
STANOVY 

Studentského spolku  

Elíša z. s. 

Úplné znění ke dni 21. 6. 2018p 

 

čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku je: Elíša z. s. dále též jen ,,spolek“. 

2. Sídlem spolku je Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4.  

3. Spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jako takový je 

právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

4. Je to samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování 

společného zájmu.  

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, 

které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

 

čl. II 

Účel spolku 

1. Hlavním účelem spolku, tedy naplňováním společného zájmu, je sdružovat studenty z Husitské 

teologické fakulty a jiných fakult s cílem reprezentace jejich zájmů a potřeb, rozvíjení studentské 

spolupráce a přátelských vztahů, podpora vzdělávací a vědecké činnosti studentů, propagační činnost, 

rozvoj a organizace zájmové, kulturní, sportovní a charitativní činnosti. 

2. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím společenských akcí, seznamovacích kurzů, pořádáním 

přednášek a udržováním kontaktů s ostatními studentskými spolky.  

 

čl. III 

Členství ve spolku 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. 

2. Členem spolku mohou být studenti Husitské teologické fakulty Univerzity.  

3. Čestným členem se může stát osoba, která se vynikajícím způsobem zasloužila o spolek, nebo 

Univerzitu Karlovu. Čestné členství může udělit shromáždění.  

4. Podmínkou vzniku členství je podání přihlášky. 

5. Shromáždění může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, 

že přijetím žadatele za člena by mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku. 

6. O přijetí rozhoduje shromáždění.   

7. Členství vzniká dnem zápisu do členské evidence. 

8. Členství ve spolku je nepřenosné. 

9. Členství zaniká: 



a) Dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o 

ukončení členství předsednictvu. 

b) Rozhodnutím o vyloučení – shromáždění má právo vyloučit člena: 

a. Pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku. 

c) Naplněním lhůty 6 měsíců od absolvování Husitské teologické fakulty.  

d) Úmrtím člena spolku. 

e) Zánikem spolku. 

f) Opakovaným neplněním členských povinností. 

g) Čestné členství může odebrat shromáždění.  

10. Člen má právo: 

a) Účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován. 

b) Volit a má právo být volen do orgánů spolku. 

c) Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku. 

11. Čestný člen má právo účastnit se shromáždění členů, nemohou na něm však hlasovat.  

12. Člen má povinnost: 

a) Dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku. 

b) Platit členské příspěvky (jsou-li stanoveny). 

c) Aktivně se podílet na práci a činnosti spolku a jeho orgánů. 

d) V případě nákupů věcí potřebných pro činnosti spolku, přinést a doložit všechny účty, jinak 

mu nebudou případné náklady proplaceny.  

13. Výši členských příspěvků stanoví shromáždění spolku vždy pro příslušný kalendářní rok. 

 

čl. IV 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

1. Statutární orgán – Předsednictvo 

2. Nejvyšší orgán – Shromáždění členů 

3. Kontrolní komise. 

čl. V 

Předsednictvo 

1. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku.  

a) Funkční období celého předsednictva je jednoleté. 

2. Předsednictvo je voleno a odvoláváno nejvyšším orgánem spolku – shromážděním. 

3. Předsednictvo musí mít alespoň 3 členy. 

4. Předsednictvo si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu. 

5. Předseda má právo: 

a) Jednat a vystupovat jménem spolku. 

b) K výlučným kompetencím předsedy patří: 

b.1. Svolávání schůzí předsednictva a zasedání shromáždění.  

b.2. Vedení zasedání shromáždění i schůzi předsednictva a ověřování usnášeníschopnosti. 



b.3. Pověření jednoho ze členů předsednictva pořizováním zápisů ze schůzí předsednictva i 

ze zasedání shromáždění. 

6. Místopředseda má právo: 

a) Zastupovat předsedu v případě jeho nepřítomnosti.  

b) Vést schůzi v případě nepřítomnosti předsedy. 

7. Do výhradní působnosti předsednictva náleží: 

a) Volit předsedu a místopředsedu. 

b) Určovat hlavní zaměření činnosti spolku. 

c) Schvalovat rozpočet spolku a účetní závěrku ke konci každého účetního období. 

8. Předsednictvo má povinnost scházet se alespoň dvakrát za semestr po celý akademický rok.  

a) Schůzi svolává předseda nejméně týden před jejím konáním.  

b) Z každé schůze předsednictva musí být vyhotoven zápis, který musí být zveřejněn nejdéle 14 

dní od této schůze.  

c) Předseda je povinen svolat schůzi předsednictva i v případě, kdy se na tom usnesou alespoň 2 

členové předsednictva.  

d) Každý člen předsednictva má pouze jeden hlas, který je nepřenosný.  

  

čl. VI 

Shromáždění členů 

1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku, dále jen ,,shromáždění“. 

2. K zasedání shromáždění svolává předseda a to nejméně jednou ročně. 

a) Zasedání se svolává nejméně 30 dnů před jeho konáním. 

b) Zasedání se koná do jednoho měsíce od začátku akademického roku. 

c) Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. 

d) Každý člen spolku má právo zúčastnit se zasedání. 

e) Do 30 dnů od zasedání musí být vyhotoven zápis z tohoto zasedání. 

f) Kdo zasedání svolal, jej může odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. 

g) Předseda je povinen svolat shromáždění rovněž v případě, kdy se na tom usnese alespoň 1/3 

členů spolku. 

3. Prvními členy shromáždění jsou zakladatelé spolku a poté každý přijatý člen.  

4. Do výhradní působnosti shromáždění náleží: 

a) Volba předsednictva. 

b) Volba kontrolní komise. 

c) Přijímat a vylučovat členy spolku.  

d) Schvalovat stanovy spolku, jejich změny a dodatky. 

e) Stanovuje výši členských příspěvků.  

f) Rozhoduje o zániku spolku, nebo jeho přeměně. 

5. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň 1/3 členů. 

6. Nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání 

shromáždění. Nové zasedání je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Shromáždění 



přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny 

přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.  

7. Každý člen má pouze 1 hlas, který je nepřenosný a všechny hlasy mají stejnou váhu. 

 

čl. VII  

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise musí mít alespoň 3 členy. 

2. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu.  

3. Kontrolní komise si zvolí ze svého středu svého zástupce, který se tímto stává předsedou kontrolní 

komise.  

a) Předseda kontrolní komise vystupuje jménem kontrolní komise a předkládá její usnesení a 

připomínky.  

4. Kontrolní komisi volí a odvolává shromáždění. 

5. Kontrolní komise dohlíží na řádné vedení záležitostí spolku a na vykonávání jeho činnosti tak, jak je 

uvedeno ve stanovách spolku.  

a) Kontroluje řádné hospodaření spolku. 

b) Kontroluje dodržování rozpočtových pravidel. 

c) Kontroluje jednání předsedy spolku, aby bylo v souladu se stanovami spolku. 

 

čl. VIII 

Zásady hospodaření 

1. Spolek je neziskovou organizací.  

2. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku 

spolku, které budou používány výhradně na činnost spolku. 

3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností 

podle těchto stanov. 

4. V případě zániku spolku je všechen jeho majetek rovnoměrně rozdělen mezi členy spolku.  

čl. IX 

Okolnosti zániku spolku 

1. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu. 

2. O zániku spolku rozhoduje shromáždění. 

 

 


