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č1ánek III. - PIávní poměry Fondu
právni i piedpis).
ři,,il. i.a"."t*' ".obou' jeho pdr.ní porčq. se řídi obeonč uzná!anými
d těmito slano\'iln1i.

Článek Iv. - ČlenstYí
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s0111í. 1rcp]11ěllírn č1enskýcir povinnottí
2' Čleostvízar'ri]'á uLorrče'líriúebo přelušením st,J.lie'
nebo na záklailě písemné žáclostt,
k..eréhokolir člena Fonc|rr bývalým č:ltnttn
1' Če.tne el.l.lú mi.Žc bj.t uděl.r'iáno Da nár,r1l
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(.|áíck V. - Pri\ ll

a |o\ innosIi č|cnu
.jll Fondu a schízj studcntskó rad'v (dále ien '.'si{.'),
i' éLenoue loua.i rnaji prátc úč:rstnitse
maií také plávo podávat
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clánekvÍ. - valní hťomada

Vl l je ncivyššínorgínen irr;ndrr'
2. VH tvoří r'šichni členovéForrdl'
ločně' a' kr.oně toho vŽd-v.
:' vo]noo l...,."au .,'oiává Sli cl]c,poticby. neinlóne však ]ec1t,tcrL
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4' rermín konáni VH musi být ozlámen nejméně dva týdny předem, a to a]espoň na nástěnce
a intemetoljch striinkách SR. Progranjednání n1usí být Zveřejněn nejméně 3 dny předem.
5. \iH zeiména
a) schl'a]ujc lýIočnízprávu a zprár'u o bospodaření a schvaluje proglam jednání VH
b) \oli ČlenY sR a revizní komise na dobu l loku
c) } aso\,áním ]/5 větŠiny rozhoduje o změné stanov a rozhoduje o ZťušeníFondu'
d) určuje výšíč]enských pop]atků'
e) určuje \'ýši poplatků piáte1 sF
6' VHje schopná se usnášet za přitomnostj neiméně tietin'v členův přípaclě' žc členůSr je
méně než 150; v případě, že je členůSF více neŽ 150' je VH schopná se usnášet Za
přítomnosti nejméně 50 členťlsF' Nenlli VH usnášeníscl'topná. svolá SR náhradní VH tak,
aby se konala do tří týdnů ocle dnc' kcly se nrěla konat pťlvodně' Náhrad11í vH musí mit
nezměněný pořadjedniíní aje schopna se usnášet i za přítomnosti méně než poŽadovaného
počtu č]enůsF pro původně svolanou VH.
7' Valnou ]'iromadu říclípřcdscda nebo je1ro zástupce'
8' VH rozhoduje nadpoioviční většinou přítomných, nerlí-li stanoveno jínirk.

Č|áíekvII. - studentská řada
1' SRje {Íkonným olgánem Fondu, za svoii činnost odpovídá VH'
2. SR je volena VH.
3' Volební období je 1 lok.
4' Nerozhodne-li Vti jinak, ná SR 12 členťr'odstoupí-li č1en ze své i.unkce' jeJi r,yloučen či

zaniknort-li jeho prár'a na č]enstvíve Fondu, nastuprtje najeho místo náhradník v souladu
s pořadím, ve ktelém byl Zvolen' v případě, že nejsou Žádní právoplatní náhradníci. zťlstává
místo neobsazeno'
5. SRi asovánin'r a]espoň 3,/5 :'ětšiii všec! člel':il r.zbe.dr'je c \.yloučcníčlena ze SR. poLud
se tento třikrát bez omluvy neáčastníjeiích j ednáni nebo pokud Zásadním způsobem překročí
práva a povinnosti piynoucí Z funkce, ldeťou v sR Zastává'
6. SR řidí činnost Fondu v období mezi zasedáními Vll, sr'olává VH a zpracovál'á podklady
pro její rozhodování. SR piipravuje výročnízprár'rr, jejížsoučástí je zpláva o hospodďení'
7' SR volí ze svých členťlpředsedu a nístopředsedu. Ti pak zastupují Fond navenck a jedíají
jcho jménem'
8' K zajištění čimosti Fondu sloužímístnost SR'
9' Jednání sR se řídíjcdnacímřádem SR. který sch\'aluje SR a kteťÝ nesmí bj1 v rozporu
se

stanovaní Fondu'

10. SR nuŽe piijímat zaměstnance a uzavírat s nini smlouvy, současně rozhodovat
o ukončenípraco\'ního poměru' Zřizovat dalšíhospodářské organizace' schvalovat j e.jích
statuty' jmenovat a odvolávat ředitele těchto olganizací' ltdělovat souhlas k úkonůmředitelů

těchto organizací odpovíClajícímpříslušným statutům'

Článek vII|. _ Reyizní komise
1. Funkcc člcna Revizní konise (dále jen.'RK..) je neslučitelná s členstvírn v sR.
2. Revizní komise je kontrolním orgánem Fonclu' ktelÍ Za svou čirrnost odpovídá VH'
3. RK vykonává dohled natl hospodďením Fondu a nacl clodrŽovánim stanov ajednacího řádu
SR. UpozorňrÚe členy SR a čJcny Fondu na zjišténéncdostatk'v a podává ná\Ťhy najejich
odstránění' Pokud nejsou do 1 měsíce po tonto upozornění nedostatk)' odstťaněn}'. pozáda
písemně SR, aby svoiala vH. Pokud tak sR ncučinídojednoho nrěsíce od přijeti Žádosti, má
RK právo učinit tak sama'
'1. Pro zasediínívH \'}?racovává RK Zplávu o výslcdcíc1r revizí a kontlolní činnosti'
5' NerozhodneJi VH jinak' má RK tři č1eny' odstoupi.li člen ze své funkce. nastupuje najeho

misto náhladník v souladrr s pořaclín' r'e kterém byJ zvolen. Členovéjsouvoleni VLl na dobu
jednoho roku. vnitiIí organizaci RK si určíjejíč]enovésami a informuií o ní písemně sR
do 1 měsíce od svého zvo]ení'

Clánek IX. _ Přítel SF
Piítelem sF se stává osoba stafií 15 let po projeverrí písenného sou]rlasu a zaplacení ročního
členskéhopoplatku v n1íře stano\,ené vF]'

čláÍekx' - volby do Studentské rady a Rcvizní komise
1' sR i RK jsou voleny vH v piímých, rovných a tajných volbách'
2. Předseda vH sestavuje z člerůVH volební komisi. která dohlížína pťůběh voleb, sčítá
h]asy a poiizuje Zápis o pruběhu a výsledcích voleb' o sloŽení volební komise následně

hlasuje VH.
3. Ke kandidatuie do sR a RK je n-roŽrré přilr1ásit se piírr-ro na \rH. Kandi.látcm se můžeStát
každý člen Fondu' ktorý není člcnem volební komise' piičemžkandidátem do RK se může
stát i bývalý člen Fondu. Neni moŽné kandidovat do sR i RK zfuoveň'
4. Jednotliví kandidáti předsttlpuií se svým vo1ebním projevcm a odpovídají na otázky členů
vH. PředstavoYání kandidátů řídí pieclsecla vH'
5. Hlasuje se pomocí volcbních 1ístků, které členor'éVH obdržípřj registlaci u vchoclu
do místnosti, Y t ž se VH koná' Každý hlasující rná - nerozlrodla.li VH 'j1nak nejvýše l2
h1asů pro volby do SR a nejl.j'še 3 } asy pro vo|by do RK. JeJi na volebním lístku tento počet
h]asťl překročen, je ]ístek označen za neplatný' H]as je na lístku oz]ačen napsáním jména
voleného kandidáta.
6' volební lístk'v sc vhazují do h1asovací urny. na kterou dohlíŽívolební kornise'
-' l konČe"] ro eh r)hIršuje rolebr.|'orri.c'
8' Po skončenívoieb vJlebjrí komisc z:Jriltlcl..lje .. sečte lístk)'a v.vh1ásí zvolené kandicláty.
Kandjdáti, kteií nezískali mandát. avšak Získali alespori 2/3 hlasů pos1edr'rího zvoleného
kalrdidáta. se stá\'ají náhťadník). jejich poiadíic určeno počtem získaných hlasú' Získají-]i
kandidáti shodný počet hlasú, rozhodtrje o jejich poiadí los, který provede volební komise'

Článek xI. _ zásady hospodaření
l ' |ond hospodďí s lnovítýnl i ncmovitým majetke1n'
2' Fond vecle jednocluché účetnictví'
3' Za hospodďení |onclu odpor'ídá SR, která kazdoločně předkládá vH Zplávu o hospodaření'

ClánekxII. Zánik Fondu
Iond

zřizuje na dobu neurčitou'
2' Fond Zaniká
a) doblovo1nýn rozpuštěním scbváleným vH. ncbo
b) s]oučeníns jjným sdťuženínťozhodnutím vll'
3. Po uhlMení vŠech pohledávek For'rdtr přecl1ází vlastnická práva všeho movítého
1 nemovitého majeťku na plávního nástupce' Není-li tento součáslíFF UK, tento majetek musí
i nadále sloužit potřebám studentťl FF UK'
1.

se

článckxlll. - Zir

ěrečná uslan01'cni
Tyto stanovy byly schváleny VT{ a nabýwají účinnostidne 19'10.2011'

