Stanovy Charles University International Club, z. s.
I. Cíle, činnost a základní zásady
§1
1. Charles University International Club, z. s. (dále také IC CUNI) je veřejně prospěšný spolek
současných a bývalých studentů a absolventů Univerzity Karlovy v Praze (dalé také UK anebo
Univerzita Karlova). Navazuje na tradici neformálních spolků působících na různých fakultách
Univerzity Karlovy a hlásí se k hodnotám, na kterých tyto spolky stavěly.
2. Účel a cíle spolku IC CUNI jsou:
a) podporovat interakci studentů Univerzity Karlovy a zahraničních studentů
b) překonávat kulturní a jiné bariéry mezi studenty Univerzity Karlovy a zahraničními studenty
c) rozvíjet kontakty mezi studenty Univerzity Karlovy a studenty partnerských univerzit
d) pomáhat zahraničním studentům při jejich orientaci a integraci na UK, v Praze a v České republice
e) podporovat snahu zahraničních studentů o poznávání a porozumění české společnosti
f) formálně i neformálně sbližovat zájemce o výše uvedené cíle z Univerzity Karlovy i jiných univerzit
3. Tyto cíle bude IC CUNI prosazovat zejména
a) organizováním projektů pro české i zahraniční studenty
b) podporou aktivitám partnerských studentských organizací Univerzity Karlovy
c) podporou a asistencí Oddělení zahraničních styků jednotlivých fakult a Evropské kanceláře
Rektorátu UK
4. Základními zásadami činnosti IC CUNI jsou demokratická samospráva, apolitičnost a úsilí o
porozumění mezi národy.
II. Název a sídlo
§2
1. Název spolku je Charles University International Club, z. s. Spolek dále používá zkratku "IC
CUNI".
2. IC CUNI sídlí v budově Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 995/6,
110 00 Praha 1.
3. Jednotlivé orgány IC CUNI či přidružené studentské spolky mohou mít svá sídla v budovách
jednotlivých fakult Univerzity Karlovy.
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III. Členství
§3
Členství
1. Řádné členství vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Členství je platné po
dobu jednoho roku.
a) Členský příspěvek je v symbolické výši.
2. Členství lze prodloužit opětovným zaplacením členského příspěvku.
3. Členem IC CUNI se může stát současný či bývalý student či absolvent Univerzity Karlovy, který o
to projeví zájem (dále jen "zájemce o členství").
4. Přidruženým členem se může stát každá fyzická osoba starší 17 let. Tento institut opravňuje k
využívání všech výsad standardních členů IC CUNI vyjma hlasovacího práva.
5. Písemná přihláška musí obsahovat:
a) jméno a příjmení zájemce o členství
b) kontaktní údaje.
6. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška v elektronické formě.
7. Výši členského příspěvku určuje Valná hromada.
§4
Práva a povinnosti členů
1. Člen IC CUNI má právo:
a) účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní,
b) volit a být volen do orgánů IC CUNI,
c) přednostně se ucházet o účast na všech projektech pořádaných IC CUNI, jsou-li omezeny co do
počtu účastníků,
d) být informován o akcích pořádaných IC CUNI.
2. Člen IC CUNI je povinen:
a) dodržovat Stanovy IC CUNI
b) řádně a včas platit členské příspěvky
c) dbát na dobré jméno IC CUNI.
§5
Zánik členství
1. Členství v IC CUNI zaniká:
a) ukončením členství písemnou žádostí člena,
b) nezaplacením členského příspěvku,
c) odnětím členství jednohlasným rozhodnutím Výboru.
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§6
Přidružení studentských spolků
1. IC CUNI může rozhodnutím Výboru přidružit studentský spolek působící na některé z fakult
Univerzity Karlovy.
§7
Členství IC CUNI ve studentských asociacích a uniích
1. O vstupu IC CUNI do studentských asociací a unií, jakož i o výstupu z nich rozhoduje Valná
hromada.
2. Poté, co Valná hromada rozhodne o vstupu do takové asociace nebo unie, Výbor zahájí jednání o
přístupu a dojedná přistoupení.
IV. Orgány IC CUNI
§8
Všeobecná ustanovení o orgánech
1. Orgány IC CUNI jsou:
a) Valná hromada
b) Prezident
c) Výbor
2. Volební období jednotlivých volených orgánů začíná okamžikem zvolení na Valné hromadě a končí
30. 6. následujícího roku anebo konáním další řádné Valné hromady, nejpozději však po 12 měsících
od vzniku.
3. V okamžiku, kdy má Výbor méně než 4 členy zvolené na Valné hromadě, funkční období takového
orgánu končí a musí se konat mimořádná Valná hromada.
4. Členy volených orgánů IC CUNI mohou být jen členové IC CUNI, kteří se ve svém funkčním
období dlouhodobě zdržují v České republice. Členové volených orgánů jsou povinni se účastnit Valné
hromady a odpovídat tam na případné dotazy členů IC CUNI.
5. Funkce členů volených orgánů vzniká volbou Valnou hromadou nebo kooptací příslušným orgánem
v případě uvolnění funkce v průběhu volebního období.
§9
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem IC CUNI. Valné hromady jsou řádné nebo mimořádné.
2. Hlasovací právo je všeobecné, rovné a přímé. Právo hlasovat má každý přítomný člen IC CUNI.
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3. Řádná Valná hromada je svolávána Prezidentem jednou za semestr a to vždy v měsících listopad a
duben ve večerních hodinách na předem určeném místě.
4. Ve výlučné pravomoci Valné hromady je:
a) schválení Stanov IC CUNI a jejich změn,
b) vyloučení člena IC CUNI,
c) volba členů Výboru,
d) odvolání Výboru nebo jeho jednotlivých členů,
e) rozhodnutí o ukončení činnosti a vypořádání majetku IC CUNI,
f) schválení Jednacího řádu Valné hromady a Volebního řádu a jejich změny,
g) schválení usnesení zavazujících Výbor,
h) schválení výše členského příspěvku
i) rozhodnutí o zřízení či zrušení nevolených orgánů IC CUNI,
j) zrušení jednacího řádu kteréhokoliv orgánu, nebo jejich částí, a
k) rozhodnutí o vstupu IC CUNI do studentských asociací či unií, jakož i rozhodnutí o výstupu
z nich
l) další pravomoci svěřené Valné hromadě těmito Stanovami.
5. Rozhodnutí dle odst. 4 písm. a), b), d), f), h), i), j), k) přijímá Valná hromada dvoutřetinovou
většinou přítomných členů. Rozhodnutí dle odst. 4 písm. e) přijímá Valná hromada jednomyslně.
V ostatních případech postačuje ke schválení prostá většina hlasů počtu přítomných členů.
6. Mimořádné Valné hromady jsou takové Valné hromady, jež jsou svolány mimo termíny
stanovené v odst. 3. Do pravomocí mimořádné Valné hromady nepatří kompetence uvedené
v odst. 4 písm. a) a e).
7. Mimořádnou Valnou hromadu může svolat Výbor anebo alespoň 9 členů IC CUNI. Návrh na
svolání Mimořádné Valné hromady musí obsahovat seznam záležitostí, které se mají projednat,
datum, hodinu, místo konání Valné hromady a jména těch, kteří Valnou hromadu svolávají.
Mimořádná Valná hromada se musí konat nejdříve týden a nejpozději měsíc od jejího svolání.
Mimořádná Valná hromada se nemůže konat v období 2 týdnů před konáním řádné Valné hromady.
8. Řádně svolaná Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 10 členů, včetně
alespoň poloviny členů Výboru.
9. Valná hromada nesmí projednávat záležitosti, které nebyly uvedeny v oznámení o svolání,
nerozhodne-li Valná hromada dvoutřetinovou většinou jinak.
10. Průběh Valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními Jednacího řádu Valné hromady, průběh
voleb se řídí Volebním řádem.
11. Organizátor Valné hromady:
a) se důkladně seznámí se všemi relevantními ustanoveními těchto Stanov, Jednacího řádu Valné
hromady a Volebního řádu,
b) zajistí vše potřebné k řádnému průběhu Valné hromady,
c) informuje všechny členy IC CUNI o konání Valné hromady,
d) zahájí a řídí Valnou hromadu do okamžiku zvolení předsedajícího Valné hromady.
4

12. Zvolením předsedajícího Valné hromady funkce organizátora končí.
§10
Výbor
1. Výbor je nejvyšším výkonným orgánem IC CUNI.
2. Výbor:
a) vede o svých jednáních řádné záznamy a poskytuje je bez zbytečného odkladu členům IC CUNI
a přidruženým studentským spolkům,
b) poskytne přidruženým studentským spolkům písemnou odpověď na všechny jejich písemné
podněty,
c) na návrh Prezidenta anebo minimálně 2 členů Výboru jmenuje a odvolává členy nevolených
orgánů IC CUNI,
d) schvaluje svůj Jednací řád,
e) vykonává další pravomoci uvedené v těchto Stanovách.
3. Výbor má 7 členů. Tvoří jej Prezident, Viceprezident, Tajemník, Pokladník a další členové.
Ve výboru musí zasedat zástupci alespoň 3 fakult.
4. Schůze Výboru se svolávají v souladu s Jednacím řádem Výboru. První schůze nově zvoleného
Výboru se musí uskutečnit do měsíce od konání Valné hromady. Zasedání Výboru se koná
minimálně dvakrát za semestr, vyjma období letních prázdnin a zkouškového období.
5. Výbor je usnášeníschopný, je-li na řádně svolané schůzi přítomen Prezident či Viceprezident
a zároveň alespoň polovina členů Výboru.
6. Jestliže Stanovy nebo Jednací řád Výboru nestanoví jinak, Výbor rozhoduje prostou většinou
hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta a jestliže je nepřítomen, hlas
Viceprezidenta.
7. Každý člen Výboru se:
a) důkladně seznámí s těmito Stanovami a hodnotami IC CUNI a vychází z nich při své činnosti,
b) účastní všech řádně svolaných jednání Výboru, pokud mu v tom nebrání závažné okolnosti,
c) aktivně účastní práce IC CUNI,
d) podá na každé řádné Valné hromadě krátkou zprávu o své činnosti za uplynulé funkční období.
8. Výbor se řídí Jednacím řádem Výboru, který také ustanovuje průběh kooptace náhradníků
do Výboru. Jednací řád Výboru a jeho změny schvaluje Výbor jednomyslně.
9. Výbor vždy přihlédne k doporučení Valné hromady nebo přidružených studentských spolků,
pokud ty jej vysloví.
10. Výbor smí udělit členovi IC CUNI status Přidruženého člena Výboru, a to jednomyslným
souhlasem všech členů Výboru. Práva a povinnosti Přidružených členů Výboru se s výjimkou
hlasovacího práva shodují s právy a povinnostmi řádných členů Výboru. Funkce Přidruženého
člena Výboru zaniká rezignací anebo většinovým rozhodnutím Výboru.
11. Výbor určuje datum, místo a čas konání příští řádné Valné hromady a oznamuje to
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v dostatečném časovém předstihu.
§11
Prezident
1. Statutárním orgánem IC CUNI je Prezident.
2. V případě předčasného ukončení funkčního období Prezidenta se statutárním orgánem stává
Viceprezident, a to až do volby nového Prezidenta Valnou hromadou. Viceprezident v takovém
případě nadále užívá titulu Viceprezident.
3. Prezident:
a) řídí Výbor a odpovídá za práci Výboru a nevolených orgánů; tato odpovědnost nemůže být
delegována,
b) jedná jménem IC CUNI; toto právo může přenést prostřednictvím plné moci na jiného člena
Výboru nebo jiného člena IC CUNI,
c) předkládá řádné Valné hromadě zprávu Výboru o činnosti IC CUNI za uplynulé volební období.
4. Prezident je povinen průběžně informovat členy IC CUNI a přidružené studentské spolky
o činnosti IC CUNI.
5. V situaci, kdy není obsazena funkce Tajemníka nebo Pokladníka nebo tito řádně neplní svoji
funkci, vykonává jejich funkce dočasně a v nezbytném rozsahu Prezident, nebo pro jejich výkon
určí náhradníky.
§12
Tajemník
1. Tajemník IC CUNI:
a) vede seznam členů IC CUNI a evidenci zájemců o členství, vybírá členské příspěvky, vyzývá
členy k placení ročního členského příspěvku a oznamuje Výboru, kdo se stal členem a kdo
o členství požádal,
b) svolává a připravuje schůze Výboru způsobem, který stanoví Jednací řád Výboru,
c) je organizátorem Valné hromady, oznamuje svolání Valné hromady členům a posílá jim kopii
programu,
d) odpovídá za řádné vedení archivu IC CUNI (Stanovy, korespondence, uzavřené smlouvy, jednací
řády a záznamy o jednání všech orgánů)
e) vede seznam aktuálních členů volených a nevolených orgánů a je povinen poskytnout
předsedajícímu Valné hromady dokumentaci všech případných rezignací, odvolání a kooptací členů
těchto orgánů, které se staly v době od konání minulé Valné hromady.
§ 13
Pokladník
1. Pokladník IC CUNI:
a) vede účetnictví IC CUNI a je za ně zodpovědný,
b) předkládá dubnové Valné hromadě ke schválení zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku
za uplynulý kalendářní rok,
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c) podává na každé schůzi Výboru zprávu o stavu financí, která je obsažena v řádném záznamu
ze schůze Výboru.
V. Volby, kooptace a odvolání
§14
Volby
1. Volby volených orgánů se konají výlučně na Valné hromadě a jsou vždy prováděny tajným
hlasováním. Způsob a průběh voleb stanoví Volební řád.
2. Kandidáti do funkcí ve volených orgánech musí být členy IC CUNI v okamžiku volby. Kandidáti
mohou pronést volební projev a reagovat na případné otázky.
3. Na dubnové Řádné Valné hromadě se koná všeobecná volba všech volených orgánů
na další funkční období.
4. Na listopadové Řádné Valné hromadě se vyslovuje souhlas pokračováním současného Výboru
v úřadě do konce řádného funkčního období, jinak funkční období Výboru končí. Předsedající Valné
hromady vyzve Prezidenta, aby přednesl důvody pro pokračování Výboru ve funkci do konce
řádného funkčního období. Následuje diskuse řízená Předsedajícím. Po skončení diskuse přednese
Předsedající následující otázku: "Souhlasíte s pokračováním současného Výboru v úřadě do konce
termínu?" a vyzve členy k hlasování. V případě, že z odevzdaných hlasů bude pro návrh prostá
většina hlasů, je Výbor v úřadě potvrzen. V opačném případě je Výbor odvolán s okamžitou
platností.
§15
Kooptace
1. Jestliže místo člena ve Výboru není obsazeno, mohou zbylí členové Výboru rozhodnout
jednomyslným hlasováním všech členů o jmenování náhradního člena na zbytek funkčního období.
Náhradní člen je jmenován z řad členů IC CUNI.
2. Podle odst. 1 nelze jmenovat náhradníky do funkce Prezidenta. Není-li obsazena funkce
Prezidenta, použije se § 11 odst. 2.
3. Kooptace do Výboru podle odst. 1 není možná v době mezi oznámením a ukončením Valné
hromady.
§16
Zánik funkce a odvolání člena orgánu
1. Funkce člena orgánu zaniká dnem:
a) uplynutí funkčního období,
b) odvolání Valnou hromadou,
c) rezignace na funkci,
d) nezúčastnění se druhé z po sobě následujících jednání orgánu bez omluvy.
7

2. U člena voleného orgánu, o kterém je známo, že vycestoval, aby dlouhodobě pobývat v jiné zemi
za účelem studia nebo za jiným účelem, se považuje den jeho odcestování z ČR za den jeho
rezignace. Člen voleného orgánu, který zamýšlí odcestovat do jiné země za účelem studia nebo
jiným účelem, by měl rezignovat s dostatečným předstihem, aby umožnil kooptaci svého nástupce,
bez narušení činnosti orgánu.
3. O odvolání člena voleného orgánu rozhoduje výlučně Valná hromada. O odvolání člena
nevoleného orgánu rozhoduje Výbor na návrh Prezidenta.

Zapsala Šárka Kumperová v Praze dne 24. 11. 2015

Schváleno Statutárním orgánem – Veronika Kandusová (prezident) dne 29. 11. 2015
Podpis: ______________
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