STANOVY
SPOLKU ČESKÝCH STUDENTŮ
FARMACIE
I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1) Název:
Sídlo:
IČO:
Jednací řeč:

§1
Název, sídlo, znak a poslání
Spolek českých studentů farmacie (dále jen Spolek nebo SČSF)
Czech Pharmaceutical Students’ Association (dále jen CzPSA)
Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové
00578797
český jazyk
anglický jazyk – pro případy kdy není možné použít český jazyk

2) Znak Spolku je schválen k užívání v záležitostech Spolku v následujících tvarech:
a) varianta I.: hlavní součástí vlastního znaku je struktura molekuly morfinu natočená epoxidickou vazbou doleva, aromatickým cyklem nahoru,
jádrem struktury molekuly je propleten had, který má na hlavě stylizovanou korunku a vyplazuje jazyk – grafické provedení viz příloha č. 1.
b) varianta II.: je tvořena kružnicí, kolem které je kruhově vepsán velkým tiskacím písmem nápis SPOLEK ČESKÝCH STUDENTŮ FARMACIE,
v jádru celého kruhu je umístěn vlastní znak (popis viz §1, odst. 2, čl. a) – grafické provedení viz příloha č. 2
c) varianta III: je tvořena kružnicí, kolem které je kruhově vepsán velkým tiskacím písmem nápis SPOLEK ČESKÝCH STUDENTŮ FARMACIE,
v jádru celého kruhu je umístěn vlastní znak, který je od textu oddělen vepsanou kružnicí (popis viz §1, odst. 2, čl. a) – grafické provedení viz
příloha č. 2
3) Posláním Spolku je usilovat o rozšiřování a doplňování odborného vzdělání, podporovat profesionální růst studentů farmacie, hájit zájmy
členstva v mezích akademických zákonů, napomáhat účelnému rozmístění svých členů a jejich uplatnění v praxi, podílet se na uplatnění a
náležité reprezentaci oboru a svých členů doma i v zahraničí, rozvíjet spolupráci s jinými studentskými, stavovskými, odbornými a
odborovými sdruženími u nás i v zahraničí, podílet se na kulturním a společenském vyžití členů.
§2
Uskutečňování poslání
1) Těchto účelů dosáhne Spolek pořádáním odborných přednášek, kurzů, seminářů, kongresů, organizováním odborných praxí, stáží, studentské
vědecké odborné činnosti a jiných odborných a kulturních akcí, edičních činností apod.
2) Spolek se může jako celek stát kolektivním členem studentských, stavovských a jiných odborných a odborových organizací, jejíž program je
slučitelný se zásadami stanov Spolku.

§3
Členství
1) Členové Spolku jsou:
A) činní,
a) řádní
b) příspěvkoví
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nebo
B) čestní
2) Ad Aa) činnými členy se mohou stát dále uvedení občané:
 posluchači pregraduálního a postgraduálního studia farmacie na univerzitách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
 výše uvedení posluchači farmacie na univerzitách mimo uvedené území, ale s trvalým pobytem na tomto území
Ad Ab) činnými příspěvkovými členy se mohou stát absolventi řádného studia Univerzitě Karlově v Praze Farmaceutické fakultě v Hradci
Králové činní svou praxí v oboru farmacie nebo absolventi řádného studia na Univerzitě Karlově v Praze Farmaceutické fakultě v Hradci
Králové v době do dvou let od ukončení tohoto studia, a dále účastníci vzdělávacích akcí, organizovaných či zaštiťovaných Spolkem.
Ad B) čestné členy ustavuje valná hromada na návrh Výboru Spolku. Čestným členem se člen stává vykonáním mimořádných zásluh o rozvoj
Spolku, jeho reprezentací, apod.
§4
Vznik členství
1) Činným členem se může stát každý, kdo předloží řádně vyplněnou přihlášku osobě pověřené výborem Spolku a složí členský příspěvek.
2) Přijetí za člena i odmítnutí přihlášky je vyhrazeno výboru.
3) Přihláška může být odmítnuta tehdy, nesplňujeli žadatel o členství podmínky stanovené §3 nebo dopustíli se jednání neslučitelného s
členstvím ve Spolku.
4) Členství vzniká dnem přijetí řádně vyplněné přihlášky osobou pověřenou Výborem a zaplacením členského příspěvku.
§5
Zánik členství
1) Členství zaniká:
a) úmrtím člena
b) písemným prohlášením člena o vystoupení, a to dnem doručení tohoto prohlášení výboru Spolku
c) prvním pracovním dnem následujícím po začátku následujícího akademického roku
d) vyloučením člena výborem Spolku ze závažných důvodů
e) ukončením studia a tím ukončením řádného členství – viz § 3, odst. 2 Aa, v tomto případě může řádný člen přímo přestoupit na člena
příspěvkového
f) vyloučením ze studia či jeho přerušením
2) Proti rozhodnutí o zrušení členství nebo vyloučení se může člen odvolat k revizní komisi. Jestliže nedojde k vyřešení jeho stížnosti, může se až
v druhém kole odvolat k valné hromadě.

§6
Členská práva a povinnosti
1) Členská práva všech členů: všichni členové jsou oprávněni účastnit se všech akcí pořádaných Spolkem, požívat výhod z členství plynoucích, a
účastnit se valných hromad, vyslovovat zde svobodně své názory, náměty, kritické připomínky ve věcech týkajících se všech záležitostí
Spolku a být informován o jeho činnosti a hospodaření.
2) Řádní členové požívají dalších výhod:
a) jednat a hlasovat na valné hromadě o záležitostech Spolku, volit funkcionáře Spolku (mohou být zvolení pouze řádní členové Spolku)
b) podávat písemné návrhy a stížnosti na výbor i ostatní členy Spolku
c) odvolávat se proti usnesení nižších orgánů na valné hromadě
d) kandidovat před valnou hromadou do výboru Spolku
e) nahlížet v přítomnosti alespoň jednoho člena výboru do knih, administrace a zápisů Spolku
f) žádat ve zvláště důležitých případech o urychlené svolání:
1. výborové schůze
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2. mimořádné valné hromady, souhlasíli alespoň jedna čtvrtina řádných členů. Mimořádná valná hromada se řídí veškerými ustanoveními
týkajícími se řádné valné hromady
3) Povinnosti členů
a) každý člen musí dodržovat stanovy a řády Spolku, závazná usnesení výboru, členských schůzí a valných hromad, účastnit se na
uskutečňování programu Spolku
b) Respektovat stanovy a rozhodnutí sdružení, jejichž je Spolek jako celek členem, podle § 2, odst. 2
c) neprodleně odevzdat v případě ukončení členství jemu svěřený majetek Spolku
d) řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly v orgánech Spolku, vzdát se jich, jestliže vážné překážky brání v jejich výkonu
e) platit zápisné a členské příspěvky

II. ORGANIZACE SPOLKU
§7
Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším výkonným a řídícím orgánem.
2) Řádná valná hromada se koná jednou ročně.
3) Jednání valné hromady se řídí Jednacím řádem valné hromady, který tvoří přílohu č. 3 těchto stanov.
4) Valnou hromadu svolává výbor formou pozvánek zveřejněných na úvodní stránce webových stránek SČSF a případně dalšími způsoby ve
Spolku obvyklými. V případě nefunkčnosti webových stránek SČSF je výbor povinen informovat členy na Facebookových stránkách nejméně
7 dní předem. Valná hromada je schopna usnášení, jeli přítomna alespoň jedna třetina řádných členů.

5) Nesejdeli se valná hromada ve stanovenou dobu, koná se o půl hodiny později nová valná hromada se stejným programem, jenž je schopna
usnášení bez ohledu na počet členů.
6) Valné hromadě přísluší zejména:
a) doplňovat a měnit stanovy a řády
b) kontrolovat činnost výboru a komisí pod výbor spadajících
c) kontrolovat rozpočet či k němu vznášet připomínky
d) volit prezidenta a členy výboru
e) volit na návrh výboru čestné členy Spolku
f) usnášet se na programu Spolku
g) stanovit výši členských příspěvků
h) ustanovit revizní komisi Spolku nezávislou na výboru Spolku
7) Na valné hromadě jsou rozdělovány finanční prostředky na projekty členů. Podrobnosti předkládání a schvalování projektů stanoví Jednací řád
valné hromady v §9. Částka rozdělovaná mezi projekty je určena výborem SČSF a je zveřejněna v programu Valné hromady.
8) Mimořádná valná hromada svolaná podle §6, odst.2, čl. f nebo podle §9 odst. 7 pism. g, má tatáž práva jako řádná valná hromada.

§8
Výbor Spolku
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1) Výboru Spolku přísluší zejména: sledovat dodržování stanov, usnášet se kvalifikovanou většinou na závazných pokynech pro jednání členů
výboru a v zásadních věcech společného zájmu.
2) Výbor má minimálně 5 členů, z čehož je jeden prezident, dva viceprezidenti, pokladník a tajemník. Ostatní členové jsou voleni podle potřeby
valnou hromadou. Do výboru může být zvolen pouze řádný činný člen Spolku. Způsob volby a předkládání kandidatury upravuje Jednací řád
valné hromady v §8.
3) Výbor je oprávněn kvalifikovanou většinou kooptovat další členy pro vyřizování naléhavých záležitostí, a to pouze na dobu potřebnou.
Kooptovaní členové výboru mají ve svěřených záležitostech stejná práva jako člen výboru zvolený valnou hromadou.
4) Členové výboru jsou oprávněni zvolit si z řádných členů Spolku spolupracovníky pro vyřizování svých úkolů nebo tvořit si k tomuto účelu
komise. Tito pomocníci a členiové komisí jsou odpovědni tomu členovi výboru, který je jmenoval a jsou povinni podávat měsíčně zprávu o své
činnosti příslušnému členu výboru. Jmenování podléhá schválení výboru.. Oficiální zprávy o činnosti podávané třetím stranám podléhají
schválení výboru.

5) Podepisování listin obecného významu nebo takových, jimiž se Spolek zavazuje, zůstává v pravomoci prezidenta  §11, odst. 1. V případech
kdy je prezident nezpůsobilý tato pravomoc přechází na viceprezidenta pro vnitro. Výbor však může jednotlivé členy výboru zmocnit v
důležitých případech písemně k samostatnému projednávání určitých úkolů a může jim udělit povolení k samostatnému jednání a podepisování
jménem Spolku při plnění těchto úkolů, s výhradou dodatečného schválení nejbližší výborovou schůzí.
6) Funkční období členů výboru je jeden akademický rok nebo do příští valné hromady, v jejímž programu je zařazena volba nového
výboru.Období mezi Valnou hromadou na níž byl zvolen nový výbor SČSF a začátkem akademického roku je překlenovací období ve kterém
všechny pravomoci zůstávají odstupujícímu výboru. Tato doba se využije pro předání zkušeností a vědomostí výboru nastupujícímu.

7) Výbor je oprávněn zejména:
a) jednat a rozhodovat o činnosti a záležitostech Spolku podle usnesení vydaného valnou hromadou
b) rozhodovat o zamítnutí přijetí či o přijetí členů bez udání důvodu
c) rozhodovat o vyloučení členů (v tomto případě musí být udány důvody)
d) navrhovat valné hromadě čestné členy
e) sestavovat rozpočty a starat se o finanční bilanci Spolku
f) svolávat řádnou valnou hromadu nebo mimořádnou valnou hromadu podle §6, odst. 2, čl. f, a §7 odst. 2, 4.
g) připravovat celkový program a uskutečňovat ho ve všech jeho částech
h) navrhovat jednací a volební řád
i) zřizovat konkurzní komise
j) vytvářet a měnit vnitřní předpisy, dle § 10
k) přijímat demise členů Výboru a následně jmenovat nové členy Výboru na základě výběrového řízení, které se koná dle Vnitřního
předpisu o výběrovém řízení na uvolněnou pozici
§9
Výborová schůze
1)

Schůze je schopna usnášení, jeli přítomna alespoň nadpoloviční většina členů výboru.

2)

Usnesení platí, jeli schváleno kvalifikovanou většinou hlasů všech členů výboru.

3)

Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
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4)

Pravomoci výborové schůze vyplývají z § 9, § 11.

5)

Výborové schůze svolává prezident Spolku podle potřeb výboru – viz § 11, odst. 1, čl. c, přičemž alespoň jedenkrát v kalendářním měsíci
svolává Veřejnou výborovou schůzi (s výjimkou období letních prázdnin), jejíž zasedání se řídí Vnitřním předpisem o pravidlech průběhu
Veřejné výborové schůze.

§10
Vnitřní předpisy
1)
2)
3)

Upravují a upřesňují činnost Spolku, která není Stanovami přímo vymezena..
Jsou závazné pro všechny členy.
Nesmí být v rozporu s textem nebo duchem Stanov.Jsou k dispozici k nahlédnutí na žádost člena Spolku a zveřejňovány způsobem
obvyklým.
§11
Členové výboru

1)

Prezident:
a) řídí činnost výboru
b) zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem
c) svolává výborové schůze
d) řídí a předsedá výborovým schůzím a zahajuje valnou hromadu, přičemž určí člena Spolku, který bude nezávisle na výboru moderovat a
řídit valnou hromadu – viz §7, odst. 3
e)
podepisuje spolu s pokladníkem všechny listiny, jimiž se Spolek hospodářsky zavazuje, s výjimkou listin, jejichž podepsáni předem
schválí Výbor a samostatně listiny obecného charakteru.
f) má právo v případě, kdy je třeba neodkladně řešit záležitost spadající do působnosti výboru a hrozíli jinak vážná újma z prodlení, tuto
záležitost řešit, pokud nebyla možnost výbor svolat či jinak informovat. Na nejbližším zasedání výboru musí být výbor informován.
g) další práva a povinnosti jsou vymezeny ve Smlouvě o výkonu funkce, která je upravena vnitřním předpisem o smlouvě o výkonu funkce

2)

Viceprezident má v nepřítomnosti prezidenta tatáž práva a povinnosti jako prezident. Dále je zejména mluvčím Spolku, stará se o jeho
propagaci.

3)

Pokladník:
a) spravuje majetek Spolku a ručí za prostředky jemu svěřené
b) přijímá a se souhlasem výboru vyplácí jednotlivé částky z pokladny
c) sestavuje pokladní výkazy a předkládá bilance
d) předkládá valné hromadě pokladní zprávu a rozpočet
e) podepisuje spolu s prezidentem všechny listiny, kterými se Spolek zavazuje hospodářsky
f) další práva a povinnosti jsou vymezeny ve Smlouvě o výkonu funkce, která je upravena vnitřním předpisem o smlouvě o výkonu funkce

4)

Tajemník:
a)
vede evidenci členství
b)
vyřizuje korespondenci a administrativu Spolku
c)
zaznamenává činnost Spolku
d)
další práva a povinnosti jsou vymezeny ve Smlouvě o výkonu funkce, která je upravena vnitřním předpisem o smlouvě o výkonu funkce

5)

Ostatní členové výboru:
a)
mají pravomoci ustanovené §9
b) další pravomoci vyplývající z jejich poslání nebo určení
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§12
Revizní komise
1)

Revizní komise se skládá ze tří členů. Členem revizní komise se může stát pouze člen Spolku.

2)

Členy komise volí valná hromada podle §7, odst. 6, čl. h. Funkční období těchto členů je do další valné hromady. Způsob volby a předkládání
kandidatury upravuje Jednací řád valné hromady v §8.

3)

Její členové zasedají ve smírčí komisi – viz § 16.

4)

Komise je nezávislá na výboru a zodpovídá valné hromadě. Provádí kontrolu hospodaření, majetku a dodržování usnesení orgánů Spolku. Na
každé valné hromadě přednáší pak revizní komise zprávy o své činnosti a o kontrole účetnictví a movitého majetku.

III. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
§13
Majetek Spolku
1) Náklady spojené s činností Spolku se hradí z členských příspěvků, nadačních fondů, darů Spolku připadlých, dotací a jiných příspěvků.
2) Dalšími zdroji jsou výnosy z akcí pořádaných Spolkem, výnosy z hospodářské činnosti.

1)

§14
Hospodářská činnost Spolku
Prostředky Spolku jsou majetkem účelově určeným k plnění úkolů vytýčených programem a stanovami Spolku a smí jich být používáno
pouze v souladu s tímto určením, a to účelně a hospodárně.

2)

Spolek je právnickou osobou. Je oprávněn nabývat majetkových práv a zavazovat se, a to na základě usnesení výboru Spolku.

3)

Spolek je oprávněn provádět drobnou výdělečnou činnost: zejména vydávat časopis, studijní a informační materiály, zajišťovat pracovní
příležitosti pro studenty (brigádní aktivity), organizovat setkání, kongresy a sympozia odborné úrovně vyplývající z §1, odst. 2 a §2.

4)

Hospodaření Spolku zajišťuje výbor, který určí zodpovědného pracovníka.

§15
Spory mezi orgány a členy
1) Spory vzniklé mezi orgány a členy Spolku řeší smírčí komise.
2) Smírčí komise se skládá z členů revizní komise a dvou zástupců každé ze sporných stran. Předsedou komise je jeden z členů revizní
komise Spolku, který určuje čas a místo jednání. Řízení před smírčí komisí je vedeno s cílem dosáhnout smíru obou stran. O průběhu a
výsledku jednání smírčí komise musí být neprodleně informován výbor Spolku.
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IV. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1)

§16
Zánik Spolku
Spolek zaniká, usneseli se na to dvoutřetinová většina všech činných členů Spolku na valné hromadě.

2)
Po zaniknutí Spolku převezme movitý i nemovitý majetek Spolku Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové do
prozatímní správy, dokud neutvoří podobný spolek s podobnými cíly.
§17
Přechodná ustanovení
1) Úpravy Stanov týkajících se §8 odst. 2 příl. 3 se nepoužijí při Valné hromadě na jejímž zasedání byly změny schváleny

§18
Platnost stanov
1)
Uvedený text těchto stanov byl přijat na XXV Valné hromadě Spolku českých studentů farmacie dne 22. května 2013.
Tímto dnem uvedené stanovy včetně příloh vstupují v platnost.
V. PŘÍLOHY STANOV
Příloha 1

Příloha 2
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Příloha 3

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY SPOLKU ČESKÝCH STUDENTŮ FARMACIE
§1
Úvodní ustanovení
1)

Tento jednací řád stanovuje způsob konání valné hromady Spolku českých studentů farmacie (dále jen VH) podle §7, odst. 3
Stanov.

2)

Na řádný průběh VH dohlíží revizní komise, která po ukončení VH sepíše o jejím konání zápis. Ten je uložen v archivu SČSF po
dobu 10 let a každému členu je na žádost k dispozici pro nahlédnutí v přítomnosti alespoň jednoho člena výboru SČSF.

1)

2)

§2
Účastníci valné hromady
Účastníkem VH je každý člen Spolku, který se dostaví k registraci. Registraci provádí tajemník Spolku bezprostředně před
zahájením VH. Tehdy je také možno u pokladníka doplatit případné dlužné poplatky.
Případný pozdní příchod na VH je nutno předem oznámit tajemníkovi. Na VH není možno vyslat za sebe zástupce.

3)

Pokud registrovaný účastník opustí během VH jednací sál, ztrácí po dobu své nepřítomnosti práva účastníka VH. Nikdo není
povinen sdělovat mu po jeho návratu průběh jednání, kterému nebyl přítomen.

4)

Na VH mohou být přítomni po svolení výboru hosté – nečlenové Spolku. Nejsou to však účastníci VH – nemají právo hlasovat a
zapojovat se do diskuzí. Mohou ale po dohodě s výborem pronést projev.
§3
Vedení VH

1)

VH zahajuje a ukončuje prezident Spolku, v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, zpravidla člen výboru.

2)

VH řídí předsedající valné hromadě (dále jen předsedající). Je to člen Spolku, který v něm nezastává žádnou volenou funkci.
Předsedajícího navrhuje výbor a do funkce je potvrzen veřejným hlasováním v úvodu VH. Toto hlasování řídí prezident nebo jeho
zástupce.
Předsedající může být vystřídán jiným pouze prostřednictvím veřejného hlasování, které může navrhnout kterýkoli účastník VH
kdykoli během VH. Jeden účastník má právo navrhnout toto hlasování během VH pouze jednou.

3)
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4)

Předsedající má výsadní právo udělovat a odebírat slovo a provádět sankce dle §11. Jeho rozhodnutí v těchto věcech může zvrátit
pouze hlasování.

5)

Předsedající vyhlašuje, řídí a ukončuje hlasování VH.

6)

Předsedající řídí diskusi a navrhuje její ukončení, které schvaluje VH veřejným hlasováním.
§4
Průběh VH

1)

VH se řídí programem, který sestavuje výbor a je všem členům Spolku doručen s pozvánkou dle §7, odst. 4 Stanov. O případných
změnách programu rozhoduje výbor a účastníkům je oznámí nejpozději v úvodu VH.

2)

Na programu VH jsou zpravidla zprávy a návrhy dle §7, odst. 6 Stanov, návrhy projektů dle §7, odst. 7 Stanov a další body dle úvahy
výboru. Před ukončením VH vždy předsedající vyhlašuje diskusi, při níž má každý účastník právo pronést jakýkoli příspěvek, dotaz,
či návrh týkající se Spolku.

3)

Po odeznění každé zprávy, projevu, nebo návrhu vyhlašuje předsedající diskusi, při níž má kdokoli z účastníků právo vznést
poznámky či dotazy k přednesenému. Jakékoli jiné zasahování do projevu je nepřípustné – vyjma rozhodnutí předsedajícího.
V průběhu projednávání bodů Volby a čestného členství se koná uzavřená diskuse účastníků VH bez přítomnosti osob, jichž se
projednávání týká.

4)

§5
Volební komise
1)

Volební komise je tříčlenná – skládá se z předsedy a dvou členů Jsou to členové Spolku, kteří v něm nezastávají žádnou jinou volenou
funkci. Volební komisi navrhuje výbor a do funkce ej potvrzena veřejným hlasováním v úvodu VH po volbě předsedajícího. Na toto
hlasování dohlíží předsedající.
2) Volební komise má tyto pravomoci a povinnosti:
a)
dohlíží na průběh každého veřejného i tajného hlasování
b) sčítá hlasy
c)
z každého hlasování zřizuje protokol
Všechny protokoly odevzdá volební komise po ukončení VH revizní komisi. Ta je zařadí do zápisu o valné hromadě.
§6
Způsoby hlasování
1)

Právo hlasovat na VH mají pouze účastníci VH.

2)

Hlasování na VH je veřejné nebo tajné.

3)

Veřejné hlasování se děje zvedáním ruky dle pokynů předsedajícího. Ten předtím zopakuje, o jakém návrhu či usnesení se hlasuje.

4)

Tajné hlasování se děje vyplněním hlasovacího lístku a jeho vhozením do urny. Platné jsou pouze ty hlasovací lístky, které účastník
obdrží před hlasováním do výboru. Musí obsahovat označení VH (číslo a datum konání) a být označeny razítkem Spolku. Lístky
volební komise po sečtení uloží do obálky a zapečetí. Tato obálka tvoří součást protokolu o hlasování.
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5)

Každý člen Spolku má právo na revizi hlasovacích lístků  děje se tak za dohledu revizní komise a prezidenta Spolku. Po ukončení
revize předseda revizní komise obálku opět zapečetí a o revizi provede zápis.
§7
Změny stanov

1)

Změny stanov dle §7, odst. 6, písm. a) Stanov může navrhnout kterýkoli člen nebo skupina členů Spolku.

2)

Písemný návrh změny dodá předkládající výboru nejpozději tři dny před zahájením VH. Jeho součástí jsou:
a)
původní znění měněné pasáže
b) seznam změn
c)
nové znění měněné pasáže
Návrh, neobsahující některou z těchto náležitostí je považován za neplatný.

3) Seznam úplných znění všech navrhovaných změn je vyvěšen na nástěnce Spolku nejpozději dva dny před zahájením VH. Každý člen
Spolku ho též na požádání obdrží od výboru.
4) O změnách stanov se hlasuje veřejným hlasováním. K přijetí změny stanov je nutná dvoutřetinová většina účastníků VH.
§8
Volby členů výboru a revizní komise
1)

Kandidátem do výboru Spolku dle §9, odst. 2 Stanov nebo revizní komise dle §12, odst. 1, 2 Stanov (dále souhrnné označení kandidát)
může být kterýkoli řádný činný člen spolku (viz §3 Stanov). Je nepřípustné zastávat ve Spolku více než jednu volenou funkci.

2)

Kandidáti oznamují svou kandidaturu výboru úplným vyplněním přihlášky a jejím zasláním na emailovou adresu spolek@faf.cuni.cz
nejpozději 24 hod před plánovaným zahájením VH s volebním aktem v programu. Náležitosti přihlášky stanoví výbor SČSF
vyvěšením na nástěnce Spolku a/nebo webových stránkách Spolku a to nejméně sedm dní před VH v jejímž programu je zařazen
volební akt. Kandidatury budou zveřejněny k nahlédnutí u členů výboru Spolku a na VH

3)

Na nástěnce Spolku je vyvěšen seznam všech kandidátů oznámivších svou kandidaturu do daného okamžiku. Tento seznam je k
dispozici i během VH.

4)

Kandidát je povinen zúčastnit se VH osobně. Případnou neúčast z vážných důvodů, zejména zdravotních, je povinen oznámit výboru
předem – o uměřenosti omluvy rozhoduje prezident Spolku. V takovém případě zmocňuje kandidát pro VH svého zástupce.

5)

Kandidáti na jednotlivé pozice mají právo se prezentovat osobně nebo prostřednictvím svého zástupce dle odst. 4 §8 tohoto řádu na
VH v časovém rozsahu nejvýše tří minut. Kandidáti na jednotlivé pozice se prezentují v pořadí přijetí jejich kandidatur. Po
představení všech kandidátů na danou pozici probíhá diskuse s kandidáty, přičemž kandidáti odpovídají na první položenou otázku v
pořadí jakém se prezentovali, a poté se pořadí střídá. Po vyčerpání dotazů se postupuje dle odst. 4 §4 tohoto řádu.

5)6)

Volby členů výboru a revizní komise se dějí tajným hlasováním. Účastníci VH obdrží hlasovací lístek, kam do příslušného
pole vepíší jméno voleného kandidáta. Účastník nemusí volit do všech funkcí. Zbývající pole se proškrtnou. Lístek, v němž je
vepsáno cokoli kromě jmen kandidátů popřípadě proškrtnutí polí, nebo který obsahuje více jmen v jednom poli, je neplatný.

6) 7)

Funkci získává ten kandidát, který získal nejvíc hlasů. Pokud se na prvním místě umístí více kandidátů se stejným počtem,
vyhlašuje se druhé kolo voleb, jehož se účastní pouze tito kandidáti. Při opětné rovnosti hlasů rozhoduje los.
§9

10

Předkládání projektů a hlasování o nich
1)

Předložit projekt má právo kterýkoli člen nebo skupina členů Spolku.

2)

Písemný návrh projektu dodá předkládající výboru nejpozději tři dny před zahájením VH. Jeho součástí jsou:
a.
návrh projektu
b.
jméno předkládajícího
c.
popis projektu s odhadem celkových nákladů
d.
požadovaná částka
Návrh, neobsahující některou z těchto náležitostí je považován za neplatný.

3)

Seznam úplných znění všech navrhovaných projektů je vyvěšen na nástěnce Spolku nejpozději dva dny před zahájením VH. každý
člen Spolku ho též na požádání obdrží od výboru.

4)

Předkládající nebo jím pověřený zástupce musí být přítomen na VH. V opačném případě je projekt považován za neplatný.

5)

Hlasování o projektech na VH je dvoukolové.

6)

V prvním kole se o každém projektu zvlášť hlasuje veřejným hlasováním, pro schválení projektu je nutná nadpoloviční většina hlasů.
Schválené projekty postupují do druhého kola, neschválené se zamítají.

7)

Druhé kolo se děje tajným hlasováním. Každý hlasující seřadí do polí na hlasovacím lístku čísla všech předložených projektů v pořadí
podle toho, jak velké množství financí by jim mělo být podle jeho názoru přiděleno. Projekt, kterému by měla být přidělena nejvyšší
částka, dá na první místo. Lístek, který neobsahuje čísla všech projektů nebo do kterého je vepsáno cokoli kromě těchto čísel, je
neplatný.

8)

Hlasovací lístky vyhodnotí volební komise tak, že prvnímu projektu na každém lístku přidělí tolik bodů, kolik projektů se zúčastnilo
hlasování a každému dalšímu o bod méně. Částka přidělená na projekty se rozdělí mezi prvních pět projektů v pořadí dosažených
bodů a v poměru počtu bodů jimi dosažených. Každý projekt však může získat nejvýše tu částku, který byla požadována v jeho
návrhu.
§10
Ostatní hlasování

1)

O ostatních záležitostech vyplývajících z §7, odst. 6 Stanov, jednacího řádu VH nebo vyplynuvších přímo z jednání VH se hlasuje
zpravidla veřejným hlasováním. K přijetí návrhu nebo usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů.

2)

O jiném způsobu hlasování o některé záležitosti, než jak určuje §10, odst. 1 se rozhodne hlasováním dle §10, odst. 1.
§11
Sankce

1)

Účastníka VH, který porušuje ustanovení Jednacího řádu nebo základní pravidla slušného chování, předsedající napomene.

2)

Neuposlechneli účastník ani opakovaného napomenutí, může být z VH předsedajícím vykázán. Vykázáním okamžitě ztrácí práva
účastníka VH a je povinen neprodleně jednání opustit.
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