
Stanovy Pražského religionistického spolku (PRS) 

Čl. I Úvodní ustanovení 

1. Studentský spolek nese název Pražský religionistický spolek (ve zkratce PRS), dále 
jen “spolek”. 

2. Spolek vznikl 17. 11. 2010 a je z právního hlediska zaštítěn Studentskou radou 
FF UK. 

3. Sídlo spolku: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha 2, 
116 38. Praha. 

Čl. II Charakter spolku 

1. Spolek si dává za cíl vytvořit prostor pro sdružování bakalářských, magisterských 
i doktorandských studentů*studentek religionistických oborů, jeho 
absolventů*absolventek, vyučujících, ale i zájemců z jiných oborů nebo fakult. 

2. Akcí se mohou účastnit i nečlenové spolku, pokud není u konkrétní akce stanoveno 
jinak. 

3. Spolek je otevřen aktivitám studentů*studentek i akademických 
pracovníků*pracovnic ÚFaRu. 

Čl. III Členství ve spolku 

1. Členem spolku se stává student*ka automaticky započetím svého studia oboru 
Religionistika na ÚFaR. 

2. Členství ve spolku není časově omezené. 

3. Vlastní členství ve spolku je možné ukončit výslovnou žádostí člena přednesenou 
některému ze členů výboru.   

Čl. IV Orgány spolku  

1. Valná hromada 

2. Výbor 

Čl. V Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, který rozhoduje o všech zásadních 
otázkách týkajících se jeho aktivit a fungování. 

2. Valnou hromadu svolává výbor minimálně 2x ročně, jednu na začátku zimního 
semestru a druhou v letním semestru. 

3. Oznámení o valné hromadě se odesílá minimálně týden před jejím konáním. 

4. Zápis z valné hromady vždy přijde všem členům elektronicky do několika dní od 
jejího konání, zároveň je k dispozici na webových stránkách ÚFaRu sekce PRS. 

5. Usnášeníschopnost valné hromady je podmíněna přítomností alespoň 9 
členů*členek s právem volit (viz. článek VII volební řád). Pokud se tak nestane, 
musí být stanoven nový termín. 



6. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí usnesení je třeba souhlas 
nadpoloviční většiny přítomných členů*členek, pokud není u konkrétních případů 
ve stanovách určeno jinak. 

7. Funkce valné hromady: 

a. schválení změny stanov nebo charakteristiky spolku, pro taková rozhodnutí 
je zapotřebí alespoň 3/4 hlasů přítomných na valné hromadě 

b. ohlédnutí se za akcemi od minulé valné hromady a případně plánování 
budoucích akcí 

c. volba členů*členek do výboru a volba předsedající*ho 

Čl. VI Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánem spolku, jehož členy volí valná hromada. 

2. Výbor je vytvořen ze 4 členů*členek a jedné*jednoho předsedající*ho, kteří jsou 
voleni na dobu jednoho akademického roku. 

3. Výbor se schází dle potřeby, nejlépe alespoň jednou za měsíc až dva. 

4. Aby bylo platné rozhodnutí výboru na schůzce, je potřeba shoda 3/5. 

5. Výbor podle možností ve svém funkčním období zařizuje následující aktivity, podílí 
se na jejich přípravě či je zaštiťuje: 

a. seznamovací víkend pro první ročníky (pravidla pro organizaci 
seznamovacího kurzu jsou ve zvláštním souboru a výbor spolu 
s organizátory je povinen se jich držet) 

b. prvácké pivo, podzimní pivo, pozkouškové pivo, večírky a další .... 

c. Anthestérie 

d. relivýlety 

e. informační emaily o nadcházejících akcích i mimo spolek (např. PRSdigest) 

f. propagace religionistiky v rámci DoD, (středních) škol, a dalších 

g. spravování recenzní databáze předmětů z jiných fakult a databáze předmětů 
z jiných fakult vhodných pro religionistiku 

h. Religionistický filmový klub a databáze filmů 

i. Studentská vědecká konference (pokud zrovna padne pořádání na PRS) 

j. ad hoc akce na podnět studentů a vyučujících, z důvodu zajištění organizace 
a propagace 

6. Výbor jako celek nebo alespoň jeden člen výboru má právo svolat kárné řízení 
týkající se jednoho nebo více z jeho členů*členek v případě, že: 

a. opakovaně porušoval*a stanovy spolku 

b. opakovaně narušoval*a činnost výboru tak, že není možné zajistit konání 
nebo je zpomalen proces přípravy aktivit uvedených v bodě 5. 

c. porušil*a Etický kodex Univerzity Karlovy 



7. S každým členem*členkou výboru může být kárné řízení vedené pouze jednou za 
jeho*její funkční období 

8. V případě kárného řízení je třeba svolat valnou hromadu, na které se bude hlasovat 
o vyloučení člena*členky výboru. Na takové valné hromadě se musí sejít alespoň 
13 lidí, a pro rozhodnutí o vyloučení musí být minimálně polovina z nich. 

9. Pokud je člen*ka vyloučen*a z výboru, svolá se nejdéle do tří týdnů další valná 
hromada, kde se podle normálních pravidel volebního řádu (čl. VII) zvolí takový 
počet členů*členek, který byl vyloučen.  

Čl. VII Volební řád 

1. Volit mohou pouze studenti*studentky, kteří*které byli*y iniciováni na 
seznamovacím kurzu pro první ročníky. Pokud se z nějakého důvodu 
seznamovacího kurzu nezúčastnili*y, mohou být iniciováni na nejbližším dalším 
seznamovací kurzu spolu s ostatními studenty prvního ročníku. 

2. Volit mohou studenti*studentky bakalářského, magisterského i doktorandského 
studia, ale pouze v případě, že na ÚFaRu nevyučují / nevyučovali*y. 

3. Každý z přítomných na valné hromadě může volit tolik členů*členek výboru, kolik 
míst je potřeba k obsazení.  

4. Volba předsedající*ho se zpravidla odehrává separátně ještě před volbou 
samotného výboru. 

5. V případě mimořádné situace, ve které by nemohla valná hromada probíhat 
prezenčně, i hlasování smí proběhnout online. Výbor se zavazuje zajistit rovnou 
a spravedlivou metodu volby. 

6. Výbor u sebe schraňuje hlasy a zveřejní výsledky ve slíbený termín. 

7. Kandidovat do výboru může iniciovaný student od druhého ročníku bakalářského  
do ukončení magisterského studia. 

8. Kandidovat na předsedající*ho může pouze student*ka, který*á již v minulých 
obdobích ve výboru působil*a, pokud se nikdo takový nepřihlásí, platí stejná 
pravidla jako při kandidování do výboru. 

9. Předsedající může být jeden*jedna student*ka maximálně 2 období za sebou, 
potom musí alespoň na rok být pouze ve výboru, nebo vůbec nebýt jeho součástí. 

10. V případě, že v nově zvoleném výboru není nikdo, nebo pouze jeden člověk 
z minulého výboru, musí se členové starého a nového výboru sejít, aby se předaly 
veškeré potřebné informace a znalosti pro funkci.  


