
Stanovy Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci 

Úvodní ustanovení 

Čl. 1 Název a sídlo 

1. Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (dále též jen „Společnost“) je spolkem podle zákona 

č. 89/2012 Sb., a sídlí v Praze. 

2. Společnost je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných 

pracovníků oboru spektroskopie, případně právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační 

činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. 

3. V mezinárodním styku používá Společnost též anglický překlad názvu „Ioannes Marcus Marci 

Spectroscopic Society“. 

Účel a předmět činnosti Společnosti 

Čl. 2 Účel spolku 

Účelem společnosti je podpora rozvoje vědecké a vědecko-popularizační práce v oboru spektroskopie 

a souvisejících oborech. 

Čl. 3 Předmět činnosti 

Pro naplnění svého poslání dle čl. 2 Společnost provozuje zejména tyto činnosti: 

a) pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, zájezdy apod. pro členy i širší 

veřejnost, 

b) pořádá odborné kurzy a školení a jejich úspěšným absolventům vydává osvědčení, 

c) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativně se podílí na publikační praxi a 

na provádění ediční politiky v oboru spektroskopie, 

d) vydává pro své potřeby publikace mající vztah k činnosti Společnosti a k odborným problémům 

oboru, 

e) vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky v oboru spektroskopie. 

Členství 

Čl. 4 Vznik členství 

1. Členem Společnosti může být každá fyzická nebo právnická osoba nebo organizační jednotka 

právnické osoby, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena podporovat Společnost tak, aby 

mohla naplňovat své poslání. Fyzické osobě může být uděleno čestné členství. 

2. Má-li se členem stát organizační jednotka právnické osoby bez právní osobnosti, je k tomu 

zapotřebí předchozího souhlasu právnické osoby, jíž je jednotka součástí. Tato právnická osoba též 

určí, kdo bude tuto jednotku ve Společnosti zastupovat. 

3. Členství vzniká na základě přihlášky, o které rozhoduje předsednictvo hlavního výboru. Svou 

přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami Společnosti a jejími dalšími 

vnitřními předpisy. Členství vznikne dnem, kdy předsednictvo hlavního výboru rozhodne o přijetí 

zájemce za člena Společnosti a zájemce uhradí členský příspěvek na 1 rok. 



4. Právnická osoba ve své přihlášce uvede fyzickou osobu, která ji v (případě přijetí právnické osoby 

za člena) bude zastupovat při aktivitách v rámci Společnosti. 

5. Čestným členem Společnosti se může stát vědecký nebo odborný pracovník, který významnou 

měrou přispěl k rozvoji spektroskopie. Čestné členy jmenuje hlavní výbor na návrh předsednictva 

hlavního výboru. Jmenovaný se stane čestným členem okamžikem přijetí tohoto jmenování. 

6. Společnost vede seznam členů, do kterého se zapisuje jméno, příjmení, datum narození a datum 

vzniku členství. Za správnou a úplnou evidenci odpovídá sekretariát Společnosti. Seznam není 

veřejně přístupný. Společnost vhodným způsobem zveřejní seznam těch členů, kteří dali souhlas 

s uveřejněním, přičemž uvede, že jde o seznam neúplný. 

Čl. 5 Práva a povinnosti členů 

1. Členové mají právo: 

a) účastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání včetně podávání návrhů na přijetí 

rozhodnutí, 

b) volit a být volen do všech orgánů Společnosti 

c) být členem komisí, odborných skupin, sekcí, delegací apod. vytvářených Společností, 

d) být informován o pořádání všech akcí Společnosti, 

e) přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace vydávané Společností, 

f) využívat výhod členů Společnosti při sympoziích, kurzech a jiných odborných akcích 

Společnosti. 

2. Každý člen má právo účastnit se a podílet se na činnosti v jedné nebo několika sekcích či odborných 

skupinách nebo komisích na základě svého vlastního uvážení. 

3. Členové mají povinnost: 

a) chovat se čestně vůči Společnosti i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání 

Společnosti, 

b) dodržovat stanovy i vnitřní předpisy Společnosti a řídit se rozhodnutími jejích orgánů, 

c) přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků prostřednictvím Společnosti 

mezi její členy, 

d) řádně a včas platit členské příspěvky, 

e) poskytovat potřebnou součinnost revizní komisi Společnosti. 

Čl. 6 Zánik členství 

1. Členství ve Společnosti zaniká: 

a) úmrtím člena či zánikem člena – právnické osoby, 

b) dnem, kdy byl Společnosti doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze Společnosti, 

popřípadě pozdějším dnem určeným v tomto projevu vůle, 

c) na základě rozhodnutí o vyloučení. 

2. Hlavní výbor může na návrh předsednictva rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: 

a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své povinnosti člena 

Společnosti, zejména tím, že: 

i. nezaplatí ve stanoveném termínu a výši členský příspěvek, 

ii. způsobí Společnosti úmyslně škodu. 



b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, jímž poškodil Společnost, její majetek 

či její členy. 

3. Rozhodnutí o vyloučení ze Společnosti musí být písemné a musí být odůvodněno a doručeno 

členovi. Nesouhlasí-li vyloučený člen s rozhodnutím o svém vyloučení, může do 15 dnů od 

vyloučení podat odvolání k valnému shromáždění. Odvolání má odkladný účinek. Členství zaniká 

marným uplynutím lhůty k podání odvolání nebo rozhodnutím valného shromáždění, které 

zamítne odvolání. 

Organizační struktura Společnosti 

Čl. 7 Vnitřní organizace Společnosti 

1. Společnost se může členit na sekce a na odborné skupiny zřízené hlavním výborem Společnosti. 

2. Předsednictvo hlavního výboru může zřizovat vhodné koordinační pracovní komise pro 

organizování spolupráce s ostatními vědeckými společnostmi, vysokými školami, vědeckými a 

výzkumnými institucemi apod. 

3. Sekce, odborné skupiny a komise jsou zřizovány s ohledem na odborné zaměření členů 

Společnosti. Schůze sekcí a odborných skupin jsou svolávány jejich vedoucími dle potřeby, 

nejméně však jednou za dva roky. 

4. Pro přípravu a plnění některých úkolů společnosti může předsednictvo hlavního výboru vytvořit 

pracovní komise. Do pracovní komise mohou být přizváni i nečlenové Společnosti. Splněním nebo 

zrušením úkolu zadaného předsednictvem činnost pracovní komise končí. 

Čl. 8 Orgány Společnosti 

1. Orgány Společnosti, které zajišťují a řídí její činnost, jsou: 

a) valné shromáždění, 

b) hlavní výbor, 

c) předsednictvo hlavního výboru (dále též jen „předsednictvo“) 

2. Kontrolním orgánem Společnosti je revizní komise. 

3. Členem orgánu Společnosti se může stát jen její člen. Zánikem členství ve Společnosti zaniká i 

členství v jejích orgánech. 

4. Funkční období členů orgánů je 5 let. Členové orgánů setrvávají ve svých funkcích až do ustavení 

nových orgánů. 

5. Na místo člena orgánu, jehož členství v orgánu zaniklo, je zbývajícími členy orgánu kooptován nový 

člen. Členství v orgánu mu vzniká doručením výzvy k zahájení výkonu funkce. Při kooptaci je třeba 

dbát na spravedlivé zastoupení jednotlivých sekcí, oborů a institucí. 

6. Kooptovaní členové předsednictva vykonávají svou funkci do nejbližší schůze hlavního výboru. 

Kooptovaní členové ostatních orgánů vykonávají svou funkci do nejbližších voleb. 

7. Členům předsednictva a revizní komise může být za výkon funkce přiznána přiměřená odměna 

popřípadě též náhrada ušlé mzdy a nákladů spojených s výkonem funkce. 

8. Členové orgánů Společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se 

dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž zveřejnění by mohlo způsobit újmu 

Společnosti či jejímu členovi. Tím nejsou dotčeny povinnosti, které členům vyplývají ze zákona 

(povinnost oznámit trestný čin, vypovídat v trestním řízení, podat insolvenční návrh apod.). 



9. Členové orgánů Společnosti jsou povinni vykonávat svou funkci s náležitou péčí a v zájmu 

Společnosti. Jestliže z jejich jednání vznikne Společnosti škoda, odpovídají za ni dle obecně 

závazných právních předpisů. Nárok Společnosti na náhradu škody může být u soudu uplatněn jen 

s předchozím souhlasem valného shromáždění. 

10. Neplní-li člen voleného orgánu řádně úkoly vyplývající z jeho funkce, může být odvolán tím 

orgánem, který jej do funkce zvolil. 

Čl. 9 Jednání orgánů společnosti 

1. Orgány Společnosti jednají o záležitostech, které byly uvedeny ve schváleném pořadu jednání, a 

případně též o záležitostech, na jejichž projednání se orgán dodatečně usnesl. Ke změně programu 

postačují hlasy většiny přítomných členů orgánu. 

2. Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, rozpravě a zpravidla je zakončeno zápisem 

nebo usnesením. 

3. Při hlasování má každý člen orgánu Společnosti jeden hlas. Hlasuje se veřejně, pokud se orgán 

nerozhodne v konkrétním případě pro tajné hlasování. 

4. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu. Při 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.  

5. Rozhodování orgánu může probíhat též per rollam. V takovém případě předsedající rozešle podnět 

k rozhodování všem členům orgánu a ti se ve stanovené lhůtě vyjádří. V případě hlasování 

prováděného per rollam je rozhodnutí přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech členů 

orgánu. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

6. O průběhu jednání všech orgánů Společnosti se pořizuje zápis. Ten obsahuje zejména datum a 

místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů orgánu, 

požádali-li o jejich uvedení v zápise. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání a podklady, 

které byly k jednotlivým projednávaným bodům předloženy. 

7. Výsledky jednání orgánů Společnosti jsou přiměřeným způsobem zveřejňovány. Každý člen 

Společnosti má právo vyžádat si zápis i jeho přílohy k nahlédnutí. 

Čl. 10 Valné shromáždění 

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Společnosti. Do jeho působnosti patří: 

a) určovat hlavní směry činnosti Společnosti do příštího valného shromáždění, 

b) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje Společnosti, 

c) usnášet se na základních hospodářských opatřeních, 

d) hodnotit činnost hlavního výboru, předsednictva a revizní komise Společnosti za dobu od 

posledního valného shromáždění, 

e) určovat počet členů hlavního výboru, předsednictva, revizní komise a jejich náhradníků, 

f) volit a odvolávat v tajném hlasování členy hlavního výboru a jejich náhradníky a členy 

revizní komise a jejich náhradníky, 

g) určit pořadí náhradníků pro vznik jejich funkce v orgánech Společnosti, 

h) rozhodovat o odvoláních proti vyloučení člena ze Společnosti, 

i) rozhodovat o změně stanov Společnosti, 

j) rozhodovat o zrušení či přeměně Společnosti. 



2. Valné shromáždění se schází nejméně jednou za 5 let. Svolává ho hlavní výbor. Hlavní výbor obešle 

všechny členy a dotáže se jich, zda mají zájem o účast na jednání valného shromáždění. Jestliže se 

ve lhůtě, kterou stanoví hlavní výbor a jež není kratší než 15 dní, nevyjádří alespoň polovina všech 

členů, že mají zájem o účast na schůzi, proběhne hlasování valného shromáždění korespondenčně. 

Hlavní výbor může rozhodnout, že na místo korespondenční formy se valné shromáždění uskuteční 

prostřednictvím vyhrazené sekce webových stránek Společnosti nebo jinou vhodnou formou. 

3. Hlavní výbor svolá valné shromáždění i dříve, vyžadují-li to zájmy Společnosti nebo požádá-li o to 

písemně většina členů revizní komise či nejméně jedna pětina členů Společnosti. 

4. Pozvánku na valné shromáždění rozesílá hlavní výbor všem členům Společnosti nejméně 30 dní 

před termínem konání. V případě mimořádné schůze valného shromáždění rozešle hlavní výbor 

pozvánku nejméně 15 dní předem spolu s uvedením důvodu svolání. Pozvánka obsahuje datum, 

čas a místo konání schůze a její program. 

5. Valné shromáždění je usnášení schopné za účasti nejméně poloviny členů Společnosti. Zjistí-li se 

při zahájení schůze, že není splněna tato podmínka, předsedající svolá náhradní schůzi. Ta se koná 

za 15 minut a je usnášení schopná za jakéhokoliv počtu přítomných. 

6. Valnému shromáždění předsedá předseda předsednictva, případně jiný člen pověřený hlavním 

výborem. 

7. Pro přijetí rozhodnutí valného shromáždění je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina 

přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení Společnosti, naložení s likvidačním 

zůstatkem nebo přeměně Společnosti je zapotřebí hlasů dvou třetin přítomných členů. 

8. Volby do orgánů Společnosti se řídí volebním řádem přijatým předsednictvem hlavního výboru. 

Čl. 11 Hlavní výbor 

1. Hlavní výbor je výkonným orgánem Společnosti. Řídí činnost Společnosti v době mezi zasedáními 

valného shromáždění. Hlavní výbor má nejméně 20 členů. Schůze hlavního výboru svolává 

nejméně dvakrát ročně předsednictvo. Schůzi řídí předseda nebo jiný jím určený člen 

předsednictva. 

2. Do působnosti hlavního výboru náleží: 

a) volit ze svého středu členy předsednictva a jejich náhradníky, vedoucí sekcí a vedoucí 

odborných skupin, 

b) schvalovat činnost a hospodaření Společnosti za běžný rok, 

c) schvalovat účetní závěrku, 

d) schvalovat plán činnosti a rozpočet na následující rok, 

e) rozhodovat o způsobu použití zisku či úhradě ztráty, 

f) určovat výši a termín splatnosti členských příspěvků, 

g) rozhodovat o poskytnutí odměny, náhrady ušlé mzdy a nákladů spojených s výkonem 

funkce a stanovit jejich výši a zásady jejich uhrazování, 

h) zabezpečovat přípravu schůze valného shromáždění, 

i) zřizovat a rušit sekce a odborné skupiny a rozhodovat o vnitřní organizační struktuře 

Společnosti, 

j) rozhodovat o vyloučení člena ze Společnosti. 



Čl. 12 Předsednictvo 

1. Předsednictvo je výkonným a statutárním orgánem Společnosti. Předsednictvu přísluší vykonávat 

veškeré pravomoci, které stanovy či zákon výslovně nesvěřují jinému orgánu Společnosti. 

2. Za Společnost jedná samostatně předseda předsednictva. Je-li pro právní jednání třeba písemná 

forma, podepisují se za Společnost dva členové předsednictva, z nichž jeden musí být předseda. 

3. Členy předsednictva jsou vedoucí sekcí a tolik dalších členů, aby mělo předsednictvo celkem 

nejméně sedm členů. 

4. Ze svého středu volí předsednictvo předsedu, 2 místopředsedy, vědeckého tajemníka a hospodáře. 

5. Schůzi předsednictva svolává a řídí předseda, popřípadě jiný jeho člen. Předsednictvo se schází 

podle potřeby, nejméně však čtyřikrát během kalendářního roku. Další jednání předsednictva se 

mohou uskutečnit elektronicky s hlasováním per rollam. Jednání předsednictva se řídí jednacím 

řádem schváleným předsednictvem. 

Čl. 13 Revizní komise 

1. Revizní komise má nejméně tři členy, kteří ze svého středu vyberou předsedu. 

2. Člen revizní komise nesmí být současně členem hlavního výboru nebo předsednictva. 

3. Revizní komise kontroluje hospodaření Společnosti a dodržování zákona a usnesení valného 

shromáždění při činnosti ostatních orgánů Společnosti. Má právo nahlížet do všech účetních 

dokladů Společnosti. Každý člen Společnosti je povinen členům revizní komise poskytnout 

veškerou potřebnou součinnost. 

Zánik Společnosti 

Čl. 14 Dobrovolné zrušení Společnosti 

1. Valné shromáždění může rozhodnout o dobrovolném zrušení Společnosti. K přijetí takového 

usnesení je třeba souhlasu dvou třetin přítomných členů Společnosti. 

2. Rozhodne-li valné shromáždění o dobrovolném zrušení Společnosti, určí zároveň, jak bude 

naloženo s likvidačním zůstatkem. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin 

přítomných členů Společnosti. 

 

Čl. 15 Přeměna Společnosti 

1. Valné shromáždění může rozhodnout o přeměně (fúze, rozdělení, změna právní formy) 

Společnosti. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin přítomných členů 

Společnosti. 

2. Při změně právní formy musí rozhodnutí valného shromáždění o přeměně též upravit právní 

poměry členů Společnosti. 



Přechodná a závěrečná ustanovení 

Čl. 16 Zrušovací ustanovení 

Tyto stanovy nahrazují stanovy přijaté dne 29. 6. 1999. 

Čl. 17 Členové orgánů Společnosti 

Členové orgánů, kteří svou funkci vykonávají ke dni účinnosti těchto stanov, se považují za zvolené 

podle těchto stanov. Pro posouzení dne zahájení funkčního období a pro jeho délku se použijí 

dosavadní stanovy. 

Čl. 18 Účinnost 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 25. 9. 2015 

V Praze dne 25. 9. 2015. 


