Stanovy zapsaného spolku
Centrum politických studií
Čl. 1
Název a sídlo
1. Název zapsaného spolku je Centrum politických studií, z. s. (dále jen „spolek“).
Sídlem je Praha.
2. Cílem spolku je občanské vzdělávání české veřejnosti, zejména studentů
středních a vysokých škol, se zvláštním ohledem na rozšiřování povědomí v
otázkách domácí i mezinárodní politiky, svobody a fungování demokracie.
Spolek svou činností podporuje ideály parlamentní demokracie, právního státu
a lidských práv.
3. Za účelem plnění svých cílů spolek pořádá vzdělávací akce, přednášky,
diskusní setkání, simulovaná jednání a další akce.
Čl. 2
Členství
1. Spolek zná čestné a řádné členství. Řádnými i čestnými cleny spolku mohou
být fyzické osoby starší 15 let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2. Řádné členství vzniká rozhodnutím řídícího výboru na základě písemné
přihlášky.
3. Čestné členství vzniká rozhodnutím valné hromady na základě návrhu řídícího
výboru tomu, kdo se významně zasloužil o spolek a kdo s udělením čestného
členství souhlasí. Udělením čestného členství řádné členství zaniká.
4. Členství zaniká:
a. vystoupením člena písemným oznámením kontrolnímu výboru, a to
okamžikem doručení oznámení,
b. vyloučením kontrolním výborem pro poškození zájmu spolku či pro
neplnění povinností člena spolku na návrh řídícího výboru,
c. smrtí člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,
d. zrušením spolku.
5. Proti rozhodnutí kontrolního výboru o vyloučení má člen právo odvolat se
k nejbližší valné hromadě. V takovém případě nabývá rozhodnutí účinnosti až
zamítnutím odvolání.
Čl. 3
Práva a povinnosti členů spolku
1. Řádný člen má zejména právo:
a. podílet se na činnosti spolku a být o ní informován,
b. účastnit se valné hromady,
c. volit orgány spolku,
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d. být volen do orgánů spolku,
e. nahlížet do účetnictví spolku.
f. obracet se na orgány spolku s podněty a žádat o jejich vyjádření,
2. Řádný člen má následující povinnosti:
a. dodržovat právní předpisy, stanovy spolku a jeho interní předpisy,
b. podílet se na plnění cílů spolku a rozhodnutích spolkových orgánů,
c. hradit roční členské poplatky ve výši určenou valnou hromadou,
d. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
e. informovat orgány spolku o své činnosti týkající se aktivit spolku,
f. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
3. Čestný člen má právo:
a. podílet se na činnosti spolku a být o ní informován,
b. účastnit se valné hromady,
c. obracet se na orgány spolku s podněty a žádat o jejich vyjádření.
4. Čestný člen má následující povinnosti:
a. dodržovat právní předpisy, stanovy spolku a jeho interní předpisy,
b. informovat orgány spolku o své činnosti týkající se aktivit spolku,
c. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
Čl. 4
Orgány spolku a funkční období
1. Orgány spolku jsou:
a. valná hromada
b. řídící výbor
c. kontrolní výbor
d. předseda spolku
e. další orgány spolku, pokud o jejich zřízení rozhodne valná hromada
2. Do orgánů spolku mohou být zvoleny či jmenovány jenom plně svéprávné
osoby z řad řádných členů spolku. Rezignace na členství v orgánu spolku
nabývá účinnosti doručením kontrolního výboru
3. Zápisy ze zasedání valné hromady, řídícího výboru a kontrolního výboru
rozesílá všem členům spolku jejich předsedající, tajemník spolku či tím
pověřený člen příslušného orgánu. Zápis ze zasedání musí být rozeslán do 30
dní od konání zasedání. Rozhodnutí nabývají platnosti okamžikem rozesláním
zápisu.
4. Funkční období řídícího výboru a kontrolního výboru začíná vždy 1. ledna a
končí 31. prosince. Členové kontrolního výboru jsou voleni na dvě následující
funkční období. Účetním obdobím spolku se kryje s funkčním obdobím.
Čl. 5
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Rozhodnutí valné hromady jsou
závazná pro všechny členy a orgány spolku
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2. Každý řádný člen má na valné hromadě jeden hlas. Hlasy všech členů jsou
rovné. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných
členů. Rozhodnutí o zániku spolku může být přijato, jestliže pro něj hlasuje na
valné hromadě více než polovina všech řádných členů spolku.
3. Valná hromada musí být svolána, pokud:
a. zbývá posledních 60 dní funkčního období řídícího výboru či členů
kontrolního výboru, a nebyla již svolána za účelem voleb,
b. počet členů řídícího výboru poklesl na méně než 4, nebo se řídící
výbor usnesl podat jako celek demisi,
c. je třeba uspořádat předčasné volby do kontrolního výboru nebo
řídícího výboru,
d. o to požádala více než jedna čtvrtina řádných členů spolku,
v takovém případě musí být valná hromada svolává do 15 dní ode
dne předání žádosti na členy požadované datum
4. Valnou hromadu svolává předseda spolku oznámením, rozeslaným všem
členům v předstihu nejméně 30 dní. V případech, kdy ji předseda nesvolá, ač
k tomu byl povinen, má právo ji svolat předseda kontrolního výboru či
pověřený člen.
5. Od okamžiku svolání valné hromady až do rozeslání zápisu z jejího jednání
nelze přijímat nové členy, nebo rozhodovat o zrušení členství.
6. Valná hromada je usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu členů. Valná
hromada nemůže přikročit k volbě řídícího výboru, k rozhodování o členství a
poplatcích, změně stanov či spolkových předpisů, nebo k vyvolání
předčasných voleb do řídícího výboru, pakliže není přítomna nejméně třetina
řádných členů, přičemž na člena zastoupeného hlasovacím lístkem či plnou
mocí se v tomto případě hledí jako na přítomného.
7. Člen, který se osobně neúčastní valné hromady, má možnost hlasovat
korespondenční formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který svolavatel
rozešle nejméně 15 dní před datem konání, nebo se nechat zastoupit na
základě plné moci, udělené jinému členu spolku, o níž před začátkem valné
hromady informoval kontrolní výbor.
8. Kontrolní výbor má právo přezkoumat platnost a přípustnost zaslaného
hlasovacího lístku či plné moci. Hlasovací lístek či plnou moc s úředně
ověřeným podpisem daného člena přijme vždy, a to i v situaci, kdy byla
oznámena po určené lhůtě.
9. Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov spolku,
b. schvaluje činnost spolku pro příslušné období,
c. rozhoduje o způsobu naplnění cílů spolku,
d. schvaluje interní pravidla spolku,
e. volí členy řídícího výboru, členy kontrolního výboru, a případně členy
dalších orgánů spolku,
f. je informována o činnosti orgánů spolku,
g. stanovuje výši a dobu splatnosti ročního členského poplatku,
h. rozhoduje o odvoláních členů spolku k valné hromadě a v případech,
které ji předloží kontrolní výbor,
i. rozhoduje o sloučení spolku s jiným,
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j. rozhoduje o zrušení spolku, a v případě zániku spolku jmenuje
likvidátora.
10. Kterýkoliv člen spolku může napadnout rozhodnutí jakéhokoliv orgánu spolku,
ke kterému došlo v době od konání poslední valné hromady a vyvolat o tomto
rozhodnutí hlasování na jednání valné hromady. Člen může požádat kontrolní
výbor o pozastavení napadeného rozhodnutí do dne konání valné hromady.
Čl. 6
Volby členů výborů spolku
1. Na valné hromadě řádní členové spolku volí tajnou volbou členy řídícího
výboru, členy kontrolního výboru a případně členy dalších výborů, byly-li
zřízeny valnou hromadou. Volby členů řídícího či kontrolního výboru se
provádějí před uplynutím funkčního období příslušného výboru.
2. Člen může být zvolen opakovaně. Členství vzniká zvolením. Člen může
zvolení odmítnout. V takovém případě nebyl zvolen, a stává se náhradníkem.
3. Při volbě členů řídícího výboru je řádný člen oprávněn odevzdat hlasovací
lístek, v němž smí dát po jednom hlasu až čtyřem členům. Členem řídícího
výboru je se stane člen, který obdržel větší nebo rovný počet hlasů, než je
třetina počtu platných odevzdaných hlasovacích lístků. Místa v řídícím výboru
jsou nabízena členům v sestupném pořadí podle počtu hlasů, které obdrželi.
Obdrží-li kandidáti na šestém a dalších místech shodný počet hlasů, nejsou
tito kandidáti zvoleni.
4. Pokud se nepodaří zvolit všech šest členů řídícího výboru při prvním
hlasování, koná se druhé kolo volby, ve kterém se volí členové řídícího výboru
na zbývající neobsazená místa ve výboru, přičemž každý člen spolku smí dát
po jednom hlasu tolika osobám, kolik míst ve výboru zbývá neobsazeno.
Zvoleni jsou ti členové, kteří získali nejvíce hlasů a obdrželi alespoň třetinu
počtu odevzdaných hlasovacích lístků. Zůstane-li i po druhém kole
neobsazené místo nebo místa v řídícím výboru, konají se dle stejných pravidel
další kola volby, dokud nedojde ke zvolení všech členů řídícího výboru.
Členové, kteří nebyli zvoleni, se stávají náhradníky.
5. V případě, že dojde k zániku členství u člena řídícího výboru, či k jeho
rezignaci, je toto místo nabídnuto kontrolním výborem tomu členu spolku,
který při poslední volbě do řídícího výboru dosáhl nejvyššího počtu hlasů a
současně splňuje podmínky pro členství v řídícím výboru. Není-li žádný takový
člen, zůstává výbor neúplný.
6. Při volbě členů kontrolního výboru jsou voleni dva řádní členové z předem
navržených kandidátů, kteří vyjádřili s kandidaturou souhlas. Řádný člen je
oprávněn odevzdat právě jeden hlas. Členy kontrolního výboru se stávají dva
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pro zvolení je potřeba alespoň třetina
odevzdaných hlasů. Pokud je takto zvolen jen jeden kandidát, koná se druhé
kolo, v němž řádní členové rozhodují mezi druhým a třetím kandidátem
v pořadí, kteří nedostali v předchozím kole alespoň třetinu všech odevzdaných
hlasů a zvolen je ten, kdo získá většinu hlasů.
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7. Dojde-li k rezignaci člena kontrolního výboru či jeho zvolení do řídícího výboru,
konají se doplňující volby do kontrolního výboru. Řádný člen je oprávněn dát
v takové volbě právě jeden hlas a členem kontrolního výboru se stává
kandidát s největším počtem odevzdaných hlasů, pokud zároveň obdržel
alespoň třetinu odevzdaných hlasů. Takto zvolený člen kontrolního výboru
dokončí funkční období do řádných voleb členů kontrolního výboru. Doplňující
volby se nekonají v posledních 90 dnech funkčního období daného člena,
v takovém případě zůstává výbor do konce funkčního období neúplný.
8. Právo navrhovat kandidáty do kontrolního výboru mají všichni členové spolku.
Řídící výbor musí pro volbu členů kontrolního výboru navrhnout valné
hromadě nejméně dva kandidáty. Člen řídícího výboru nemůže být navržen
jako kandidát do kontrolního výboru.
9. Při volbě členů dalších výborů zřízených valnou hromadou jsou voleni členové
z řad předem navržených kandidátů. Zvoleni jsou kandidáti, kteří dostanou
nejvyšší počet hlasů; při rovnosti hlasů, a pokud je to rozhodné pro zvolení, se
hlasuje o tom, kteří z těchto kandidátů jsou zvoleni.
Čl. 7
Řídící výbor
1. Řídící výbor řídí činnost spolku v období mezi jednáními valné hromady. Jako
výkonný orgán spolku za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Členové řídícího výboru zodpovídají za fungování spolku, naplňování jeho cílů
a rozhodnutí valné hromady a dodržování stanov a právních předpisů.
Členové výboru jsou povinni zodpovědně vykonávat svěřené povinnosti,
vyvarovat se střetu zájmů a podílet se dle svých nejlepších možností na
činnosti spolku.
3. Řídící výbor má šest členů. Zasedání výboru je usnášeníschopné, jsou-li
přítomni minimálně čtyři členové. Každý člen výboru má jeden hlas.
Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasují nejméně tři členové. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.
4. Pokud mandát řídícího výbor zanikl před uplynutím jeho funkčního období,
vykonávají jeho členové svoje funkce do konání valné hromady, činí však
pouze nejnutnější rozhodnutí pro chod spolku v mezích svého pověření.
5. Zasedání řídícího výboru svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně
však jednou za tři měsíce. Předseda spolku musí svolat zasedání, požádají-li
jej o to alespoň tři členové výboru.
6. Řídící výbor zejména
a. řídí činnost spolku v souladu s rozhodnutími valné hromady a
zabezpečuje jejich naplnění,
b. koordinuje jednotlivé aktivity spolku a garantuje jejich realizaci,
c. dohlíží na aktivity spolku a činnost členů směřující k jejich realizaci,
d. zodpovídá za naplňování cílů spolku,
e. volí předsedu spolku,
f. jmenuje a odvolává tajemníka a pokladníka,
g. připravuje podklady pro jednání valné hromady,
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h. schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření spolku a jeho částí,
i. vydává interní předpisy spolku,
j. rozhoduje o přijetí za člena spolku,
k. předkládá valné hromadě návrhy na čestné členy,
l. navrhuje kontrolnímu výboru vyloučení člena.
7. Pro naplnění svých úkolů vydává řídící výbor interní předpisy spolku ve formě
rozhodnutí řídícího výboru, kterým se další orgány spolku musí řídit. Tato
rozhodnutí upravují vnitřní organizaci spolku a předkládají se kontrolnímu
výboru k posouzení.
Čl. 8
Předseda spolku
1. Předseda spolku je hlavou spolku, zastupuje spolek navenek, disponuje
podpisovým právem na základě pověření řídícím výborem, zajišťuje plynulý
chod spolku, a provádí další rozhodnutí řídícího výboru.
2. Předsedu volí řídící výbor z řad řádných členů. K volbě předsedy spolku
přistupuje řídící výbor vždy na své první schůzi. Volba předsedy spolku je
tajná a pro zvolení jsou potřeba hlasy nejméně čtyř členů řídícího výboru.
3. Mandát předsedy spolku vzniká jeho zvolením řídícím výborem a zaniká
zvolením nového předsedy spolku či zánikem jeho řádného členství.
V takovém případě je funkcí předsedy dočasně pověřen předsedou zmocněný
člen řídícího výboru.
4. Předseda spolku může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného
člena řídícího výboru nebo tajemníka spolku.
5. Předseda spolku zejména:
a. svolává valnou hromadu a zasedání řídícího výboru,
b. zodpovídá za naplnění rozhodnutí řídícího výboru a valné hromady,
c. zajišťuje informování členů o činnostech spolku,
d. reprezentuje spolek navenek,
e. předkládá valné hromadě k schválení zprávu o činnosti spolku za
funkční období příslušného výboru,
f. předkládá řídícímu výboru návrh na obsazení pozice tajemníka a
pokladníka, jakož i pozic, které se řídící výbor rozhodne zřídit,
6. Předseda spolku má právo účastnit se zasedání kontrolního výboru a dalších
orgánů spolku, na jejich schůze musí být v předstihu pozván.
Čl. 9
Kontrolní výbor
1. Kontrolní výbor má čtyři členy. Každý rok se obměňuje polovina členů
kontrolního výboru. Ze své činnosti je odpovědný valné hromadě.
2. Členství v kontrolním výboru vzniká po zvolení valnou hromadou, a to ke dni
počátku funkčního období. Mandát člena kontrolního výboru jsou dvě
následující funkční období.
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3. Kontrolní výbor zejména:
a. kontroluje činnost spolku a jeho orgánů,
b. kontroluje naplňování rozhodnutí valné hromady a řídícího výboru,
c. kontroluje hospodaření spolku,
d. podává závazný výklad stanov a interních předpisů spolku,
e. dohlíží na řádné dodržování stanov a interních předpisů,
f. v případě napadení rozhodnutí výboru spolku může na žádost člena
pozastavit účinnost rozhodnutí do doby konání valné hromady,
g. v případě rezignace na členství v řídícím výboru jmenuje nového
člena z řad náhradníků,
h. rozhoduje o zániku členství,
i. přijímá podněty od členů spolku a vyjadřuje se k nim.
4. Kontrolní výbor se schází nejméně jednou ročně, jinak dle potřeby. Výbor
svolává jeho předseda či člen, který je tím pověřen. Výbor může pověřit svého
člena či určité členy, aby vykonávali jednotlivé povinnosti jeho jménem.
5. Člen spolku je povinen předat kontrolnímu výboru veškeré dokumenty, o něž
výbor požádá.
6. Nevykonává-li předseda spolku povinnosti uložené stanovami, může předseda
kontrolního výboru dočasně konat místo předsedy spolku dle příslušných
ustanovení stanov.
7. Kontrolní výbor může rozhodovat, pokud jsou přítomni tři členové. Rozhodnutí
je přijato, jestliže pro něj hlasují nejméně tři členové. V případě rovnosti hlasů
předává kontrolní výbor otázku k posouzení nejbližší valné hromadě.
Čl. 10
Další orgány spolku
1. Valná hromada může zřizovat na předem určené období výbory spolku, jež
pověřuje plněním předem vymezených úkolů. Působení výboru vymezí valná
hromada svým rozhodnutím.
2. Řídící výbor jmenuje na návrh předsedy spolku tajemníka spolku, který
zodpovídá za administrativní chod spolku. Tajemník spolku zabezpečuje
přípravu podkladů pro valnou hromadu a řídícího výboru, vedení členské
evidence, dohled nad plněním úkolů vyplývajících z rozhodnutí spolkových
orgánů, zpracování zápisů z jednání řídícího výboru a archivaci veškerých
spolkových písemností. Dále je tajemník oprávněn vykonávat další povinnosti,
jimiž ho řídící výbor pověří. Tajemník spolku se pravidelně účastní jednání
řídícího výboru.
3. Za hospodaření spolku odpovídá jeho člen ve funkci pokladníka, který je volen
řídícím výborem. Pokladník připravuje rozpočet spolku, spravuje pokladnu
spolku, proplácí schválené náklady, odpovídá za plnění zákonných povinností
v nakládání s finančními prostředky a majetkem spolku a zodpovídá za
informování řídícího výboru i členů spolku o finanční situaci spolku.
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Čl. 11
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Majetek je určen
k naplňování cílů spolku a zajištění jeho potřeb v souladu s rozhodnutími
řídícího výboru. Veškeré neautorizované nakládání s majetkem spolku jsou
členové a další osoby povinni spolku nahradit.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b. členské poplatky na roční bázi,
c. platby za režijní výlohy,
d. dotace a granty.
3. Na konci každého účetního roku předkládá pokladník kontrolnímu výboru
zprávu o hospodaření, která obsahuje souhrn všech příjmů a výdajů spolku a
inventární zprávu. Jakýkoli přebytek v hospodaření spolku je uchován do
dalšího účetního roku pro potřeby plnění cílů spolku a nesmí sloužit
k vyplácení odměn členům spolku.
4. V případě zániku spolku rozhodne řídící výbor o způsobu vypořádání majetku
spolku ve spolupráci s určeným likvidátorem.
Čl. 13
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí orgánů spolku, přijatá před nabytím účinnosti těchto stanov,
zůstávají v platnosti.
2. Členové orgánů spolku zůstávají ve svých funkcích a hledí se na ně, jako by
byli zvoleni podle těchto stanov. Jejich mandát skončí uplynutím volebního
období dle těchto stanov.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valnou hromadou spolku.
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