STANOVY SPOLKU PŘÁTEL CENTRA RANĚ STŘEDOVĚKÝCH STUDIÍ
Čl. I
Název, sídlo a charakter spolku
1.
2.

3.

Název spolku je Spolek přátel Centra raně středověkých studií (dále jen „spolek“), IČO:
09589996.
Sídlem spolku je Arne Nováka 1, 602 00 Brno (s korespondenční adresou: Centrum raně
středověkých studií, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,
Arne Nováka 1, 602 00 Brno).
Charakter spolku – spolek je dobrovolným, neziskovým svazkem fyzických a
právnických osob jednajících v souladu s účelem spolku.
Čl. II
Účel spolku

Účelem spolku je podpora akademické, vzdělávací, publikační a populárně naučné činnosti
Centra raně středověkých studií Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně (dále jen CRSS).
Čl. III
Cíle spolku a předmět jeho činnosti
1.
2.

Podpora akademické, vzdělávací, publikační a populárně naučné činnosti CRSS.
Propagace činnosti CRSS na území České republiky i v zahraničí.
Čl. IV
Členství ve spolku

1.
2.

3.

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.
Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku, který také rozhoduje o přijetí nového člena
spolku. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště,
případné kontaktní údaje a podpis žadatele.
Zakládajícími členy spolku jsou:
- prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres;
- Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D.;
- Mgr. Marie Okáčová, Ph.D.

4.

Každý člen má právo
1. bezplatně získat Convivium, přední vědecký recenzovaný časopis zaměřený na
středověké dějiny umění v prostoru Středomoří (dvě čísla o více než sto
stránkách ročně);

5.

6.
7.

8.

2. získat významnou slevu na všechny publikace CRSS;
3. aktivně i pasivně se účastnit konferencí a sponzorovaných sekcí CRSS (Leeds,
Klamazoo, Renaissance Society of America a další);
4. získat pozvání na konference a mezinárodní kongresy organizované CRSS;
5. účastnit se na vlastní náklady studijních cest organizovaných CRSS;
6. získat financování výzkumu ze strany CRSS (malé výzkumné granty, podpora
publikační činnosti v rámci edičních řad CRSS);
7. dostávat pravidelný newsletter CRSS (vychází dvakrát ročně);
8. na oficiální poděkování v tabula gratulatoria v časopise Convivium;
9. předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti spolku; účastnit se veškeré
činnosti spolku.
Každý člen má povinnost
1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku;
2. platit roční členský příspěvek. Příspěvek se platí za kalendářní rok od ledna do
prosince a je možné jej uhradit kdykoliv během příslušného kalendářního roku.
Výši členských příspěvků stanoví předseda spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.
Členství ve spolku zaniká
1. doručením oznámení člena o vystoupení;
2. nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené dodatečné lhůtě, tj. během
šedesáti dnů po odeslání výzvy k zaplacení formou elektronické pošty;
3. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku;
4. zánikem spolku;
5. rozhodnutím o vyloučení.
Spolek vede seznam aktuálních členů, tj. členů, kteří uhradili členský příspěvek na
příslušné období, na stránkách CRSS, a to na základě jejich souhlasu (GDPR).
Čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
1. Statutární orgán – předseda
2. Nejvyšší orgán – výbor spolku
Čl. VI
Statutární orgán – předseda
1. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku.
2. Předseda spolku je oprávněn jednat za spolek, zejména je pak oprávněn rozhodovat ve
věcech spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat
zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich
pracovních náležitostech.
3. Zakládajícím předsedou spolku je prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres.
4. Funkční období předsedy spolku je pětileté.

5. Není-li předseda spolku schopen vykonávat svou činnost po dobu delší než 6 měsíců,
výbor spolku volí jeho zástupce.
6. Za spolek může jednat rovněž člen spolku či zaměstnanec spolku pověřený předsedou
spolku.
Čl. VII
Nejvyšší orgán – výbor spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je výbor spolku; schází se nejméně jednou ročně.
2. Výbor je tříčlenný.
3. Členy výboru jsou zakladatelé spolku (viz výše Čl. IV). V případě ukončení členství ve
spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími
členy výboru.
4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se
v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové
zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor
přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční
většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
5. Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce,
není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
6. Funkční období výboru je neomezené.
7. V případě, že se usnesení výboru příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám,
hledí se na něj, jako by nebylo přijato.
8. Výbor
- volí předsedu spolku;
- rozhoduje o přijímání nových členů spolku nebo naopak zrušení členství neplatících
členů;
- schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru;
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;
- konkretizuje činnost pro další období.
Čl. VIII
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací. Spolek hospodaří s finančními prostředky v podobě
finančních příspěvků vlastních členů či sponzorských darů.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní
činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

3. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku výbor spolku nejméně jedenkrát
ročně.
Čl. IX
Okolnosti zániku spolku
1. V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě
rozhodnutí předsedy neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku
(CRSS).
Čl. X
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku, což zakladatelé stvrzují svými podpisy.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Členové Spolku obdrží vždy začátkem nového kalendářního roku výzvu k uhrazení členského
příspěvku.
Členský příspěvek lze uhradit kdykoliv během příslušného kalendářního roku.
Úhradu členského příspěvku lze provést pomocí platební karty nebo převodem z účtu, a to buď
v českých korunách nebo eurech.
Případné bankovní poplatky za tuto transakci hradí člen Spolku.
Oznámení o stavu platby obdrží člen obratem na mail uvedený při registraci k členství.
Zvolené publikace budou členovi Spolku odeslány do dvou měsíců po uhrazení členského
příspěvku.
REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
V případě, že zvolené publikace nebudou členovi Spolku přátel Centra raně středověkých studií
doručeny ve lhůtě 3 měsíců od zaplacení členského příspěvku, má člen na základě oznámení
této skutečnosti mailem na marie.okacova@mail.muni.cz požadovat vrácení členského
příspěvku. Po obdržení žádosti o vrácení příspěvku mu bude v plné výši a bez zbytečných
odkladů zaslán zpět na účet, ze kterého byl uhrazen.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů Členů Spolku je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
Spolek přátel CRSS uchovává tyto osobní údaje svých členů: jméno, příjmení, titul, instituce,
email, a kontaktní adresa. Tyto údaje budou uchovávány jen po dobu trvání členství.
Osobní údaje Spolek přátel CRSS zpracovává za účelem vedení evidence svých členů a
možného zveřejnění jejich seznamu v tabula gratulatoria v časopise Convivium.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
Spolek přátel CRSS neposkytuje osobní údaje třetí osobě.

