HISTORIA EUROPEANA, z. s.
STANOVY SPOLKU
Článek 1
Základní ustanovení
1. Spolek nese název Historia Europeana, z. s. (dále jen „Spolek“).
2. Používaná zkratka Spolku je Historia Europeana.
3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou a působí po celém území ČR.
3. Sídlem spolku je Bořetická 4099/13, Brno 628 00.
4. Spolek neodpovídá za závazky svých členů a naopak.
Článek 2
Poslání, účel a činnost spolku
1. Cílem spolku je:
a) sdružovat historiky a studenty historie v oboru moderních evropských dějin,
b) šířit povědomí o moderních evropských dějinách,
c) podporovat začínající badatele v odborné vědecké činnosti,
d) prohlubovat mezinárodní spolupráci v oboru humanitních studií.
2. Za tímto účelem bude spolku usilovat o:
a) pravidelné pořádání nebo podílení se na pořádání vědeckých setkání, konferencí,
workshopů, seminářů a přednášek,
b) spolupráci s dalšími vědeckými institucemi a ústavy, neziskovými organizacemi a spolky,
c) podílení se na přípravě odborných historických studií a publikací z oblasti evropských dějin
20. století.
Článek 4
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Správní rada dvoutřetinovou
většinou hlasů.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) písemným prohlášením o vystoupení člena adresovaným Předsedovi nebo některému
z místopředsedů,
b) vyloučením na základě rozhodnutí Členského sněmu,
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c) neuhrazením členského příspěvku ve lhůtě stanovené Správní radou,
d) úmrtím člena,
e) zánikem spolku.
Článek 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo:
a) účastnit se činnosti spolku,
b) volit a být volen do orgánů spolku,
c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
d) hlasovat o návrzích na Členském sněmu,
e) vystoupit před Členským sněmem,
f) být informován o dění ve spolku a o pořádaných akcích.
2. Člen má povinnost zejména:
a) vyplnit a podepsat členskou přihlášku,
b) dodržovat stanovy a případné další předpisy spolku,
c) platit členské příspěvky ve výši stanovené Členským sněmem,
d) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
e) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
f) aktivně se přičiňovat o dosažení cílů spolku a jeho dobré jméno,
g) plnit další případné povinnosti stanovené Členským sněmem.
Článek 6
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) Členský sněm,
b) Správní rada (dále jen „rada“),
c) Předseda spolku (dále jen „předseda“).
Článek 7
Členský sněm
1. Členský sněm je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členský sněm tvoří všichni členové spolku.
3. Členský sněm svolává Rada podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá členský
sněm vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.
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4. Členský sněm řídí Předseda spolku, pokud Členský sněm nerozhodne jinak.
5. Členský sněm zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční
závěrku hospodaření,
c) volí členy Správní rady spolku a členy Kontrolní komise,
d) rozhoduje o počtu členů Správní rady spolku a počtu členů Kontrolní komise,
e) rozhoduje o vyloučení člena spolku,
f) rozhoduje o zrušení spolku.
6. Členský sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
8. Členský sněm rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato,
jestliže pro něj hlasuje více jak polovina všech členů spolku.
9. Není-li Členský sněm na svém zasedání schopen usnášet se, koná se 30 minut po začátku
Členského sněmu náhradní zasedání Členského sněmu. Na náhradním zasedání může Členský
sněm jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může
přijmout za účasti libovolného počtu členů. Na náhradním zasedání Členského sněmu nelze
rozhodnout o změně stanov a o zrušení spolku.
10. Člen spolku může zplnomocnit jiného člena spolku, aby jej na Členské schůzi zastupoval a
hlasoval za něj.
Článek 8
Správní rada
1. Správní rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Členskému sněmu.
Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Členského sněmu.
2. Členství v Radě vzniká volbou na Členském sněmu na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada má nejméně pět členů.
4. Radu svolává Předseda, v jeho nepřítomnosti 1. Místopředseda, nejméně jedenkrát ročně.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů Předsedu, 1. Místopředsedu a případně další místopředsedy, jejichž
počet si stanoví na svém zasedání,
b) koordinuje činnost spolku,
c) svolává Členský sněm,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Členského sněmu,
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku,
f) odvolává Předsedu a místopředsedy spolku.
6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
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Článek 9
Předseda
1. Rozhoduje o všech záležitostech spolku, nejde-li o záležitost, o níž rozhoduje Správní rada
nebo Členský sněm.
2. V případě uvolnění postu Předsedy, nebo pokud není schopen Předseda dlouhodobě
vykonávat svou funkci, přebírá jeho pravomoci 1. Místopředseda.
Článek 10
Způsob jednání
1. Statutárním orgánem spolku jsou Předseda a 1. Místopředseda.
2. Spolek může samostatně zastupovat navenek a jménem spolku právně jednat vůči třetím
osobám Předseda nebo 1. Místopředseda.
Článek 11
Kontrolní komise
1. Na svém prvním jednání volí ze svého středu předsedu.
2. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné a funkcemi či členstvím v jiných orgánech
Spolku.
3. Kontrolní komise zejména:
a) provádí nejméně jedenkrát ročně kontrolu hospodaření Spolku, dodržování schváleného
rozpočtu a správnost finančních operací;
b) kontroluje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku na základě vlastního plánu
práce;
c) upozorňuje Správní radu na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy opatření k jejich
nápravě;
d) vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření předkládané Členskému sněmu.
4. Členové Kontrolní komise vykonávají svou činnost nezávisle na ostatních orgánech spolku.
5. Správní rada je povinna projednat zprávy a návrhy Kontrolní komise nejdéle do dvou měsíců
od jejich podání a přijmout k nim nezbytná usnesení nebo opatření.
Článek 12
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky,
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d) dotace a granty.
3. Za hospodaření spolku odpovídá správní rada spolku, která každoročně předkládá členskému
sněmu zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členským sněmem.
Článek 13
Společná a závěrečná ustanovení
1. Schůze orgánů spolku jsou neveřejné. Orgán může na svém jednání schválit účast hostů.
2. Volební období všech orgánů spolku je tříleté, pokud tyto stanovy nestanoví jinak.
2. Na všechny funkce ve spolku lze rezignovat písemným prohlášením adresovaným Předsedovi.
3. Spolek může na základě rozhodnutí Členského sněmu vydat organizační a jednací řád spolku.
4. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.

Tyto Stanovy byly schváleny Členským sněmem spolku dne 5. 12. 2015

…………………………….
Mgr. Lenka Pokorná Korytarová
Předsedkyně spolku
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