení funkce.  

Článek 24 

Pokladník 

1. Pokladník: 

a) je členem Výboru spolku, 

b) je statutárním orgánem spolku, 

c) je zodpovědný za hospodaření spolku a vypracování Zprávy o hospodaření a 

Rozpočtu. 

d) může být zvolen maximálně dvě po sobě následující volební období, 

e) pozbývá své funkce, pokud je odvolán Valnou hromadou nebo požádá-li Valnou 

hromadu spolku o zbavení funkce.  

2. Pokladníkem nesmí být předseda ani místopředseda spolku. 

Článek 25 

Tajemník 

1. Tajemník: 

a) je členem Výboru spolku, 

b) je statutárním orgánem spolku, 

c) pořizuje zpravidla zápisy ze schůzí Výboru a Valné hromady a má na starosti 

Archiv spolku, 
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d) je zodpovědný za Seznam členů spolku, 

e) může být zvolen maximálně dvě po sobě následující volební období, 

f) pozbývá své funkce, pokud je odvolán Valnou hromadou nebo požádá-li Valnou 

hromadu spolku o zbavení funkce. 

Článek 26 

Archiv spolku 

1. Archiv spolku je uchováván v registrovaném sídle spolku. Jeho správu vykonává 

tajemník. 

2. Pokud jsou Výboru spolku k dispozici, tvoří součást archivu zejména: 

a) platné stanovy spolku a vyjádření Ministerstva vnitra České republiky k jejich 

registraci. 

b) zápisy ze zasedání Valných hromad a usnesení Valných hromad spolku, 

c) zápisy ze schůzí Výboru a protokoly o hlasování Výboru mimo schůzi, 

d) zápisy ze schůzí Kontrolní a revizní komise a protokoly o hlasování Kontrolní a 

revizní komise mimo schůzi, 

e) zápisy a rozhodnutí ostatních orgánů spolku, jsou-li zřízeny, 

f) zprávy i činnosti a finančním hospodaření spolku, 

g) Seznam členů spolku. 

3. Umožňuje-li to charakter a povaha archivovaných dokumentů, mohou být příslušné 

dokumenty archivovány rovněž pouze v elektronické podobě. V takovém případě 

jejich správu s náležitou péčí a odborností vykonává tajemník. 

4. Právo nahlížet do archivu mají: 

a) členové Výboru a Kontrolní a revizní komise mají právo nahlížet do všech 

dokumentů uložených v archivu, 

b) všichni ostatní členové spolku mají právo nahlížet do všech dokumentů pouze se 

souhlasem tajemníka, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 

Článek 27 

Kontrolní a revizní komise 

1. Kontrolní a revizní komise je nejvyšším kontrolním orgánem spolku. 
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2. Komisi tvoří tři členové z řad doktorandů volení na řádném zasedání Valné hromady 

na jeden akademický rok.  

Článek 28 

Pravomoc Kontrolní a revizní komise 

1. Kontrolní a revizní komise:  

a) volí ze svého středu předsedu Kontrolní a revizní komise, 

b) schází se k pravidelné schůzi minimálně jednou za semestr, 

c) spolupracuje s místopředsedou spolku, 

d) vykonává dohled nad hospodařením spolku a nad dodržováním stanov spolku, 

e) na návrh kteréhokoli člena spolku se snaží urovnat spory uvnitř spolku a podává 

návrhy na jejich odstranění, 

f)    upozorňuje členy Výboru spolku a Valnou hromadu spolku na zjištěné 

nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, 

g) podává Kontrolní zprávu Valné hromadě, 

h) je zodpovědná Valné hromadě spolku a je na základě jejího rozhodnutí 

odvolatelná, 

i)    v případě odvolání Výboru Valnou hromadou, zastupuje tento orgán do 

nových voleb. 

Článek 29 

Předseda Kontrolní a revizní komise 

1. Předseda Kontrolní a revizní komise:  

a) je volen Kontrolní a revizní komisí z řad jejích členů, 

b) svolává zasedání Kontrolní a revizní komise a stojí v jeho čele, 

c) zastupuje Kontrolní a revizní komisi navenek, 

d) předává Valné hromadě spolku Kontrolní zprávu o činnosti a hospodaření spolku 

za minulé období. 

Článek 30 

Schůze a hlasování Kontrolní a revizní komise 
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1. Kontrolní a revizní komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny 

svých členů. 

2. Není-li stanoveno jinak, Kontrolní a revizní komise rozhoduje prostou většinou hlasů 

přítomných členů. V případěrovnosti rozhodne předseda Kontrolní a revizní komise. 

3. Schůzi Kontrolní a revizní komise svolává předseda Kontrolní a revizní komise. 

4. Mimo území České republiky se schůze smí konat pouze se souhlasem všech členů 

Kontrolní a revizní komise. 

5. Schůzi Kontrolní a revizní komise předsedá předseda Kontrolní a revizní komise. V jeho 

nepřítomnosti, jím pověřený člen Kontrolní a revizní komise. 

6. Zápis o průběhu schůze vyhotovuje předsedou Kontrolní a revizní komise pověřený 

člen.  

7. Návrhy pro hlasování mimo schůzi Kontrolní a revizní komise, tedy prostředky 

vzdálené komunikace, zasílá navrhující člen Kontrolní a revizní komise ostatním 

členům Kontrolní a revizní komise e-mailem či jiným vhodným elektronickým 

prostředkem, a to s uvedením přesného znění usnesení a přiměřené lhůty pro 

vyjádření. 

8. Pokud se člen Kontrolní a revizní komise v dané lhůtě nevyjádří, má se za to, že se 

zdržel hlasování. 

9. Pozměňovací návrh je možné podat pouze se souhlasem navrhovatele původního 

návrhu. V případě jeho nesouhlasu se i nadále hlasuje o původním návrhu. Teprve 

po uplynutí lhůty u původního návrhu, může být podán návrh v téže věci. 

10. Návrh, o kterém je hlasováno mimo schůzi Kontrolní a revizní komise, je přijat, pokud 

se pro jeho přijetí vyslovila nadpoloviční většina všech členů Kontrolní a revizní 

komise. 

11. Předseda Kontrolní a revizní komise o hlasování mimo schůzi Výboru vyhotoví 

protokol. 

12. Podněty Kontrolní a revizní komisi se předkládají kterémukoli jejímu členovi. 

Část IV. 

Zásady hospodaření 

Článek 31 
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1. Hospodaření spolku se řídí platnými zákony České republiky. 

2. Za hospodaření odpovídá Valné hromadě Výbor. 

3. Valná hromada může na návrh Kontrolní a revizní komise stanovit rozsah 

odpovědnosti jednotlivých členů Výboru, popřípadě některého člena Výboru 

zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena spolku. Není-li 

ustavena Kontrolní a revizní komise, má právo podávat návrhy podle tohoto 

odstavce jedna třetina minimálně však pět členů Valné hromady, kteří nejsou 

zároveň členy Výboru.  

4. Hospodářským rokem spolku je období od 1. října do 30. září následujícího roku. 

5. Finanční prostředky spolku jsou vedeny na běžném účtu u tuzemského peněžního 

ústavu nebo v pokladně. Valná hromada může určit svým usnesením i jiný způsob 

uložení těchto prostředků, jakož i způsob výběru těchto prostředků. 

6. Podpisové právo k účtům spolku náleží předsedovi a pokladníkovi. Usnesením Valné 

hromady může být toto právo dáno i dalším členům spolku. 

7. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s jinou právnickou osobou pro finanční a 

koordinační zajištění svých aktivit. 

Článek 32 

Příjmy a výdaje 

1. Příjmy spolku tvoří zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) dary a granty, 

c) účastnické poplatky z akcí pořádaných spolkem. 

2. Výdaje spolku tvoří zejména: 

a) administrativní náklady, 

b) náklady na akce pořádané spolkem, 

c) příspěvky členům spolku na účast na akcích. 

3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s Rozpočtem 

spolku. 

4. Členové spolku mají nárok na uhrazení výdajů, které přímo souvisejí s činností spolku, 

pokud spolek vlastní prostředky na jejich uhrazení. 
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Část V. 

Likvidace 

Článek 33 

 

1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou. 

2. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, k oběma 

krokům je zapotřebí dvou třetin hlasů všech členů spolku. 

3. V případě zániku bez právního nástupce bude případný zbylý majetek po likvidaci 

předán rozhodnutím Valné hromady Katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. 

Část VI. 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

Článek 34 

Účinnost 

1. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením na první Valné hromadě spolku 21. 

října 2013 a nabývají účinnost dnem registrace Ministerstvem vnitra České 

republiky. 
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příloha č. 1 Gafický manuál Spolku studentů sociologie FF UK 
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