STANOVY
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Debatní klub studentů a přátel
Univerzity Karlovy
ČLÁNEK I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Název sdružení je Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy. Anglický ekvivalent je The Charles University Debate Club of Students and Friends.
2. Sdružení je nezávislá a nepolitická organizace studentů, učitelů, absolventů a přátel
Univerzity Karlovy.
3. Sdružení má sídlo na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě nám. Curieových
7, 116 40 Praha1.
4. Sdružení je právnickou osobou, která vzniká registrací na základě zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů v platném znění.

ČLÁNEK II.
POSLÁNÍ A CÍLE
1. Posláním a cílem sdružení je přispívat k rozvoji svobody projevu a demokracie zejména
následujícími aktivitami:
(a) zkoumáním, analýzou místních, národních i mezinárodních témat prostřednictvím
debaty,
(b) šířením debaty jako formy komunikace, debata má vyváženou měrou vzdělávat,
formovat osobnosti debatérů, obsahovat sportovního ducha, smysl pro fair play,
slušné chování, a další kladné společenské aspekty,
(c) organizací debat, debatních turnajů, seminářů a konferencí,
(d) získáváním finančních prostředků, organizací sponzorské, hospodářské a jiné činnosti za účelem získání prostředků na realizaci svého poslání,
(e) pomocí při doplnění nadstandardních vzdělávacích aktivit.
2. Při realizaci svého poslání, na mezinárodních i domácích soutěžích dbá tradici a napomáhá šířit dobré jméno Univerzity Karlovy.

ČLÁNEK III.
ČLENSTVÍ
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1. Členem Klubu se může stát každý ze studentů, či učitelů Univerzity Karlovy, absolventů
a přátel Univerzity Karlovy a souhlasí se stanovami, posláním a cíli sdružení.
2. Členství ve sdružení vzniká zaplacením členského příspěvku u pokladníka a registrací
u Sekretáře klubu. V případě, že jsou proti členství studenta vzneseny námitky minimálně třemi členy klubu, rozhoduje o členství prostou většinou Představenstvo klubu,
o odvolání rozhoduje Plénum na svém nejbližším zasedání
3. Členství zaniká:
(a) vystoupením - na základě rozhodnutí člena,
(b) vyloučením - jakmile člen vědomě poruší stanovy anebo ve své činnosti vážně
naruší cíle a poslání sdružení, či jeho dobré jméno - členství může být pozastaveno
dnem rozhodnutí Představenstva , o vyloučení rozhoduje nejbližší zasedání Pléna,
(c) úmrtím člena,
(d) zánikem sdružení.
4. Čestné členství:
čestným členem sdružení se může stát kterákoli fyzická nebo právnická osoba, zvolená Plénem za čestného člena. Čestný člen nemá hlasovací a volební právo na Plénu
sdružení. Čestné členství může být uděleno Im Memoriam.
5. Člen sdružení má právo:
(a) podílet se na činnosti sdružení a být informovaný o jeho aktivitách, prostřednictvím Pléna rozhodovat o činnosti sdružení,
(b) volit a být volený do orgánů sdružení a účastnit se jejich zasedaní,
(c) obracet se na orgány sdružení s podněty, návrhy a stížnostmi a žádat jejich vyjádření, s právem o písemnou odpověď do 40 kalendářních dnů,
(d) vystoupit ze sdružení.
6. Pozastavení členství:
v případě pozastavení členství Představenstvem, ztrácí člen veškerá práva a povinnosti
spojené se sdružením do rozhodnutí Pléna.
7. Člen sdružení je povinen:
(a) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí přijaté orgány sdružení,
(b) podílet se na činnosti sdružení, plnit svěřené úlohy a úlohy vyplývající z přijaté
funkce,
(c) řádně a včas platit členské příspěvky,
(d) po dobu trvání svého členství se chovat tak, aby neohrozil žádným způsobem
zájmy a dobré jméno sdružení.

ČLÁNEK IV.
ORGÁNY SDRUŽENÍ
1. Orgány sdružení jsou :
(a) Plénum,
(b) Představenstvo,
(c) Revizní komise.
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ČLÁNEK V.
PLÉNUM
1. Plénum je nejvyšším orgánem sdružení, ve kterém jsou zastoupení všichni jeho členové.
2. Plénum zejména :
(a) rozhoduje o zásadních otázkách sdružení,
(b) schvaluje stanovy sdružení, volební řád a jednací řád, stejně jako jejich změny a
doplňky,
(c) volí a odvolává členy Představenstva a Revizní komise, volby upravuje jednací a
volební řád,
(d) schvaluje plán činnosti a rozpočet sdružení,
(e) stanoví způsob hospodaření sdružení,
(f) projednává a schvaluje zprávu o činnosti sdružení, hospodaření sdružení a zprávu
revizní komise o výsledku hospodaření sdružení,
(g) určuje výšku členského příspěvku, termín a způsob jeho placení,
(h) je odvolacím orgánem vůči rozhodnutím Představenstva a Revizní komise,
(i) rozhoduje o zrušení sdružení a způsobu likvidace jeho majetku.
3. Plénum svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Řádné
zasedání Pléna se koná obvykle v období od 1. 6. do 30. 6. každého roku. Konkrétní
datum konání řádného Pléna stanoví Představenstvo. Na řádném Plénu se zejména volí
členové představenstva, Revizní komise a zbývající zastupitele sdružení, tedy Sekretář,
Pokladník, Správce internetové stránky. Žádná osoba nesmí vykonávat zároveň dvě či
více funkcí.
4. Představenstvo svolá mimořádné Plénum, jakmile o to požádá nejméně 1/2 všech členů,
resp. jakmile o to požádají aspoň dva členové Revizní komise. Představenstvo je v tomto
případě povinné svolat mimořádné Plénum do 60 dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že Představenstvo tuto povinnost nesplní, může být Plénum svoláno kterýmkoli
členem sdružení. Oznámení o konání řádného, či mimořádného Pléna je svolavatel povinný zveřejnit nejpozději 21 dnů před termínem jeho konání. Toto oznámení musí
obsahovat datum a hodinu konání, místo konání a program pléna. Oznámení o konání
řádného resp. mimořádného Pléna se zveřejňuje na internetových stránkách sdružení,
resp. umístěním oznámení na veřejně přístupném místě v budově Univerzity Karlovy
v Praze, Právnické fakulty a formou elektronické pošty zaslané do emailové konference
Debatního klubu.
5. Plénum je usnášení schopné bez ohledu na počet přítomných členů, jsou-li současně
přítomni alespoň tři členové Představenstva a alespoň jeden člen revizní komise. V
případě, že svolavatelem není Představenstvo, je Plénum usnášení schopné bez ohledu
na počet přítomných členů Představenstva i Revizní komise.
6. Plénum při svém zasedání volí předsedu Pléna, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu
a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů. Zasedání Pléna zahájí a až do zvolení předsedy
Pléna vede svolavatel. Následně vede zasedání Pléna jeho předseda. O průběhu pléna se
vyhotoví zápis, který podepisují předseda Pléna, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu.
Zápis se archivuje po dobu tří let. Podrobnosti stanoví a upraví jednací řád.
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ČLÁNEK VI.
PŘEDSTAVENSTVO
1. Představenstvo, které se skládá z členů sdružení, je jeho výkonným orgánem, který
řídí jeho činnost v období mezi zasedáními Pléna. Ve své činnosti se řídí rozhodnutími Pléna. Představenstvo má pět členů, předsedu představenstva, 1. místopředsedu
představenstva, místopředsedu pro marketing, místopředsedu pro vnitřní záležitosti a
místopředsedu pro vnější aktivity sdružení. Všichni členové Představenstva jsou voleni
a odvoláváni Plénem. Rozdělení kompetencí jednotlivých členů Představenstva stanoví
předseda po dohodě s ostatními členy Představenstva.
2. Zasedání Představenstva svolává a řídí předseda, příp. 1. místopředseda. Představenstvo
je usnášeni schopné, jakmile je přítomná nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje na
základě shodného hlasování nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti
hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. V čele Představenstva stojí jeho Předseda, který zastupuje sdružení navenek a při této
příležitosti užívá titulu Předseda Debatního Klubu UK. Předseda jedná v souladu s
rozhodnutími Představenstva a Pléna. Výkonem jednotlivých svých činností, resp. zastupováním po dobu své nepřítomnosti může pověřit 1. místopředsedu, příp. jiného
člena Představenstva. V případě odstoupení člena Představenstva jmenuje na návrh
zbývajících členů jeho nástupce do konce volebního období Představenstva. V případě
odstoupení předsedy Představenstva ho nahradí 1. místopředseda. Obdobným způsobem se postupuje při ztrátě způsobilosti zastávat funkci.
4. Představenstvo zejména :
(a) řídí a zabezpečuje činnost sdružení,
(b) svolává a obsahově připravuje zasedání Představenstva,
(c) vypracovává plán činnosti, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření sdružení,
které předkládá Plénu,
(d) v případě potřeby za účelem řešení jednotlivých odborných, resp. technických problému vytvoří poradní orgán, jehož organizaci, úlohy jako i členy stanovuje Představenstvo,
(e) rozhoduje o přijetí a o pozastavení členství ve sdružení,
(f) ustanovuje likvidátora v případě likvidace sdružení,
(g) rozhoduje o zřízení a organizaci sekretariátu, jeho pracovníků a řeší všechny pracovně - právní otázky,
(h) vypracovává vnitřní předpisy, potřebné pro zabezpečení fungování sdružení, řeší
otázky spojené s nakladatelskou, vydavatelskou, příp. jinou činností sdružení,
(i) rozhoduje o věcech, které nejsou řešené stanovami, či dalšími vnitřními předpisy
přijatými Plénem,
(j) podobně jako předseda Představenstva užívají ostatní členové Představenstva při
jednání na veřejnosti označení své funkce s oficiálním názvem sdružení,

ČLÁNEK VII.
REVIZNÍ KOMISE
1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Plénu.
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2. Revizní komise má tři členy, kteří se mezi sebou zvolí předsedu. Členové Revizní komise
jsou volení na jedno funkční období a nemusí být členy sdružení.
3. Revizní komise zejména:
(a) kontroluje hospodaření sdružení, upozorňuje představenstvo na nedostatky a navrhuje mu řešení na jejich odstranění, za tímto účelem má právo nahlížet do všech
záznamů a dokladů, týkajících se sdružení,
(b) kontroluje dodržování stanov a vnitřních předpisů,
(c) o své činnosti předkládá zprávu Plénu na každém jeho řádném zasedání,
(d) má právo zúčastňovat se zasedání Představenstva s poradním hlasem,
(e) má právo svolávat mimořádné zasedání Pléna v případě, že to vyžadují zájmy
sdružení, a tam navrhovat potřebné opatření.

ČLÁNEK VIII.
FINANČNÍ PROSTŘEDKY, MAJETEK A
HOSPODAŘENÍ
1. Sdružení může nabývati movitého i nemovitého majetku, se kterým hospodaří s péčí
řádného hospodáře a ve smyslu platných právních předpisů.
2. Hospodářská činnost sdružení bude v souladu s platnými právními předpisy omezena
na činnost nakladatelskou, vydavatelskou a organizační.
3. Sdružení samostatně hospodaří zejména s těmito finančními prostředky:
(a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob z České republiky a ze zahraničí,
(b) granty a dotace,
(c) prostředky z vlastní nakladatelské a vydavatelské činnosti, získané z organizování
aktivit a společenských akcí, případně z vlastní hospodářské činnosti, která souvisí
s posláním a cíli sdružení, tzn. rozvoji svobody projevu a demokracie.
4. Získávané prostředky budou použity na výdaje zajištující hlavní činnost sdružení a v
nezbytném rozsahu též na zajištění chodu sdružení.
5. Sdružení vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Za vedení účetnictví
odpovídá pokladník společně s předsedou Představenstva.

ČLÁNEK IX.
ZÁNIK SPOLEČNOSTI
1. Sdružení zaniká rozhodnutím Pléna o zániku Debatního klubu, a to formou dobrovolného rozpuštění, nebo jeho sloučením s jiným sdružením, jako i v důsledku rozhodnutí
podle 12 zák. 83/1990 Sb., o sdružovaní občanů v platném znění.
2. Jakmile sdružení zaniká rozpuštěním, pověří Představenstvo jednoho nebo více členů
uspořádáním majetku sdružení. Likvidátoři musí být zvolení nadpoloviční většinou
hlasů přítomných členů představenstva a odpovídají za správnou likvidaci majetku.
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ČLÁNEK X.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1. Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem jejich schválením Plénem.
2. Sdružení vzniká dnem jeho registrace ministerstvem vnitra České republiky.
3. Po vzniku sdružení je přípravný výbor pověřen vedením Debatního klubu do prvního
zasedání Pléna, které svolá přípravný výbor do 90 dnů ode dne registrace sdružení
ministerstvem vnitra České republiky.
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