Česká kriminologická společnost z.s.
Stanovy
I. Základní ustanovení
1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen „ČKS“).
2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších změn. Od 1. 1. 2014 je ČKS v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spolkem.
3. Sídlem ČKS je Praha.
II. Poslání a cíle ČKS
1. Základním posláním a cílem ČKS je podpora rozvoje kriminologie jako samostatného
a svébytného vědního oboru v České republice a podpora intenzivní spolupráce mezi
odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy.
2. Ke splnění uvedeného poslání ČKS zejména:
a) organizuje národní i mezinárodní konference, semináře, přednášky a kurzy,
b) spolupracuje s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi v České
republice i v zahraničí, které se zabývají kriminologií či příbuznými obory, nebo
kriminologické poznatky při své činnosti využívají,
c) podporuje kriminologický výzkum a šíření, publikování a popularizaci
kriminologicky relevantních informací a poznatků, a to včetně jejich uplatnění
v oblasti trestní politiky a legislativy,
d) podporuje výuku kriminologie a příbuzných oborů na středních policejních a
příbuzných školách, na vyšších odborných a na vysokých školách,
e) vydává časopis Česká kriminologie za účelem plnění poslání spolku a šíření nových
poznatků z oblasti kriminologie, nikoliv za účelem zisku.
III. Členství
1. Členství v ČKS je individuální.
2. Formami členství je členství řádné a čestné.
3. Řádným členem se může stát osoba starší osmnácti let, která se ztotožňuje se
zaměřením a cíli ČKS, chce se podílet na její činnosti a která:
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a) je odborníkem v oboru kriminologie nebo v jiném příbuzném oboru a/nebo působí
v oblasti kontroly kriminality a kriminologické poznatky při své práci využívá,
b) je studentem oboru společenských věd na vysoké škole nebo vyšší odborné škole se
zájmem o kriminologii.
4. Řádné členství vzniká rozhodnutím Výboru ČKS na základě písemné přihlášky.
5. Řádné členství zaniká:
a) vystoupením z ČKS,
b) vyloučením pro závažné porušení členských povinností, o němž na návrh Výboru
rozhoduje Členská schůze,
c) úmrtím člena,
d) v případě neuhrazení členského poplatku dle podmínek stanovených v článku V.
těchto stanov.
6. Čestným členem může být Členskou schůzí ČKS zvolena osoba, která se významným
způsobem zasloužila o rozvoj kriminologie. Návrhy na čestné členství může podávat
každý člen ČKS, a to formou písemného návrhu předloženého Výboru. Čestnému
členovi náleží stejná práva a povinnosti jako řádným členům, vyjma práva hlasovat na
členské schůzi ČKS dle čl. IV., odst. 1, písm. b), práva volit a být volen dle čl. IV.,
odst. 1, písm. d) a dále vyjma povinnosti platit členské příspěvky dle čl. IV., odst. 2,
písm. c) těchto stanov.
IV. Práva a povinnosti členů, seznam členů
1. K právům členů ČKS patří zejména:
podílet se na činnosti ČKS,
účastnit se Členské schůze a hlasovat na ní,
zúčastňovat se odborných akcí, které ČKS pořádá,
volit a být volen za člena orgánů ČKS,
podávat návrhy, připomínky a náměty k činnosti ČKS jako celku, i k činnosti
jeho jednotlivých orgánů,
f) vystoupit z ČKS na základě písemného oznámení, doručeného Výboru ČKS.
a)
b)
c)
d)
e)

2. K povinnostem členů ČKS patří zejména:
a)
b)
c)
d)

zachovávat stanovy ČKS,
dodržovat obecné standardy profesionální a vědecké etiky,
platit členské příspěvky;
oznamovat změnu osobních, kontaktních či jiných údajů souvisejících
s členstvím.

3. ČKS vede seznam členů. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí výkonný
tajemník na základě rozhodnutí Výboru ČKS. V případě zániku členství dle
ustanovení článku V., odst. 3 provádí výkonný tajemník výmaz ze seznamu členů
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samostatně na základě kontroly plateb přijatých ČKS a provedení výmazu člena
oznamuje na nejbližší schůzi Výboru ČKS.
4. Seznam členů se nezveřejňuje. Seznam členů obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jméno, příjmení, příp. tituly,
povolání,
pracoviště,
kontaktní adresu,
e-mail,
telefon.

5. Seznam členů a/nebo jeho část může být zpřístupněn členovi ČKS nebo třetí osobě na
základě písemné žádosti doručené do sídla ČKS anebo na e-mail ČKS se souhlasem
výboru ČKS. Žadateli o zpřístupnění seznamu a/nebo jeho části se poskytne pouze
prostý seznam členů s uvedením jejich jména, příjmení, kontaktního e-mailu a/nebo
kontaktní adresy, případně tyto údaje o členovi, jehož se žádost o zpřístupnění týká.
V. Členské příspěvky
1. Každý řádný člen ČKS platí jednou za rok členský příspěvek, jehož výši stanoví
Členská schůze.
2. Studenti vyšších odborných škol a bakalářských a magisterských programů vysokých
škol platí roční příspěvek ve výši 50 % členského příspěvku.
3. Splatnost členského příspěvku je do 30. června kalendářního roku, na který se členský
příspěvek hradí. Nezaplacením členského příspěvku, a to ani do 31. prosince
následujícího kalendářního roku, členství zaniká následující den po marném uplynutí
tohoto náhradního termínu splatnosti.

VI. Orgány ČKS
Orgány ČKS jsou Členská schůze, Výbor a Kontrolní komise.

VII. Členská schůze ČKS
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ČKS.
2. Členská schůze je svolávána Výborem ČKS nejméně jednou za rok, a to pozvánkou
zaslanou členům na e-mailovou adresu vedenou v seznamu členů, a to nejméně
patnáct dnů před konáním schůze a/nebo zveřejněném na webových stánkách ČKS ve
lhůtě nejméně třicet dnů před konáním členské schůze.
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3. Výbor je povinen svolat Členskou schůzi, pokud o to s uvedením důvodu zažádá
nejméně jedna třetina členů ČKS nebo Kontrolní komise.
4. Členské schůzi přísluší:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

schvalovat a měnit stanovy,
určovat hlavní směry a cíle činnosti ČKS,
volit a odvolávat členy Výboru,
volit a odvolávat členy Kontrolní komise,
schvalovat zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období,
rozhodovat o vyloučení členů,
určovat výši členských příspěvků,
rozhodovat o využití příjmů a zisků,
rozhodnout o zániku ČKS.

5. Členská schůze má právo rozhodovat kteroukoli otázku, týkající se ČKS a její
činnosti, byť nebyla uvedena v předchozím odstavci.
6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň prostá většina členů spolku.
7. Na členské schůzi se hlasuje veřejně, s výjimkou hlasování o volbách členů orgánů
ČKS. Členská schůze se může usnést na hlasování pomocí hlasovacích lístků
v kterémkoli jiném bodě programu.
8. Pro platnost usnesení Členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů. Výjimkou je rozhodování o zániku ČKS, schválení a změně stanov
a o vyloučení člena, kdy se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.
9. Z jednání Členské schůze se pořizuje písemný zápis.

VIII. Výbor ČKS
1. Výbor je statutárním orgánem ČKS, který zajišťuje plnění usnesení přijatých Členskou
schůzí a řídí činnost ČKS v období mezi jednotlivými Členskými schůzemi.“
2. Výbor je sedmičlenný a je volen na funkční období dvou let, a to až do voleb, které se
uskuteční v roce 2016. Počínaje volbami v roce 2016, je funkční období Výboru tři roky.
3. Ze svých členů výbor volí předsedu ČKS, místopředsedu ČKS a výkonného tajemníka.
4. Navenek jedná za Výbor předseda nebo jiný pověřený člen Výboru.
5. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Z jednání Výboru se
pořizuje zápis.
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6. Jednání Výboru řídí předseda nebo místopředseda ČKS. Výbor je usnášeníschopný, je-li
přítomno alespoň pět jeho členů. Každému členu Výboru náleží při hlasování jeden hlas.
7. Výkonný tajemník organizačně zajišťuje práci Výboru, vede evidence včetně seznamu
členů, vyřizuje administrativní záležitosti spojené s činností ČKS a podílí se na přípravě
a průběhu Členských schůzí a schůzí Výboru, z nichž pořizuje záznam.
8. Výboru ČKS přísluší:
svolávat Členskou schůzi,
připravovat a svolávat konference, semináře a jiné akce ČKS,
rozhodovat o přijetí nových členů,
navrhovat vyloučení členů pro závažné porušení členských povinností,
rozhodovat o hospodaření s prostředky ČKS,
zajišťovat spolupráci a kontakty s partnerskými organizacemi v České
republice a v zahraničí,
g) připravovat projekty pro podporu činnosti ČKS,
h) jmenovat redakční radu a výkonného redaktora časopisu Česká kriminologie,
i) zpracovat a schválit jednací řád redakční rady časopisu Česká kriminologie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

9. Rozhodnutí, která náleží dle stanov do působnosti Výboru ČKS lze učinit i mimo jednání
Výboru, a to prostřednictvím elektronického hlasování. Rozhodnutí učiněné
prostřednictvím elektronického hlasování se považuje za rozhodnutí Výboru ČKS.
Předseda Výboru nebo místopředseda nebo pověřený člen Výboru v takovém případě
vyzve členy Výboru ke hlasování o předloženém návrhu usnesením prostřednictvím
elektronické pošty. Hlasuje se ve lhůtě čtrnácti dnů. Hlasující členové spolku se považují
za přítomné. Výsledek hlasování se hodnotí obdobně jako při jednání Výboru. O
výsledku hlasování vyrozumí předseda Výboru nebo místopředseda nebo pověřený člen
členy Výboru nejpozději do čtrnácti dnů od uplynutí termínu pro hlasování.
IX. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem hospodaření ČKS a je volená Členskou
schůzí na funkční období dvou let, a to až do voleb, které se uskuteční v roce 2016.
Počínaje volbami v roce 2016 je funkční období kontrolní komise tři roky.
2. Kontrolní komise je tříčlenná.
3. Ze svých členů si Kontrolní komise volí předsedu.
4. Každému členovi Kontrolní komise při hlasování náleží jeden hlas. Kontrolní komise
rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.
5. Kontrolní komise podává zprávu Výboru a Členské schůzi ČKS. Bez této zprávy nelze
schválit zprávu o hospodaření.
6. Členové Kontrolní komise se mohou zúčastnit jednání Výboru ČKS.
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7. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výboru ČKS.
X. Hospodaření
1. Příjmy ČKS tvoří:
a) členské příspěvky,
b) prostředky poskytované sponzory,
c) další prostředky, příležitostná ekonomická činnost, granty, dary a dědictví.
2. Za hospodaření ČKS odpovídá Výbor.
3. Pravidla hospodaření se řídí obecně platnými zákony.
4. Finanční prostředky ČKS jsou uloženy na zvláštním účtu u příslušného peněžního
ústavu.
5. Příkazy k platbám a výběrům finančních prostředků podepisují vždy dva členové
výboru z následujících tří: předseda, místopředseda, výkonný tajemník ČKS.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí 19. 1. 2015.
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