STANOVY
KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD, z.s.
čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Název a sídlo Klubu společenských věd, z.s.
Klub společenských věd, z.s. (dále jen KSV) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a
násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu
jednání.
Sídlem Klubu společenských věd je Praha 1, Politických vězňů 9.
Identifikační číslo 750 13 461.
Spisová značka L 4312 vedená u Městského soudu v Praze.
2. Působení a obsah činnosti KSV
a. KSV je samosprávný, neziskový, vědecko-osvětový a vědeckovýzkumný spolek
založený za účelem naplňování společného zájmu členů. Působí na území České
republiky.
b. Hlavním obsahem působnosti KSV je odborně osvětová činnost v oblasti
společenských věd, vzdělávací a informační aktivity, vysvětlování aktuálních
společenských problémů a vědeckých poznatků, a předkládání námětů pro
společenskou praxi.
c. KSV se v rámci rozvoje společenskovědního poznávání zabývá výzkumnou a
zpracovatelskou činností se zaměřením na současný stav a vývoj české společnosti.
Organizuje sociologické výzkumy a jiná společenskovědní šetření a ankety mezi
českou populací a vybranými skupinami občanů. Má k dispozici okruh odborných
spolupracovníků. Podle svých možností zřizuje databázi údajů o společenskovědních
poznatcích.
d. V rámci svého působení KSV realizuje pro odbornou i širší veřejnost různé formy
vědeckopopularizační činnosti – přednášky, konference a semináře, pořádá vědecké
diskuse a rozpravy, vykonává konzultační a poradenskou činnost, zpracovává odborná
doporučení a stanoviska k aktuálním společenským problémům. Věnuje se vzdělávání
a výuce společenskovědních oborů.
e. Pro své členy a zájemce o činnost vydává v písemné a elektronické podobě
informační, studijní a odborně osvětové texty.
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f. Ve své činnost se zaměřuje převážně na problematiku stavu a změn společnosti při
uplatnění levicových kritérií a marxistického pojetí společenského vývoje.
Spolupracuje se širokým spektrem levicového hnutí, se společenskými, společenskovědními a výzkumnými organizacemi.
čl. II. Členství v KSV
1. Členství v KSV je dobrovolné a individuální. Členem se může stát každá fyzická
osoba starší 18 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení,
národnosti, rasy a státní příslušnosti, která má o činnost KSV zájem, chce se na ní
podílet a podá přihlášku. Členství vzniká přijetím za člena výborem KSV.
2. Právem člena je být zván na akce KSV a zúčastnit se jich, být informován o činnosti
KSV a vyjadřovat se k ní, volit a být volen do orgánů KSV.
3. Povinností člena je účastnit se podle svých možností činnosti KSV, dodržovat
Stanovy, zachovávat dobré jméno KSV a platit členské příspěvky.
4. Členové KSV neručí za dluhy KSV.
5. Členství v KSV zaniká vystoupením člena, úmrtím člena nebo rozhodnutím výboru
KSV o zrušení členství na základě soustavného nedodržování členských povinností,
zejm. nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem.
čl. III. Orgány Klubu společenských věd
1. Orgány KSV jsou: a) členská schůze, b) výbor KSV, c) předseda a místopředsedové,
d) kontrolní komise. Volené orgány – výbor, předseda a místopředsedové a kontrolní
komise – jsou odpovědny za svou činnost členské schůzi KSV a mohou jí být
odvolány. Členy kontrolní komise nemohou být členové výboru KSV. Členská schůze
je usnášeníschopná při účasti minimálně 10 % členů KSV, výbor a kontrolní komise
minimálně při 50% účasti jejich členů. Při hlasování všech členů KSV je možné využít
korespondenčního systému per rollam. Usnesení všech orgánů KSV je přijato, jestliže
pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných. Z jednání orgánů musí být
vyhotoveny zápisy.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem KSV a je svolávána výborem nejméně jednou za
dva roky. Schvaluje Stanovy KSV, volí a odvolává členy výboru KSV a kontrolní
komise, hodnotí a schvaluje zprávu o činnosti KSV a jeho hospodaření, určuje hlavní
zaměření činnosti KSV a rozhoduje o rozpuštění KSV. Pozvánka na členskou schůzi
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spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím
konáním.
3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze,
kterou je výbor povinen svolat nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti. Ta musí
obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze.
4. Výbor je výkonným, statutárním orgánem KSV, řídí a organizuje činnost KSV
v období mezi členskými schůzemi. Schází se nejméně jednou za tři měsíce. Svolává
členskou schůzi KSV, odpovídá za dodržování Stanov KSV, obsahu a organizace
činnosti, za řádné hospodaření KSV, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel a
stanovuje výši členských příspěvků. Ustavuje odbornou radu, vědecké, výzkumné,
pracovní a regionální skupiny, sekce a týmy. Schvaluje interní organizační normy
KSV. Výbor rozhoduje o členství v KSV. Volí ze svého středu předsedu,
místopředsedy a hospodáře, případně další funkcionáře KSV. Výbor může kooptovat
až třetinu nových členů výboru a revizní komise z počtu zvolených členskou schůzí
KSV.
5. Předseda řídí KSV v operativních záležitostech mezi zasedáními výboru, zastupuje
KSV navenek, svolává schůze výboru a řídí je. Předseda může delegovat některé své
kompetence na další členy výboru.
6. Místopředsedové zastupují předsedu v době, kdy nemůže vykonávat svoji funkci, a to
v pořadí stanoveném výborem.
7. Hospodář řídí hospodaření spolku v souladu s obecně platnými předpisy, Stanovami a
organizačními normami KSV, sestavuje roční rozpočet hospodaření a roční
hospodářskou účetní závěrku. Hospodář zabezpečuje výběr členských příspěvků.
8. Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem KSV. Volí ze svého středu
předsedu. Jejím úkolem je kontrolovat, zda činnost orgánů KSV a hospodaření KSV
probíhá v souladu s obecně platnými finančními předpisy, Stanovami, organizačními
normami KSV a rozhodnutími členské schůze a výboru. Kontroluje příjmy a výdaje
KSV. O výsledcích kontrol a o své činnosti podává jednou za rok zprávu členské
schůzi KSV.
čl. IV. Odborné a poradní orgány
1. Pro rozvíjení a zkvalitňování činnosti KSV může výbor podle potřeby zřizovat
odborné a poradní orgány – sekce, odborné skupiny a týmy. Ze své činnosti se
zodpovídají výboru KSV. Jejich vedoucí schvaluje a odvolává výbor KSV.
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2. V rámci celostátní působnosti zřizuje KSV regionální skupiny v krajích, okresech,
případně dalších místech. Jejich obsahové zaměření a organizování činnosti respektuje
místní specifiku při dodržení hlavní orientace činnosti KSV. Členové KSV z území
regionální skupiny volí výbor a předsedu na své členské schůzi. Hospodaření
regionální skupiny je součástí hospodaření celého KSV.
3. Poradním orgánem výboru KSV je odborná rada, která sestává z odborníků různých
společenskovědních oborů. Předsedu a členy odborné rady jmenuje a odvolává výbor
KSV. Odborná rada projednává a doporučuje výboru obsahové a tematické zaměření
činnosti. Zabývá se možnostmi realizace zpracovatelských a výzkumných aktivit.
čl. V. Hospodaření Klubu společenských věd
1. Hospodaření KSV se řídí obecně platnými finančními předpisy. Zdrojem příjmů jsou
členské příspěvky a dary fyzických a právnických osob a příjmy ze svých
výzkumných, lektorských a poradenských činností.
2. Veškeré získané prostředky jsou využívány ve smyslu Stanov KSV a slouží
k financování činností naplňujících poslání a cíle KSV.
3. Podpisové právo má v hospodářských záležitostech předseda, hospodář a výborem
KSV schválení členové výboru.
4. Průběžnou zprávu o hospodaření KSV projednává výbor jedenkrát za půl roku.
čl. VI. Závěrečná ustanovení
1. Klub společenských věd může zaniknout rozpuštěním na základě rozhodnutí členské
schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku KSV, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na subjekt podle
rozhodnutí členské schůze.
V Praze 18. března 2015
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