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Stanovy spolku Klub politické komunikace, z. s. 

Čl I. — Název a sídlo 

I.1. Název spolku: Klub politické komunikace, z. s. (dále jen „spolek“) 

I.2. Sídlo spolku: Eliášova 279/1, 160 00 Praha 6 

Čl II. — Charakter spolku 

II.1. Spolek je dobrovolnou, nevládní, apolitickou, neziskovou organizací, ve které se 

sdružují fyzické osoby pracující v oboru politické komunikace (dále jen „obor“) 

nebo ho studující, a zároveň mající zájem na jeho rozvoji. 

Čl III. — Účel spolku 

III.1. Základním účelem spolku je rozvoj a kultivace oboru v České republice. 

III.2. Dalšími účely spolku jsou zejména: 

a) vytváření stabilního prostoru pro profesionály v oboru, ve kterém dochází ke 

vzájemnému a obohacujícímu dialogu, 

b) výměna zkušeností a dobré praxe v oboru, 

c) vzdělávání v oboru. 

Čl IV. — Formy činnosti 

IV.1. Formami činnosti spolku jsou zejména: 

a) pořádání vzdělávacích akcí, 

b) mediální aktivity, 

c) pořádání networkingových akcí, 

d) publikační a osvětová činnost. 

IV.2. K naplňování účelu spolku vyvíjí spolek činnost vedlejší (hospodářskou), a to 

zejména: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. 

IV.3. Zisk z činnosti spolku lze využít pouze pro naplňování účelu spolku a jeho 

správu. 

Čl V. — Orgány spolku 

V.1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: 

a) Členská schůze, 

b) Výkonný výbor, 

c) Revizní rada. 
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V.2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a 

průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách. 

V.3. Členství ve volených orgánech zaniká: 

a) smrtí člena, 

b) uplynutí funkčního období, 

c) odvoláním člena orgánu Členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností 

vyplývajících se stanov či Etického kodexu, a to dnem následujícím po doručení 

rozhodnutí o odvolání příslušné osobě, 

d) odstoupením člena orgánu z funkce, a to 30. dnem následujícím po doručení 

rozhodnutí o odstoupení předsedovi Výkonného výboru. 

Čl VI. —  Členská schůze 

VI.1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. 

VI.2. Členská schůze je svolávána předsedou Výkonného výboru dle potřeby, 

nejméně však jednou ročně. 

VI.3. Členská schůze především: 

a) přijímá členy, 

b) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku, 

c) volí a odvolává předsedu Výkonného výboru, 

d) na návrh předsedy Výkonného výboru jmenuje místopředsedu a jednoho 

dalšího člena Výkonného výboru, 

e) volí a odvolává členy Revizní rady, 

f) rozhoduje o změnách Etického kodexu, 

g) rozhoduje o změnách stanov. 

VI.4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina 

jejích členů. 

VI.5. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s 

využitím technických prostředků. 

Čl VII. — Výkonný výbor 

VII.1. Statutárním orgánem spolku je Výkonný výbor (dále jen „výbor“). 

VII.2. Výbor tvoří předseda, místopředseda a jeden další člen. 

VII.3. Předseda výboru  

a) je volen Členskou schůzí na dva roky, nebo pokud není Členskou schůzí dříve 

odvolán, nebo pozbude členství ve spolku, 
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b) jako jediný jedná jménem spolku, v jeho nepřítomnosti ho zastupuje 

místopředseda výboru, 

c) za spolek jedná samostatně až do výše obchodní transakce 50 000 Kč, nad 

tuto částku je třeba souhlasu výboru, 

d) může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, příp. na další 

členy či zaměstnance spolku. 

VII.4. Místopředseda a zbylí členové výboru jsou na návrh předsedy výboru jmenováni 

Členskou schůzí. 

VII.5. Funkční období místopředsedy a zbylých členů výboru se řídí funkčním obdobím 

předsedy výboru. 

VII.6. Výbor je svoláván písemně předsedou výboru podle potřeby, nejméně však 

čtyřikrát ročně. 

VII.7. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi jednotlivými Členskými schůzemi, 

dohlíží na dodržování stanov a zodpovídá za naplňování poslání spolku a jeho 

řádné hospodaření. 

VII.8. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou. 

VII.9. Do výlučné kompetence výboru patří zejména: 

a) vykonávat rozhodnutí Členské schůze, 

b) určovat prostředky a zajišťování funkcí a rozvoje spolku, vytvářet a schvalovat 

jeho program a rozpočet, 

c) rozhodovat o nepřijetí či vyloučení členů spolku, 

d) schvalovat interní organizační normy spolku, 

e) rozhodovat o pracovních pozicích a odměnách pracovníků. 

VII.10. Výbor je usnášeníschopný, pokud se usnáší nadpoloviční většina jeho členů. 

VII.11. Výbor se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků. 

VII.12. Výbor rozhoduje také o věcech, které nespadají do působnosti jiného orgánu 

spolku. 

Čl VIII. — Revizní rada 

VIII.1. Revizní rada má 3 členy s funkčním obdobím 2 roky.  

VIII.2. Členy Revizní rady volí a odvolává Členská schůze z řad členů spolku.  

VIII.3. Revizní rada rozhoduje obdobným způsobem jako Výkonný výbor. 

VIII.4. Revizní rada si ze svého středu volí předsedu, který ji zastupuje při jednání s 

ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku.  

VIII.5. Revizní rada se zodpovídá Členské schůzi. 
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VIII.6. Členství v Revizní radě není slučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu 

spolku. Členem Revizní rady nesmí být osoba blízká jakémukoli členu voleného 

orgánu spolku. 

VIII.7. Úkolem Revizní rady je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a jeho 

hospodaření probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, 

organizačními normami spolku a rozhodnutími Členské schůze a Výkonného 

výboru. 

VIII.8. Kontrolu provádí Revizní rada nezávisle na ostatních orgánech, na základě 

vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v 

rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření. 

VIII.9. Revizní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a přezkoumat roční 

závěrku. O výsledku kontroly vyhotoví Revizní rada písemnou zprávu, kterou 

předá prostřednictvím předsedy Revizní rady či jím pověřeného člena Revizní 

rady Výkonnému výboru a následně přednese na Členské schůzi. 

VIII.10. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet 

kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou 

odpovědnost a návrh na opatření k nápravě. 

VIII.11. Všichni členové, Výkonný výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s Revizní 

radou v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí neprodleně potřebné 

informace, doklady či vysvětlení a další požadovanou součinnost. 

VIII.12. Členové Revizní rady mají právo účastnit se jednání Členské schůze členů a musí 

jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. 

Čl IX. — Členství ve spolku 

IX.1. Členem spolku se může stát občan Evropské unie starší 18 let, který 

a) vyplní a odevzdá Výkonné radě řádnou přihlášku, 

b) je na základě doporučení některého stávajícího člena přijat Členskou schůzí, 

c) souhlasí se svými povinnostmi uvedenými v odst. 9 bod 3, 

d) uhradí členský příspěvek, pokud je stanoven, 

e) prokazatelně alespoň po dobu dvou let vykonával praxi v oboru politické 

komunikace nebo dosáhl vysokoškolského vzdělání v oborech politologie, 

marketingová komunikace a PR a jim podobných, 

f) v minulosti nejednal v rozporu s Etickým kodexem spolku, 

g) v minulosti nebyl ze spolku vyloučen. 

IX.2. Členy spolku přijímá Členská schůze. 
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IX.3. Člen má povinnost dodržovat stanovy, Etický kodex, aktivně hájit zájmy spolku, 

dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se 

zájmy spolku. 

IX.4. Člen má především právo účastnit se Členské schůze a hlasovat a podílet se 

svým hlasem na rozhodování.  

IX.5. Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené Členskou schůzí. 

IX.6. Spolek vede seznam současných i bývalých členů. 

Čl X. — Závěrečná ustanovení 

X.1. Stanovy byly přijaté na ustavující schůzi konané dne 28. srpna 2019 v Praze. 

 

 

 …………………………………… 

Karel Kreml, předseda spolku 

 


