
STANOVY 
České společnosti pro vědeckou kinematografii, z.s. 

I. Základní ustanovení 

Spolek s názvem Česká společnost pro vědeckou kinematografii, z.s. (dále jen ČSVK) je 
samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se odborně zabývají oblastí kinematografie, 
fotografie, optiky, multimediální techniky a dalších zobrazovacích systémů v České republice, 
provozují osvětovou a vzdělávací činnost.  
 
Sídlem ČSVK  je ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice. 

ČSVK bylo přiděleno IČ: 00444804 

 

II. Cíl a účel hlavní činnosti spolku 

Čl. 1 

(1)   ČSVK je dobrovolný svazek členů sdružující vědecké, vědecko-pedagogické a odborné 
pracovníky a instituce v oborech filmu, videa, optiky, fotografie, multimediální techniky a 
dalších zobrazovacích systémů v České republice. 
(2)   ČSVK je nástupkyní Československé společnosti pro vědeckou kinematografii, založené 
v roce 1924 v Praze, a ve své práci vychází z jejích cílů a tradic. 
(3)   Účelem ČSVK je podílet se svou činností na dalším rozvoji výše uvedených oborů a 
jejich aplikaci, zejména v oblasti vědeckých a výukových záznamů a multimediálních 
programů, jakož i na koncepční, prognostické, osvětové a vzdělávací činnosti a na propagaci 
vědecko-výzkumné činnosti. 
(4)   ČSVK je členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky. 
(5)   ČSVK je otevřenou společností a jejími členy mohou být i občané a instituce jiných států. 

Čl. 2 

(2)   ČSVK působí na celém území České republiky. 

Čl. 3 

(1)   ČSVK plní zejména tyto úkoly: 
(a)   podporuje rozvoj výše uvedených oborů podněcováním vědecké, vědecko-populární a 
pedagogické činnosti a šíření nových poznatků do praxe, 
(b)   rozvíjí prognostickou činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých 
členů působících ve vědě a praxi, 
(c)   poskytuje svým členům pomoc při jejich odborné práci, 
(d)   přispívá ke zvyšování odborné úrovně členů. 
(2)   ČSVK spolupracuje se zahraničními spolky a institucemi věnujícími se podobné činnosti. 
 

 



 

III. Členství 

Čl. 6 

(1)   Členství je individuální a kolektivní. 
(2)   Členství může být též čestné. 

Čl. 7 

(1) Individuálními členy se stávají fyzické osoby, jestliže se písemně přihlásí za člena, 
souhlasí s posláním a cíli ČSVK a jsou ochotni zúčastnit se svou činností na jejich 
plnění. 
 

(2) Členství vzniká přijetím za člena, zaplacením členských příspěvků na jeden rok. 
(3) O přijetí člena rozhoduje hlavní výbor ČSVK.  

Čl. 8 

(1)   Kolektivním členem se mohou stát právnické osoby, projeví-li zájem o kolektivní 
členství podáním písemné přihlášky. 
(2)   Členství vzniká přijetím za kolektivního člena a zaplacením členského příspěvku na 
jeden rok. 

Čl. 9 

(1)   Čestným členem ČSVK se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký nebo 
odborný pracovník působící v oborech uvedených v čl.l, odst.l. 
(2)   Čestné členství se uděluje na návrh hlavního výboru spolku. 

 

Práva a povinnosti členů 

Čl. 10 

Člen ČSVK má tato práva: 
(a)   zúčastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání, 
(b)   volit a být volen do orgánů ČSVK,  
(c)   být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod., vytvářených orgány ČSVK,  
(d)   podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a jiných 
odborných akcích organizovaných ČSVK, 
(e)   být informován o pořádání všech akcí ČSVK. 

Čl. 11 

Člen ČSVK má za povinnost zejména: 
(a)   zachovávat ustanovení stanov a aktivně se podílet na plnění cílů ČSVK, 
(b)   odpovědně plnit funkce a zajišťovat konkrétní činnosti, kterými byl případně ČSVK 



pověřen, 
(c)   přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků do praxe, 
(d)   platit členské příspěvky. 

Čl. 12 

Závažné či opakované neplnění členských povinností může být důvodem zrušení členství na 
návrh hlavního výboru. 
 

Zánik členství 

Čl. 13 

Členství v ČSVK zaniká: 
(a)   písemným prohlášením člena hlavnímu výboru, že z ČSVK vystupuje, 
(b)   úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, která byla členem ČSVK 
(c)   zrušením členství na základě rozhodnutí hlavního výboru ČSVK dle čl.12 těchto stanov. 
(d)   zánikem ČSVK.  
 

Orgány ČSVK 

Čl. 14 

(1)   Orgány ČSVK, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti, jsou : 
(a)   valné shromáždění, 
(b)   hlavní výbor, 
(c)   předseda. 
 

Valné shromáždění 

Čl. 15 

(1)   Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem ČSVK. 
(2)   Valné shromáždění tvoří všichni členové ČSVK. 
(3)   Valnému shromáždění přísluší: 
(a)   rozhodovat o změnách stanov ČSVK, 
(b)   schvalovat zprávu hlavního výboru o činnosti ČSVK za období od posledního valného 
shromáždění, 
(c)   udělovat čestné členství, 
(d)   volit a odvolávat členy hlavního výboru včetně předsedy, 
(e)   rozhodovat o zrušení ČSVK. 
 
 

Čl. 16 



(1) Hlavní výbor může svolat mimořádné valné shromáždění  z  vlastního podnětu. 
Mimořádné valné shromáždění dále svolá hlavní výbor na žádost alespoň jedné třetiny členů, 
nejpozději do jednoho měsíce po předložení písemné žádosti o svolání mimořádného 
shromáždění. 
(2)   Hlavní výbor oznámí termín konání  řádného valného shromáždění spolu s materiály 
potřebnými k tomu, aby se člen mohl vyjádřit písemně nejméně 25 dnů před tímto termínem. 
(3)   Hlavní výbor oznámí termín konání mimořádného valného shromáždění nejméně 15 dní 
před tímto termínem, spolu s důvodem svolání mimořádného valného shromáždění. 
(4)   Pokud se člen nemůže valného shromáždění zúčastnit osobně, může vyjádřit své 
stanovisko a může hlasovat k jednotlivým bodům programu písemnou formou 
prostřednictvím elektronických prostředků umožňujících dálkovou výměnu dokumentů nebo 
prostřednictvím pošty (hlasování „per rollam“).  
(5) Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popřípadě některý z členů 
hlavního výboru, který byl předsedou pověřen řízením valného shromáždění. 
(6) Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna, resp. zastoupena nadpoloviční 
většina všech členů. 
(7) Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Jeden člen může na valném 
shromáždění zastupovat jednoho i více jiných členů, a to na základě písemné plné moci. 
(8) Valné shromáždění rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 
hlasuje prostá většina přítomných členů. Pokud byla otázka předložena i k písemnému 
hlasování, pak se do počtu přítomných počítají i došlé písemné hlasy prostřednictvím 
elektronických prostředků umožňujících dálkovou výměnu dokumentů nebo prostřednictvím 
pošty (hlasování „per rollam“).  
(8) K usnesení o změně stanov nebo zániku ČSVK se vyžaduje souhlas dvou třetin všech 
přítomných a písemně hlasujících členů. 
(9) Není-li valné shromáždění schopné usnášení, může hlavní výbor svolat, a to i na tentýž 
den, náhradní valné shromáždění, které je schopné usnášení v takovém počtu, v jakém se 
sejde a může hlasovat o všech bodech s výjimkou rozhodnutí o změně stanov a o zrušení 
ČSVK. 

Hlavní výbor 

Čl. 17 

Hlavní výbor řídí činnost ČSVK v období mezi valnými shromážděními. Za svoji činnost 
odpovídá valnému shromáždění. 

Čl. 18 

Členství v hlavním výboru ČSVK vzniká volbou na valném shromáždění a to na základě 
návrhu některého z členů. 
 

Čl. 19 

Hlavní výbor má čtyři členy (předsedu, místopředsedu a další dva členy). Schůzi hlavního 
výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti pověřený místopředseda. Hlavní výbor je 
způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. Hlavní výbor rozhoduje 
nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, 
popř. v jeho nepřítomnosti hlas pověřeného předsedajícího místopředsedy. 



Čl. 20 

Hlavnímu výboru zejména přísluší: 
-      schvalovat zprávu o činnosti ČSVK za běžný rok, 
-      schvalovat plán činnosti ČSVK, 
-      schvalovat finanční plán na následující rok, 
-      volit místopředsedu z členů hlavního výboru, 
-      zabezpečovat přípravu a svolávat valné shromáždění, včetně přípravy písemných 
materiálů a návrhů kandidátních listin, 
-      rozhodovat ve věcech členství. 

Předseda 

Čl. 21 

(1) ČSVK zastupuje a jejím jménem jedná předseda. 
(2) Předseda je statutárním orgánem ČSVK. Předseda jedná za ČSVK tak, že k názvu 

ČSVK připojí svůj podpis s uvedením funkce. 
(3) Předseda naplňuje rozhodnutí hlavního výboru a zastupuje ČSVK navenek, jedná jeho 

jménem, rozhoduje o běžných záležitostech ČSVK. Rozsah pravomocí předsedy 
stanoví hlavní výbor. 

(4) Předsedu může v jím stanoveném rozsahu zastupovat místopředseda na základě 
zmocnění formou písemné plné moci. 

(5) Předsedu volí a odvolává valné shromáždění. Předseda je odpovědný za plnění 
rozhodnutí hlavního výboru a plynulý chod ČSVK. 

Zánik ČSVK 

Čl. 22 

ČSVK zaniká: 
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě 

rozhodnutí valného shromáždění, 
b) jiným způsobem stanoveným občanským zákoníkem. 

IV. Závěrečná ustanovení 

Čl. 23 

1. Přijetím a registrací těchto stanov se nahrazují stanovy ČSVK registrované MV ČR 
dne 3.12.1990.  

2. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace. 
3. Novela stanov ČSVK přijatá na valném shromáždění dne 15.června 2016 podléhá 

zápisu Městského soudu v Praze do rejstříku spolků (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.  

 
 
V Praze, dne 15.června 2016 
 


