
Stanovy občanského sdružení nazvaného

English Students' Club

Článek I

Základní ustanovení

1.1 Občanské sdružení se nazývá plným názvem: English Students' Club (dále jen „Klub“).
1.2 Klub používá logo znázorněné v příloze č.1.
1.3 Klub je dobrovolným sdružením občanů.
1.4 Klub je právnickou osobou dle zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona 

číslo 300/1990 Sb., zákona číslo 513/1991 Sb., zákona číslo 68/1993 Sb. a zákona č. 151/2002 
Sb.

1.5 Klub je nezávislou právnickou osobou, která se řídí svými stanovami a právním řádem České 
republiky.

1.6 Sídlem Klubu je  Arna Nováka 1, 602 00 Brno (prostory sekretariátu Katedry anglistiky a 
amerikanistiky).

1.7 Jednací řeč je čeština, slovenština a angličtina.

Článek II

 Hlavní poslání a cíle činnosti

2.1Klub je dobrovolným sdružením občanů, jehož úkolem je zejména uspokojování:
2.1.1. kulturních,
2.1.2. sportovních a 
2.1.3. vzdělávacích potřeb členů.

Článek III

Členství v Klubu

3.1 Členství v Klubu je: řádné, mimořádné, běžné a čestné.
3.2 Řádným členem Klubu se smí stát fyzická osoba starší osmnácti let studující na Katedře 

amerikanistiky a anglistiky Masarykovy univerzity v Brně. K jejímu přijetí do Klubu je třeba 
buď souhlasu přinejmenším dvou třetin výkonného výboru Klubu nebo souhlasu nejméně 
poloviny účastníků valné hromady Klubu.

3.3 Mimořádným členem Klubu se smí stát libovolná fyzická nebo právnická osoba. K jejímu 
přijetí do Klubu je třeba buď souhlasu celého výkonného výboru Klubu nebo souhlasu nejméně 
dvou třetin účastníků valné hromady Klubu.

3.4Za běžného člena Klubu se považují všechny fyzické osoby starší osmnácti let studující na 
Katedře amerikanistiky a anglistiky Masarykovy univerzity v Brně. 

3.5Čestným členem se smí stát libovolná fyzická nebo právnická osoba. K jejímu přijetí do Klubu 
je třeba buď souhlasu celého výkonného výboru Klubu nebo souhlasu nejméně dvou třetin 
účastníků valné hromady Klubu.

3.6 Řádní a mimořádní členové Klubu mají zejména tato práva a povinnosti:
3.6.1. podílet se na činnosti Klubu;
3.6.2. požadovat informace týkající se cílů a činnosti Klubu;
3.6.3. využívat poznatky a informace získané v Klubu;
3.6.4. volit a být volen do orgánů Klubu;



3.6.5. využívat členských výhod při akcích pořádaných Klubem;
3.6.6. dodržovat stanovy Klubu.
3.7 Čestní a běžní členové mají stejná práva a povinnosti jako řádní a mimořádní členové, krom 

práva volit a být volen do orgánů Klubu.
3.8 Zánik členství nastává:
3.8.1. vystoupením člena ze sdružení,
3.8.2. vyloučením člena ze sdružení,
3.8.3. zánikem sdružení,
3.8.4. nezaplacením členského příspěvku,
3.8.5. smrtí.
3.9 Vyloučení člena je možné pouze na základě souhlasu dvou třetin účastníků valné hromady 

Klubu.

Článek IV

Orgány Klubu
4.1Valná hromada
4.1.1. je nejvyšším orgánem Klubu,
4.1.2. tvoří ji všichni členové Klubu.
4.1.3. Je svolávána libovolným členem výkonného  výboru Klubu, a to prostřednictvím 

elektronické pošty na adresy uvedené při registraci členů a zároveň zveřejněním oznámení buď 
na internetových stránkách Klubu nebo na nástěnce Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU.

4.1.4. Je svolávána alespoň  týdenním předstihem.
4.1.5. Nedílnou součástí oznámení o konání valné hromady  je program jednání.
4.1.6. Je svolávána alespoň jednou za semestr.
4.1.7. Člen Klubu se účastní valné hromady:
4.1.7.1. přímo: fyzickou účastí na zasedání valné hromady. V tomto případě disponuje jedním 

hlasem.
4.1.7.2. nepřímo: autorizovaným předáním hlasovacích pravomocí někomu z členů výkonného 

výboru. Člen výkonného výboru potom disponuje svým hlasem a počtem hlasů odpovídajícím 
počtu členů, kteří mu předají svou hlasovací pravomoc.

4.1.7.3. Valná hromada je usnášeníschopná v případě, že přítomní disponují alespoň třetinou hlasů 
z celkového počtu možných hlasů.

4.1.7.4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy.

4.1.6.K pravomocem valné hromady patří:
4.1.6.1. Schvaluje změny stanov sdružení, k schválení je však třeba dvoutřetinové většiny hlasů.
4.1.6.2. Schvaluje volební řád.
4.1.6.3. Volí výkonný výbor.
4.1.6.4. Rozhoduje o zániku sdružení,  k schválení je však třeba dvoutřetinové většiny hlasů.
4.1.6.5. Rozhoduje o změně programu jednání.
4.1.6.6. Rozhoduje o budoucích aktivitách Klubu.
4.1.6.7. Schvaluje výši členských příspěvků

4.2 Výkonný výbor
4.2.1. Výkonný výbor tvoří předseda a sudý počet místopředsedů. Členy výkonného výboru volí 

valná hromada z řad členů Klubu nadpoloviční většinou hlasů na období jednoho roku.
4.2.2. Počet členů výkonného výboru je odvozen od počtu členů klubu k prvnímu dni semestru:
4.2.2.1. Je-li počet členů nižší než sto, má výkonný výbor tři členy.
4.2.2.2. Je-li počet členů vyšší než sto, má výkonný výbor pět členů členů.
4.2.3.Členství ve výkonném výboru zaniká:
4.2.3.1. uplynutím jednoho roku od zvolení, avšak pouze za předpokladu, že byl již zvolen 



nástupce (tím může být stejná osoba),
4.2.3.2. písemnou rezignací,
4.2.3.3. odvoláním valnou hromadou; k schválení je však třeba dvoutřetinové většiny hlasů.
4.2.4. Výkonný výbor se schází nejméně jedenkrát za semestr a jeho jednání řídí předseda nebo jím 

pověřený člen výkonného výboru.
4.2.5. Výkonný výbor zejména:
4.2.5.1. naplňuje rozhodnutí valné hromady;
4.2.5.2. koordinuje činnost sdružení a podává zprávu o hospodaření sdružení;
4.2.5.3. rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výslovně svěřeny do kompetence předsedy a 

valného shromáždění;
4.2.5.4. upravuje pracovně-právní vztahy související se zabezpečením činnosti sdružení.
4.2.6. Výkonný výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni všichni jeho členové. 
4.2.7. Výkonný výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
4.2.8. První výkonný výbor tvoří členové přípravného výboru.
4.2.9. Odstoupí-li někdo z členů výkonného výboru, jmenuje předseda nebo jeho zástupce nového 

člena představenstva tak, aby byl zachován předepsaný počet členů výkonného výboru.
4.2.10. Předseda výkonného výboru reprezentuje Klub na veřejnosti a má právo jednat jeho 

jménem.

Článek V

Hospodaření Klubu
5.1 Klub hospodaří s movitým a nemovitým, hmotným a nehmotným majetkem.
5.2 Příjmy Klubu jsou zejména:
5.2.1. členské příspěvky;
5.2.2. příspěvky, dary, dotace a granty od fyzických a právnických osob;
5.3 Hospodaření Klubu se řídí rozhodnutími výkonného výboru.
5.4 Příjmy Klubu se mohou použít výhradně na činnosti související s naplňováním cílů Klubu, což 

jsou zejména:
5.4.1. propagace a organizace akcí v souladu s cíli činnosti Klubu,
5.4.2. nákup, případně jiný způsob získání dokumentů a prostředků relevantních aktivitám Klubu,
5.4.3. vytváření informačních systémů podporujících spolupráci s partnery a další aktivity Klubu,
5.4.4. odborné konzultace vztahující se k činnosti a profesionalizaci aktivit Klubu,
5.4.5. podporu povědomí o Klubu a jeho propagaci,
5.4.6.provozní náklady.
5.5 Za hospodaření Klubu zodpovídá výkonný výbor. 
5.6 Výkonný výbor sestavuje zprávu o hospodaření za uplynulý a tuto poté předkládá členům 

Klubu.
5.7 Podpisové právo k finančním úkonům:
5.7.1. s částkami nižšími než 5 000 KČ má jakýkoliv člen výkonného výboru,
5.7.2. s částkami vyššími než 5 000 KČ vyžaduje podpis dvou členů výkonného výboru.
5.8 Členské příspěvky:
5.8.1. jsou placeny stávajícími řádnými a mimořádnými členy jedenkrát za semestr vždy k a 1. 4. a 

1. 11. daného roku. 
5.8.2. Jsou zaplaceny novými řádnými a mimořádnými členy v okamžiku jejich přijetí do klubu.
5.8.3. Jejich výše je fixní, alikvotní propočet nelze provést.
5.8.4. Pokud valná hromada nestanoví jinak, je výše semestrálního příspěvku rovna 100 KČ.

Článek VI

Zánik Klubu
6.1. Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.
6.2. O rozpuštění sdružení rozhoduje valná hromada, a to dvoutřetinovou většinou hlasů.



6.3. V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá předseda Klubu do jednoho 
měsíce novou valnou hromadu.

6.4. Pokud nebude valná hromada ani tentokrát usnášeníschopná, přechází pravomoc rozpustit 
sdružení na výkonný výbor.

6.5. Jakmile příslušný orgán sdružení rozhodne o zániku sdružení jeho dobrovolným rozpuštěním, 
stává se jediným statutárním orgánem sdružení předseda, který provede majetkové vypořádání.

6.6. Předseda oznámí Ministerstvu vnitra ČR do 15 dnů od rozpuštění zánik sdružení.

Článek VII

Závěrečné ustanovení

7.1 Stanovy Klubu byly přijaty přípravným výborem dne 14. června na jeho zasedání.
7.2 Stanovy Klubu nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR.



Příloha č. 1 - Logo Klubu


