Stanovy spolku Orientalistický Expres

Preambule
Orientalistický expres je spolek současných i bývalých studentů a dalších členů akademické obce,
jejichž badatelský zájem se soustředí či soustředil na některý z regionů Orientu v nejširším možném
významu tohoto slova.
I.
Název, sídlo a účel spolku
1. Název spolku je „Orientalistický Expres, z. s.“ (dále jen „spolek“)
2. Sídlem spolku je V Roháčích 74/27, 158 00, Praha 5 – Jinonice, Česká republika
3. Účelem spolku je (1) vytvořit prostředí usnadňující komunikaci mezi členy spolku na
neformální i vědecké úrovni. (2) Seznamovat širší veřejnost s kulturami Orientu, institucemi a
obory, které se Orientem zabývají. Propojovat akademickou obec, usnadňovat výměnu
badatelských poznatků a pořádat konference. (3) Zastupovat zájmy členů při komunikaci s
výzkumnými a veřejnými institucemi.

II.
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství ve spolku vzniká doručením vyplněné a podepsané
přihlášky do spolku na poštovní nebo e-mailovou adresu spolku a schválením členství
ústředním výborem. Každý člen spolku z něj může kdykoliv vystoupit zasláním písemného
oznámení o vystoupení ze spolku na poštovní nebo e-mailovou adresu spolku.
2. Každý člen spolku má zejména právo účastnit se zasedání členského shromáždění a hlasovat
na něm.
3. Ústřední výbor může svým rozhodnutím každoročně stanovit členské poplatky. Výše
členských poplatků bude určena ústředním výborem zejména na základě nákladů na provoz
činnosti spolku a nákladů na pořádání akcí spolku. Každý člen spolku může po ústředním
výboru žádat zdůvodnění výše členských poplatků. Ústřední výbor může svým rozhodnutím
některým členům spolku členský poplatek snížit či zcela odpustit s ohledem na přispění
příslušného člena spolku k činnosti spolku. Na člena spolku, kterému byl členský poplatek
zcela odpuštěn, se pohlíží, jako by členský poplatek uhradil.
4. Člen spolku, který neuhradí stanovený členský poplatek do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy
mu bylo rozhodnutí o povinnosti poplatek uhradit sděleno, pozbývá až do jeho zaplacení
hlasovacího práva na zasedání členského shromáždění.
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5. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného prohlášení o vystoupení ze spolku na adresu spolku,
b) vyloučením z rozhodnutí členského shromáždění,
c) zánikem spolku,
d) úmrtím člena spolku.

III.
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členské shromáždění.
2. Statutárním orgánem spolku je ústřední výbor.

IV.
Členské shromáždění
1. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem spolku a tvoří jej všichni jeho členové.
2. Zasedání členského shromáždění (dále též jen „zasedání“) svolává ústřední výbor nejméně
jednou ročně. Zasedání ústřední výbor svolává e-mailovým oznámením členům spolku
odeslaným nejméně 21 kalendářních dnů před datem konáním zasedání. V oznámení ústřední
výbor kromě přesného data, hodiny a místa konání zasedání uvede též program jednání.
3. Ústřední výbor má též povinnost svolat zasedání tehdy, pokud o to požádá alespoň třetina
členů spolku, kteří mají právo hlasovat na zasedání. V takovém případě oznámení o konání
zasedání ústřední výbor členům spolku odešle do 14 kalendářních dnů od obdržení podnětu
k jeho svolání podle věty první. Ustanovení předchozího odstavce o způsobu svolání a
náležitostech oznámení se použijí obdobně s tím, že program jednání musí obsahovat
projednání skutečností obsažených v podnětu ke svolání zasedání.
4. Do 24 hodin před zahájením zasedání mohou členové spolku, kteří mají právo hlasovat na
zasedání, navrhovat ústřednímu výboru doplnění programu o další body jednání. Požádá-li o
to alespoň třetina členů spolku, kteří mají právo hlasovat na zasedání, je ústřední výbor
povinen požadovaný bod na program jednání zařadit. Během zasedání se projednávají nejprve
jednotlivé body programu, avšak poté může členské shromáždění rozhodnout o projednání
dalších záležitostí nad rámec programu.
5. Členské shromáždění je usnášeníschopné, pokud je jeho zasedání přítomna alespoň třetina
členů spolku, kteří mají právo hlasovat na zasedání.
6. Členské shromáždění rozhoduje zejména v následujících věcech:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku, jakož i případné až tři řadové
členy ústředního výboru,
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b) schvaluje stanovy spolku a veškeré jejich změny,
c) schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku,
d) může určit výši členských poplatků a schválit jejich výši, pokud tak neučiní ústřední
výbor,
e) rozhoduje o konkrétní podobě činností a směřování spolku,
f) v případě, že žádný člen ústředního výboru nemá právo hlasovat na zasedání, pověřuje
řízením zasedání některého člena spolku, který má právo hlasovat na zasedání,
g) tříčtvrtinovou většinou všech členů spolku, kteří mají právo hlasovat na zasedání,
rozhoduje o vyloučení člena spolku (člena spolku lze rozhodnutím členského
shromáždění vyloučit jen z důvodů vážného provinění se proti spolku a jeho cílům;
člena spolku naopak nelze vyloučit pouze z důvodu nezaplacení členského poplatku),
h) dvoutřetinovou většinou všech členů spolku, kteří mají právo hlasovat na zasedání,
odvolává členy ústředního výboru,
i)

nadpoloviční většinou všech členů spolku, kteří mají právo hlasovat na zasedání,
rozhoduje o fúzi, rozdělení či rozpuštění spolku a

j)

v případě zrušení spolku rozhoduje o způsobu vypořádání zbylých prostředků a
majetku spolku.

Členské shromáždění dále rozhoduje o všech dalších případných záležitostech spojených
s činností spolku, které nejsou výslovně svěřeny do působnosti ústředního výboru.
7. Při hlasování má každý člen spolku, který má právo hlasovat na zasedání, jen jeden hlas a
s výjimkou případů uvedených v odst. 6 písm. a), g), h) a i) rozhoduje prostá většina hlasů
přítomných členů spolku, kteří mají právo hlasovat na zasedání. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas člena spolku, který řídí zasedání; to neplatí v případě, je-li hlasováno o volbě
členů ústředního výboru.
8. Z každého zasedání pořizuje zápis osoba, která zasedání řídila, a to do 30 kalendářních dnů
ode dne konání zasedání. Elektronickou verzi zápisu ze zasedání uloží zhotovitel zápisu do 15
kalendářních dnů od jeho vyhotovení do veřejně přístupného digitálního depozitáře. Není-li
zhotovitel zápisu členem ústředního výboru, zašle jej ve jmenované lhůtě ústřednímu výboru,
který jej následně uloží do 7 kalendářních dnů do veřejně přístupného digitálního depozitáře.
Listinná podoba zápisu ze zasedání se ukládá v sídle spolku a ústřední výbor musí umožnit
každému členovi do ní nahlédnout do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byl ústřední výbor o
nahlédnutí požádán.
9. Ze zápisu ze zasedání musí být patrné zejména to, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo,
kdo jej řídil, kdy byl zápis vyhotoven, musí obsahovat údaje o způsobu a závěrech projednání
jednotlivých jednacích bodů a výsledcích hlasování s uvedením počtu hlasů pro jednotlivé
navržené varianty, a to vč. identifikace hlasujících členů, ledaže přítomní členové spolku, kteří
mají právo hlasovat na zasedání nebo tyto stanovy určí, že hlasování je v dané věci tajné.
10. V neodkladných záležitostech může člen ústředního výboru požádat členské shromáždění o
distanční hlasování prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailu.
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V takovém případě příslušný člen ústředního výboru vyzve všechny členy spolku, kteří mají
právo hlasovat na zasedání, aby se k předložené otázce vyjádřili v přiměřené lhůtě, která
nesmí být kratší než 5 kalendářních dnů. Při hlasování podle tohoto odstavce rozhoduje
většina hlasů všech členů spolku, kteří mají právo hlasovat na zasedání. O předmětu a
výsledku hlasování příslušný člen ústředního výboru následně do 5 kalendářních dnů od konce
lhůty pro hlasování vyhotoví písemný záznam a jeho elektronickou verzi ve stejné lhůtě odešle
všem zbývajícím členům spolku. Pokud tak neučiní, je distanční hlasování neplatné.

V.
Ústřední výbor
1. Ústřední výbor je statutárním orgánem spolku a je tvořený předsedou spolku, místopředsedou
spolku a dále až třemi dalšími řadovými členy (dále též jen „ústřední výbor“). Za člena
ústředního výboru mohou být voleni jen členové spolku, kteří jsou plně svéprávní a mají právo
hlasovat na zasedání. Členové ústředního výboru jsou voleni členským shromážděním na
funkční období 3 let ode dne jejich zvolení a mohou být do funkce voleni opakovaně. Funkce
předsedy a místopředsedy spolku i funkce řadového člena ústředního výboru je současně
neslučitelná s jinou funkcí v ústředním výboru.
2. Každý člen spolku, který má právo být volen za člena ústředního výboru, může ústřednímu
výboru oznámit svou kandidaturu na člena ústředního výboru kdykoliv od svolání volebního
zasedání až do okamžiku uzavření kandidátní listiny na volebním zasedání, přičemž může
kandidovat současně na předsedu a místopředsedu spolku i na řadového člena ústředního
výboru. Svou kandidaturu může vzít člen spolku zpět až do okamžiku konání volby.
3. O tom zda a kolik řadových členů ústředního výboru bude voleno, rozhoduje členské
shromáždění do uzavření kandidátní listiny. V případě, že členské shromáždění neschválí
volbu konkrétního počtu řadových členů ústředního výboru, pak není volen žádný řadový člen
ústředního výboru. Pokud však jsou podány kandidatury na řadové členy ústředního výboru a
tyto kandidatury jsou na volebním zasedání podpořeny alespoň třetinou hlasů přítomných
členů spolku, kteří mají právo hlasovat na zasedání, pak musí být voleno nejméně tolik
řadových členů ústředního výboru, kolik kandidatur na řadové členy ústředního výboru bylo
podpořeno; toto pravidlo není dotčeno tím, pokud kandidát současně kandiduje na více funkcí
v ústředním výboru. Pokud během volby nezbyde dostatečný počet kandidátů na obsazení
všech funkcí řadových členů ústředního výboru, může členské shromáždění rozhodnout o
dodatečné volbě těchto řadových členů ústředního výboru. Pokud ani v této dodatečné volbě
nejsou zvoleni všechny původně volené posty řadových členů ústředního výboru, pak tyto
zůstávají nezvolené.
4. Pokud volební období člena ústředního výboru uplyne před konáním zasedání, na kterém má
být volen nový člen ústředního výboru, funkce členovi ústředního výboru nezaniká, ale
příslušný člen ústředního výboru ve funkci zůstává do doby zvolení nového člena ústředního
výboru, případně, jde-li o řadového člena ústředního výboru, do doby neúspěšné volby jeho
nástupce či rozhodnutí členského shromáždění, že jeho nástupce volen nebude. Pokud však
v době uplynutí mandátu předsedy nebo místopředsedy spolku není doposud svoláno volební
zasedání, musí jej ústřední výbor bez zbytečného odkladu svolat a součástí programu musí být
volba alespoň předsedy nebo místopředsedy spolku, kterým uplynulo volební období. Jestliže
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nejsou ve funkci všichni tři řadoví členové ústředního výboru, může být volební zasedání za
účelem volby zbývajících řadových členů ústředního výboru svoláno kdykoliv bez ohledu na
délku funkčního období ostatních členů ústředního výboru.
5. Zasedání, jehož předmětem má být volba členů ústředního výboru, musí být svoláno nejméně
30 kalendářních dnů před datem konáním volebního zasedání.
6. Volba členů ústředního výboru probíhá následujícím způsobem:
a) Volí-li se předseda a současně místopředseda spolku, volí se nejprve předseda spolku,
poté místopředseda spolku a až poté případně další řadoví členové ústředního výboru.
Volí-li se místopředseda spolku, ale nevolí se předseda spolku, volí se další případní
řadoví členové ústředního výboru až po volbě místopředsedy spolku.
b) Na příslušný post v ústředním výboru je zvolen vždy ten kandidát, který získá nejvíce
hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje o zvolení los.
c) Pokud je předsedou spolku zvolen někdo, kdo podával kandidaturu též na další post či
posty v rámci ústředního výboru, pak jeho kandidatura na zbývající posty zvolením za
předsedu spolku automaticky zaniká.
d) Pokud je místopředsedou spolku zvolen někdo, kdo podával kandidaturu též na post
řadového člena ústředního výboru, pak jeho kandidatura na post řadového člena
ústředního výboru zvolením za místopředsedu spolku automaticky zaniká.
e) Pokud je předsedou spolku zvolen úřadující místopředseda spolku či řadový člen
ústředního výboru, funkce místopředsedy spolku či řadového člena ústředního výboru
mu zaniká a volební zasedání pokračuje volbou nového místopředsedy spolku či
řadového člena ústředního výboru.
f) Pokud je místopředsedou spolku zvolen úřadující předseda spolku či řadový člen
ústředního výboru, funkce předsedy spolku či řadového člena ústředního výboru mu
zaniká a volební zasedání pokračuje volbou nového předsedy spolku či řadového
člena ústředního výboru; ustanovení odst. 10 písm. e) se v tomto případě nepoužije.
g) Požádá-li o to alespoň třetina přítomných členů spolku, kteří mají právo hlasovat na
zasedání, musí být volba provedena tajně.
7. Na zasedání, jehož předem oznámený program neobsahuje volbu členů ústředního výboru,
nemohou volby do ústředního výboru probíhat. K volbě členů ústředního výboru nelze využít
postup podle čl. IV. odst. 10 těchto stanov. Volit mohou pouze ti členové spolku, kteří mají
právo hlasovat na zasedání a jsou volebnímu zasedání fyzicky přítomni.
8. Ústřední výbor jako kolektivní výkonný orgán spolku zodpovídá za následující činnosti:
a) alespoň dvěma hlasy svých členů rozhoduje o přijetí nových členů spolku,
b) svolává zasedání,
c) určuje výši členských poplatků,
d) vybírá členské poplatky,
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e) řídí provozní záležitosti spolku,
f) vypracovává výroční zprávu o činnosti spolku,
g) v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy na zasedání pověřuje řízením
zasedání primárně některého ze zbývajících členů ústředního výboru, nebo jiného
člena spolku, který má právo hlasovat na zasedání,
h) spravuje osobní údaje členů spolku, činí zápisy a výmazy v seznamu členů spolku,
zpracovává a spravuje záznamy o činnostech zpracování osobních údajů.
S výjimkou písm. a) přísluší jmenované pravomoci a povinnosti všem členům ústředního
výboru společně a nerozdílně a platnost úkonů při jejich realizaci není dotčena tím, pokud je
v tom kterém případě realizuje pouze jeden člen ústředního výboru. Pokud se členové
ústředního výboru na postupu v určité záležitosti neshodnou, rozhoduje prostá většina hlasů
členů ústředního výboru a v případě rovnosti hlasů stanovisko předsedy spolku, nebo
místopředsedy spolku, pokud není předsedy; to ovšem nemá vliv na závaznost již
provedených úkonů a platnost uzavřených právních vztahů. Pokud některý ze členů ústředního
výboru pozbyl práva hlasovat na zasedání, pak veškeré jmenované pravomoci a povinnosti
vykonávají pouze zbývající členové ústředního výboru.
9. Předseda spolku:
a) jako formální hlava spolku reprezentuje spolek,
b) řídí zasedání,
c) samostatně zastupuje spolek v právních vztazích,
d) je oprávněn samostatně nakládat s prostředky spolku,
e) je oprávněn delegovat své pravomoci podle tohoto odstavce na některého z řadových
členů ústředního výboru, přičemž tuto delegaci je oprávněn kdykoliv odvolat.
10. Místopředseda spolku:
a) zastupuje předsedu spolku v době jeho nepřítomnosti,
b) samostatně zastupuje spolek v právních vztazích,
c) je oprávněn samostatně nakládat s prostředky spolku,
d) je oprávněn delegovat své pravomoci podle tohoto odstavce na některého z řadových
členů ústředního výboru, přičemž tuto delegaci je oprávněn kdykoliv odvolat,
e) v případě, že předsedovi spolku zanikla jeho funkce, stává se automaticky předsedou
spolku; v takovém případě se délka jeho volebního období nadále počítá ode dne
zvolení místopředsedou spolku.
11. Pokud členovi ústředního výboru zanikne členství ve spolku nebo pozbyde plné svéprávnosti,
pozbývá současně též své funkce v ústředním výboru. Své funkce v ústředním výboru se může
člen spolku kdykoliv vzdát. V takovém případě mu funkce zaniká okamžikem doručení
oznámení o vzdání se funkce v ústředním výboru na adresu spolku.
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12. Pokud předseda spolku pozbyde práva hlasovat na zasedání a je-li současně ve funkci
místopředseda spolku, zaniká předsedovi spolku jeho funkce, pokud práva hlasovat na
zasedání opětovně nenabyde nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy práva hlasovat
na zasedání pozbyl. Do doby opětovného nabytí práva hlasovat na zasedání není předseda
spolku oprávněn řídit zasedání. Pokud předseda spolku ztratí právo hlasovat na zasedání a
současně není ve funkci místopředseda spolku a není ani dalšího řadového člena ústředního
výboru, je předseda spolku povinen bez zbytečného odkladu svolat zasedání, na kterém bude
zvolen nový ústřední výbor. Pokud tak sám neučiní, může členské shromáždění svolat
zasedání podle druhé věty odst. 16.
13. Pokud místopředseda spolku pozbyde práva hlasovat na zasedání, zaniká místopředsedovi
spolku jeho funkce, pokud práva hlasovat na zasedání opětovně nenabyde nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne, kdy práva hlasovat na zasedání pozbyl. Do doby opětovného nabytí
práva hlasovat na zasedání není místopředseda spolku oprávněn řídit zasedání. Pokud
místopředseda spolku ztratí právo hlasovat na zasedání a současně není ve funkci předseda
spolku a není ani dalšího řadového člena ústředního výboru, je místopředseda spolku povinen
bez zbytečného odkladu svolat zasedání, na kterém bude zvolen nový ústřední výbor. Pokud
tak sám neučiní, může členské shromáždění svolat zasedání podle druhé věty odst. 16.
14. Pokud předsedovi nebo místopředsedovi spolku zanikne jeho funkce a současně jsou ve funkci
celkem alespoň dva libovolní členové ústředního výboru, kteří projeví vůli uprázdněný post
předsedy nebo místopředsedy spolku obsadit, pak zbývající členové ústředního výboru mohou
volbou rozhodnout o tom, že se předsedou nebo místopředsedou spolku stává některý
ze zbývajících členů ústředního výboru. Hlasování probíhá obdobně podle odst. 6, přičemž při
rovnosti hlasů rozhoduje o zvolení v tomto pořadí: (i.) hlas předsedy spolku a není-li jej, pak
(ii.) hlas místopředsedy spolku a není-li ani jednoho z nich, pak (iii.) los. Pokud je novým
předsedou spolku ústředním výborem zvolen úřadující místopředseda spolku, funkce
místopředsedy spolku mu zaniká a ústřední výbor může následně zvolit nového místopředsedu
spolku. Pokud je novým místopředsedou spolku ústředním výborem zvolen úřadující předseda
spolku, funkce předsedy spolku mu zaniká a ústřední výbor musí následně zvolit nového
předsedu spolku; ustanovení odst. 10 písm. e) se v tomto případě nepoužije. Délka volebního
období takto zvoleného předsedy nebo místopředsedy spolku se nadále počítá ode dne zvolení
do původní funkce v ústředním výboru. O volbě provedené podle tohoto odstavce je ústřední
výbor povinen pořídit písemný záznam a jeho elektronickou verzi bez zbytečného odkladu
zaslat všem zbývajícím členům spolku.
15. Pokud je ve funkci pouze jeden člen ústředního výboru, je tento zbývající člen ústředního
výboru povinen bez zbytečného odkladu svolat zasedání, na kterém budou zvoleni chybějící
členové ústředního výboru či celý nový ústřední výbor. Pokud tak zbývající člen ústředního
výboru sám neučiní, může členské shromáždění svolat zasedání podle druhé věty odst. 16.
16. Pokud zanikne funkce všem členům ústředního výboru, přebírá pravomoci ústředního výboru
členské shromáždění, které ve věcech spadajících do působnosti ústředního výboru resp. jeho
členů rozhoduje a jedná nadpoloviční většinou členů spolku, kteří mají právo hlasovat na
zasedání. V takovém případě též může alespoň pětina členů spolku, kteří mají právo hlasovat
na zasedání, svolat zasedání, na kterém bude zvolen nový ústřední výbor.

VI.
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Nakládání s osobními údaji
1. Spolek vede prostřednictvím ústředního výboru seznam členů spolku. Seznam členů spolku je
neveřejný a spolek může informace v něm obsažené využít pouze za účelem naplňování účelu
a cílů spolku. Každý člen spolku má právo požadovat po ústředním výboru zejména informaci
o tom, kdo je členem spolku a rovněž informaci o tom, kdo z těchto členů je oprávněn
hlasovat na zasedání.
2. Spolek je oprávněn evidovat jen tyto osobní údaje:
a) jméno, příjmení, a e-mail člena spolku,
b) informaci o tom, zda je člen spolku studentem, bývalým studentem či vyučujícím
orientalistického vysokoškolského oboru,
c) příslušnost ke konkrétní vysoké škole, fakultě a studijnímu oboru u členů spolku, kteří
jsou studenty, bývalými studenty nebo vyučujícími orientalistických vysokoškolských
oborů,
d) téma absolventské práce či výzkumu, pokud je mu tento údaj příslušným členem
spolku poskytnut, u členů spolku, kteří jsou studenty, bývalými studenty nebo
vyučujícími orientalistických vysokoškolských oborů.
3. Každý člen spolku má právo kdykoliv požádat ústřední výbor o výpis ze seznamu členů
obsahující údaje o své osobě.
4. Veškeré osobní údaje členů spolku využívá spolek jen za účelem provozování své činnosti a
naplňování svých cílů určených těmito stanovami.
5. Každý člen spolku je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit ústřednímu výboru změnu ve
svých osobních údajích, které spolek eviduje. Ústřední výbor je povinen provést odpovídající
úpravu v osobních údajích bez zbytečného odkladu od oznámení podle věty první.
6. Seznam členů spolku a záznamy o činnostech zpracování osobních údajů jsou uloženy
v písemné formě v listinné podobě v sídle spolku a ústřední výbor s nimi nakládá tak, aby
nehrozil jejich únik nebo zneužití, zejména není oprávněn umísťovat je bez souhlasu
dotčeného člena spolku na veřejně přístupné datové sítě atp.
7. Osobní údaje člena spolku, jemuž členství zaniklo, budou ústředním výborem bez zbytečného
odkladu odstraněny z evidence spolku. Každý bývalý člen spolku má právo požádat ústřední
výbor o potvrzení, zda a jakým způsobem byly jeho osobní údaje z evidence spolku
odstraněny.
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VII.
Závěrečná ustanovení
1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Na veškerá práva, povinnosti a právní vztahy související s existencí a činností spolku, které
nejsou těmito stanovami upraveny, se použijí obecně závazné právní předpisy vztahující se ke
spolkům a jejich činnosti.
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