Stanovy Svazu germanistů ČR
Čl. 1
Název, sídlo, působnost
(1) Název: Svaz germanistů České republiky (dále jen Svaz)
(2) Sídlo: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 - Staré Město,
11638
(3) Svaz působí na celém území České republiky.
ČI. 2
Základní ustanovení
(1) Svaz je dobrovolným sdružením fyzických osob, které pracují v oboru germanistiky anebo jsou
nebo byly pedagogicky činné na odborných ústavech vysokých škol, a právnických osob, jež
uvedené aktivity podporují.
(2) Hlavní náplň činnosti Svazu tvoří: aktivní reprezentace zájmů vysokoškolské obce germanistů v
České republice i v zahraničí, koordinování studijních programů pro bakaláře, magistry, doktory,
prezentování prací členů Svazu, vydávání informačních bulletinů, pořádání konferencí, výměny
přednášejících, zprostředkovávání informací a vlastní hospodářská činnost.
(3) Svaz získává pro svoji činnost finanční prostředky z členských příspěvků, dotací, darů a z vlastní
hospodářské činnosti.
ČI. 3
Členství, orgány a organizační struktura
(1) Členem Svazu může být každý, kdo splňuje požadavky obsažené v čl. 2 odst. 1 těchto stanov.
Členství ve Svazu je dobrovolné a vzniká schválením přihlášky předsednictvem Svazu.
Členství ve Svazu zaniká vystoupením, ukončením členství nebo úmrtím člena.
Ukončení členství může proběhnout jednostranným úkonem ze strany člena nebo jednostranným
úkonem ze strany Svazu, a to v případě, že člen neplatí déle než 3 roky za sebou členské příspěvky
a nevyvíjí žádnou činnost ve prospěch Svazu. Návrh na ukončení členství je oprávněno podat
předsednictvo a o tomto návrhu rozhodne členská schůze.
(2) Orgány Svazu jsou: a) členská schůze, b) předsednictvo, c) kontrolní komise.
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Čl. 4
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem Svazu. Tvoří ji všichni členové Svazu.
Členská schůze rozhoduje o zásadních otázkách, zejména o schvalování stanov a jejich změn, o
rozpuštění Svazu, volí a odvolává členy předsednictva, projednává a schvaluje rozpočet Svazu,
případně rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí.
Členská schůze se koná v předem určených termínech, nejméně jednou za dva roky.
Schůzi svolává předsednictvo písemnou pozvánkou nejméně 14 dní před konáním schůze. Na této
pozvánce musí být vedeno datum, hodina a program jednání.
Mimořádná členská schůze může být svolána na základě návrhu předsednictva nebo alespoň 20%
všech členů Svazu podaného předsednictvu. V případě, že předsednictvo Svazu mimořádnou
členskou schůzi do 30 dnů nesvolá, jsou navrhovatelé oprávněni svolat členskou schůzi sami.
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomno alespoň 50% všech členů Svazu.
Není-li členská schůze usnášeníschopná podle odst. 5, koná se nejdříve 30 minut po původním
termínu náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná vždy.
Členská schůze přijímá svá rozhodnutí formou usnesení prostou většinou hlasů.

(8) Rozhodnutí členské schůze jsou zaprotokolována a podepsána předsedou a zapisovatelem
zvoleným pro konání členské schůze zvlášť.
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Čl. 5
Předsednictvo, předseda, místopředseda a jednatel
Předsednictvo je nejvyšším a výkonným orgánem Svazu v době mezi jednotlivými členskými
schůzemi. Vykonává úkoly svěřené mu členskou schůzí a rozhoduje o všem kromě záležitostí,
které jsou vyhrazeny členské schůzi. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však třikrát
ročně.
Předsednictvo je voleno vždy na 4 roky z řad členů Svazu.
Předsednictvo je složeno z 9 členů, kteří mezi sebou zvolí předsedu, místopředsedu a jednatele.
Předsednictvo je usnášení schopné, je-li na jednání přítomno nejméně 5 jeho členů.
Rozdělení úkolů předsednictva je v jeho plné kompetenci. K plnění úkolů může předsednictvo
povolat i některé další členy Svazu s jejich souhlasem.
Předseda zastupuje Svaz navenek, svolává a řídí jednání předsednictva. Místopředseda zastupuje
předsedu v případě jeho nepřítomnosti.
Čl. 6
Práva a povinnosti členů

(1) Základní práva členů Svazu jsou:
a) aktivně se podílet na činnosti Svazu,
b) získávat od předsednictva informace týkající se Svazu, které mu musí být neodkladně
poskytnuty,
c) účastnit se a hlasovat na členské schůzi, volit a být volen do předsednictva Svazu.
(2) Základní povinnosti členů Svazu jsou:
a) dodržovat stanovy Svazu,
b) plnit usnesení a úkoly uložené předsednictvem podle čl. 5 odst. 4 těchto stanov,
c) platit členské příspěvky.
Čl. 7
Kontrolní komise
(1) Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o plnění usnesení a o kontrole hospodaření.
(2) Členská schůze volí 2 členy kontrolní komise na funkční období 2 let.
Čl. 8
Hospodaření
(1) Majetek Svazu tvoří vlastní majetek a jeho výnosy, členské příspěvky, dotace, dary, ostatní
příspěvky ve prospěch Svazu a zisky z vlastní hospodářské činnosti.
(2) Svaz hospodaří vlastním jménem, na vlastní účet a na základě rozpočtu schváleného členskou
schůzí.
(3) Způsob vedení účetnictví musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
(4) Předsednictvo předkládá členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření za uplynulé účetní
období.
Čl. 9
Právní subjektivita
(1) Svaz je právnickou osobou.
(2) Navenek jedná jeho jménem předseda, případně místopředseda nebo jednatel.

(3) Svaz činí právní úkony předsedou nebo místopředsedou nebo jednatelem.
(4) Písemnosti Svazu se podepisují tak, že pod psaný, vytištěný nebo razítkem předtištěný název
„Svaz germanistů České republiky" připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a vždy také
jednatel.
Čl. 10
Ustanovení přechodná
Do doby svolání ustavující členské schůze a zvolení orgánů podle těchto stanov jedná jménem Svazu
přípravný výbor, který vykonává práva a povinnosti členské schůze a předsednictva.

V Brně, 12. listopadu 1999

