
Alumni scientiae Bohemicae z.s. 
 
 

Stanovy spolku 
 

Článek I. 
Základní ustanovení 

 
1. Alumni scientiae Bohemicae z.s. (dále jen spolek), je spolkem podle 

zákona č. 87/2012, Občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
2. Sídlem spolku je Na Domovině 692/18, Praha IV. PSČ: 142 00 
 
 

Článek II. 
Základní činnost a cíle spolku 

 
1. Rozvíjení vztahů a kontaktů mezi jednotlivými členy spolku. 
2. Vytváření platformy pro navazování kontaktů a spolupráce členů 

spolku s výzkumnými institucemi, firmami a ostatními platformami za 
účelem podpory vlastní mobility a konkurenceschopnosti. 

3. Podpora organizací a zajištění vědecko-technických soutěží 
a přehlídek. 

4. Realizace veřejně prospěšných projektů pro podporu talentované 
mládeže. 

5. Přispívat svým působením k popularizaci vědy. 
 
 

Článek III. 
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

 
1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která 

splní alespoň jednu z níže uvedených podmínek: 
1.1.  účast na mezinárodní vědecko-technické soutěži; 
1.2.  mimořádná činnost v některém z vědních oborů; 
1.3.  doporučení delegáta či člena výboru spolku. 

2. Uchazeč, který podá přihlášku, se stává kandidátem. Ten má veškerá 
práva s výjimkou práva hlasovat a být volen do orgánů spolku. O jeho 
přijetí rozhoduje členská schůze.  

3. Členství vzniká na základě schválení přihlášky členskou schůzí. 
4. V případě nezvolení za člena spolku může uchazeč opětovně žádat 

o členství, avšak ne dříve, než za 9 měsíců od předchozího hlasování. 



5. Práva člena spolku: 
5.1.  podílet se na činnosti spolku; 
5.2.  být informován o dění ve spolku; 
5.3.  volit orgány spolku; 
5.4.  být volen do orgánů spolku, pokud již dosáhl 18 let; 
5.5.  svými podněty a připomínkami přispívat ke zlepšení činnosti 

spolku. 
6. Povinnosti člena spolku 

6.1.  dodržovat stanovy spolku; 
6.2.  platit členské příspěvky; 
6.3.  svědomitě vykonávat svou funkci v orgánech spolku, pokud do 

nich byl jmenován či zvolen; 
6.4.  důstojně reprezentovat spolek a dodržovat etický kodex; 

7. Členství spolku zaniká v případě: 
7.1.  předání písemné odhlášky člena spolku výboru spolku; 
7.2.  rozhodnutím členské schůze (shromážděním delegátů) o vyloučení 

na základě písemného návrhu podaného kterýmkoliv členem 
spolku; 

7.3.  zánikem spolku; 
7.4.  úmrtím člena anebo jeho prohlášením za mrtvého; 
7.5.  nezaplacením členských příspěvků; 
7.6.  na návrh výboru spolku v případě dlouhodobé neaktivity člena 

(přesahující minimálně dobu půl roku).   
8. Čestné členství: 

8.1.  Čestné členství vzniká, pokud navrhovaná osoba byla navržena 
alespoň jedním členem spolku, který s jejím souhlasem podal do 
rukou člena výboru spolku písemnou žádost o čestné členství, ve 
které uvedl důvody k usilování o čestné členství.  

8.2.  Čestné členství vzniká na základě schválení žádosti o čestné 
členství členskou schůzí (shromážděním delegátů). 

8.3.  Čestný člen má stejná práva jako člen řadový vyjma práva hlasovat 
a být volen do orgánů spolku. 

8.4.  Čestný člen má povinnost důstojně reprezentovat spolek. 
9. Pozastavení členství  

9.1.  Člen může dobrovolně pozastavit své členství doručením 
písemného prohlášení výboru spolku. 

9.2.  Členství je pozastaveno v případě, že člen porušil stanovy spolku a 
bylo navrženo zrušení jeho členství kterýmkoliv členem spolku. 

9.3. Člen s pozastaveným členstvím ztrácí právo hlasovat a být volen do 
orgánů spolku. 

  
 
 



Článek IV. 
Orgány spolku 

 

Oddíl I - Nejvyšší orgán spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou svolává statutární 
orgán jedenkrát za rok nebo jinak dle potřeby spolku. 

2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů. 
3. Členská schůze (shromáždění delegátů) je usnášeníschopná, je-li 

účastna alespoň nadpoloviční většina členů (delegátů).  Usnesení jsou 
přijata většinou členů přítomných v době usnášení. Každý člen má 
jeden hlas. 

4. Členská schůze (shromáždění delegátů) je nadále prohlášena za 
usnášeníschopnou i v případě nižšího počtu členů (delegátů), než je 
nadpoloviční většina všech členů (delegátů), pokud: 
4.1.  se do 30 minut od započetí řádné členské schůze nedostaví 

potřebný počet členů pro vytvoření nadpoloviční většiny; 
4.2.  je počet přítomných členů (delegátů) alespoň tři. 

   
Oddíl 2 - Statutární orgán spolku 

1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku, který 
tvoří: 

1.1. předseda 
1.2. I. místopředseda 
1.3. sekretář 

2. Výbor spolku svolává na základě pracovního plánu spolku kterýkoliv 
z jeho členů 

3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat předseda, I. místopředseda 
a sekretář. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem 
spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonu je 
třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů. 

4. Jeden člen může zastávat pouze jednu funkci v rámci výboru spolku. 
 

Oddíl 3 - Delegát 

1. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku 
v jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové 
volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na 
období jednoho roku. 

2. Delegát je oprávněn svolávat členy pracovní skupiny. 
3. Delegát je pověřen přenášet do výboru spolku stanoviska schůzek 

pracovní skupiny (připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů). 



Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku 
a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru. 

 
Oddíl 4 - Pracovní skupina 

1. Pracovní skupina je uskupení členů v rámci spolku. 
2. Vzniká na podnět výboru spolku, který jmenuje jednoho člena spolku  

svolavatelem pracovní skupiny. 
3. Svolavatel pracovní skupiny je povinen do 60 dnů od pověření 

uskutečnit ustavující schůzi pracovní skupiny, na které dojde k zápisu 
členů do pracovní skupiny a volbě delegáta. Pokud nedojde 
k ustavující schůzi v určeném termínu, automaticky zaniká pověření 
výboru spolku. 

4. Pro vznik pracovní skupiny jsou potřeba minimálně 3 členové, 
v opačném případě dochází k automatickému zrušení pověření 
k vytvoření pracovní skupiny. 

 
Oddíl 5 - Předseda 

1. Předsedá všem setkáním spolku. 
2. Efektivně koordinuje činnost spolku. 
3. Na základě rozhodnutí statutárního orgánu svolává členskou schůzi 

(shromáždění delegátů). 
4. Na základě rozhodnutí statutárního orgánu jmenuje svolavatele 

pracovní skupiny. 
5. Na základě pověření statutárního orgánu figuruje jako zástupce spolku 

pro specifikovanou oblast spojenou s fungováním a cíli spolku. 
 

Oddíl 6 - I. místopředseda 

1. V případě nepřítomnosti předsedy spolku přebírá jeho pravomoci. 
2. Na základě pověření statutárního orgánu figuruje jako zástupce spolku 

pro specifikovanou oblast spojenou s fungováním a cíli spolku. 
 

Oddíl 7 - Sekretář 

1. Je zodpovědný za vedení klubové agendy. 
2. Zodpovídá za vyhotovení záznamů z členských schůzí. 
3. Vyřizuje korespondenci, žádosti a jiné písemnosti spolku. 
4. Organizuje setkání klubu z hlediska procedurální stránky. 
 

Oddíl 8 - Pokladník 

1. Je zodpovědný za finanční záležitosti spolku. 
2. Vybírá členské příspěvky, pokud jsou stanoveny. 
3. Předkládá zprávu o finančním hospodaření spolku. 



4. Funkce pokladníka může být vykonávána souběžně s jinou funkcí. 
 

 
Článek V. 
Správní rok 

1. Správní rok začíná vždy 1. července a končí 30. června následujícího 
roku. 

2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.  
3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku. 
 
 

Článek VI. 
Zásady hospodaření spolku 

1. Činnost spolku má nevýdělečný charakter, veškeré finanční prostředky 
získané realizací projektů či jakoukoliv jinou formou jsou využity k 
dosažení cílů spolku. 

2. Spolek je povinen hospodařit se svými zdroji svědomitě, transparentně 
a hospodárně. 

3. Příjmy spolku tvoří: 
3.1.  členské příspěvky, pokud jsou stanoveny; 
3.2.  dary, dotace, granty a jiná plnění fyzických a právnických osob; 
3.3.  spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou 

pro finanční zajištění svých aktivit. 
4. Prostředky jsou používány na krytí: 

4.1.  administrativně-správních výdajů orgánů spolku; 
4.2. dalších blíže nespecifikovaných výdajů spojených s činností 

spolku; 
4.3. výdajů na realizaci projektů a uskutečňování cílů spolku. 

 

 

Článek VII. 
Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 
1.1.  dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na 

základě rozhodnutí členské schůze spolku (shromáždění delegátů); 
1.2.  pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 

 
 
 
 
 



Článek VIII. 
Závěrečné ustanovení 

 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace 
a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 
(občanský zákoník).  

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


