
Stanovy 

Spolku textilních chemiků a koloristů 

 

ČÁST PRVNÍ 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

(1) Spolek textilních chemiků a koloristů, z. s. (dále jen STCHK) je samosprávný a 
dobrovolný svazek členů, fyzických osob – odborných, pedagogických a vědeckých 
pracovníků a studentů oboru textilní chemie a zušlechťování, barvářské chemie a 
koloristiky a právnických osob v tomto oboru sdružených ke společné činnosti s cílem 
podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně těchto oborů a na propagaci a 
realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti v textilní a barvářské chemii a 
technologii.  

(2) STCHK je spolek s celostátní působností v České republice. 

 

 

Článek II 

Název a sídlo 

(1) Název spolku:    Spolek textilních chemiků a koloristů, z. s. 

(2) Sídlo spolku je:  Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 

                                    Studentská 573, 532 10 Pardubice Polabiny 

 

ČÁST DRUHÁ 

PŘEDMĚT ČINNOSTI STCHK 

 

Článek III 

Účel spolku a předmět jeho činnosti 

(1) Hlavním účelem spolku a jeho hlavní činností je zejména: 

• Podpora rozvoje oboru textilní chemie a zušlechťování, barvářské chemie a 
koloristiky podněcování vědecké, technické a odborně-popularizační činnosti a 
zavádění nových poznatků do praxe; 

• Organizace, prohlubování a koordinace vzájemné spolupráce členů působících ve 
vědě, výzkumu, školství a ve výrobě; 



• Přispívat ke zvyšování odborné úrovně svých členů; 

• Poskytování pomoci svým členům při jejich odborné práci a při zvyšování odborné 
kvalifikace; 

(2) STCHK spolupracuje se zahraničními spolky obdobného charakteru, především 
s Mezinárodní federací spolků textilních chemiků a koloristů (International Federation 
of Associations of Textile Chemits and Colourits – IFATCC) se sídlem v Itálii (Miláno), 
jejímž je členem. 

(3) Ke splnění svých úkolů STCHK zejména: 

• Pořádá odborné konference, semináře, kongresy, přednášky, diskuse, exkurse apod.; 

• Prostřednictvím odborných časopisů a informačních zpravodajů informuje členstvo i 
širší textilní a chemickou veřejnost o své činnosti a záměrech, 

(4) STCHK prostřednictvím svého výboru účelně koordinuje pořádání jednotlivých akcí 
interně i ve vztahu k ostatním vědecko-technickým organizacím. 

 

 

Článek IV 

Vedlejší činnost 

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající 
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, spočívá-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo 
hospodárném využití spolkového majetku. 

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

Spolek může provozovat tuto vedlejší činnost: 

• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích, vědeckých akcí a konferencí, pořádání 
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných podniků. 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  

 

 

ČÁST TŘETÍ 

ORGÁNY STCHK 

 

Článek V 

Společná ustanovení 

(1) Spolek zřizuje tyto orgány: 

• Valné shromáždění 

• Výbor 

 



(2) Kontrolním orgánem STCHK je Revizní komise 
 
 

Článek VI 

Valné shromáždění 

(1) Nejvyšším orgánem STCHK je Valné shromáždění všech členů.  

(2) Valnému shromáždění přísluší zejména: 

• určení hlavního zaměření spolku a hlavních směrů činnosti STCHK pro období do 
konání příštího Valného shromáždění, 

• schvalovat zprávu Výboru o činnosti STCHK za období od posledního Valného 
shromáždění, 

• schvalovat zprávu Revizní komise za období od posledního shromáždění, 

• volit čestné členy, případně čestného předsedu STCHK, 

• určovat počet členů Výboru, Revizní komise a počet náhradníků těchto orgánů, 

• usnášet se o zásadních hospodářských opatřeních, 

• určovat výši členských příspěvků, 

• volit členy Výboru, Revizní komise a jejich náhradníky, 

• rozhodovat o odvolání proti vyloučení z členství ve STCHK 

• schvalovat stanovy STCHK a jejich změny, 

• rozhodovat o zrušení STCHK s likvidací nebo o jeho přeměně. 

 

(3) Řádné valné shromáždění se koná jednou za čtyři roky a svolává jej Výbor.  

(4) Výbor může svolat mimořádné Valné shromáždění z vlastního podnětu.  Musí je 
svolat na žádost alespoň jedné třetiny členů STCHK, a to nejpozději do šedesáti dnů 
od doručení žádosti podepsané těmito členy. Nesvolá-li Výbor zasedání Valného 
shromáždění do šedesáti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, 
svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

(5) Zasedání Valného shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, kterou Výbor rozešle 
všem členům STCHK ve formě přílohy pravidelného čtvrtletního Zpravodaje STCHK 
nejméně 30 dní před jeho konáním. Pozvánka musí obsahovat datum, místo a 
program jednání Valného shromáždění. K pozvánce se připojují podklady 
k nejdůležitějším bodům jednání Valného shromáždění. 

(6) Jednání Valného shromáždění řídí předseda výboru nebo člen výboru, kterého k tomu 
výbor pověřil, a to i v případě svolání jednání Valného shromáždění jinou osobou 
podle bodu 4 tohoto článku stanov. Předsedající vede zasedání dle programu. Každý 
člen spolku je oprávněn na zasedání Valného shromáždění požadovat a obdržet 
vysvětlení ke všem záležitostem, které jsou na pořadu zasedání. Záležitost, která 
nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se 
souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. 



(7) Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 
členů. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení; každý člen má 
jeden hlas. K usnesení o změně stanov nebo zániku STCHK se vyžaduje souhlas dvou 
třetin přítomných členů.  

(8) Valné shromáždění volí na čtyři roky členy Výboru, Revizní komise a jejich náhradníky 
tajným hlasováním na základě předložení kandidátní listiny. 

(9) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valného shromáždění do 
třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání 
předsedal nebo koho tím pověřilo Valné shromáždění. Ze zápisu musí být patrné, kdo 
zasedání svolal, kdy se konalo, kdo mu předsedal, jaké usnesení přijalo a kdy a kým 
byl zápis vyhotoven. 

(10) Není-li Valné shromáždění na svém zasedání schopno se usnášet, může výbor nebo 
ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od 
předchozího zasedání náhradní zasedání Valného shromáždění. Z pozvánky musí být 
zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Valného shromáždění. Na náhradním 
zasedání může Valné shromáždění jednat jen o záležitostech zařazených na pořad 
předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů. 

 

 

Článek VII 

Rozhodování per rollam (oběžníkem, písemně) 

(1) Připouští se rozhodování mimo zasedání Valného shromáždění, a to ve všech 
záležitostech, ve kterých je Valné shromáždění způsobilé rozhodovat. 

(2) Návrh na rozhodnutí mimo zasedání Valného shromáždění může předložit výbor i 
kterýkoliv člen spolku. Pokud takový návrh podává jednotlivý člen, musí o tom 
nejprve vyrozumět výbor a dohodnout postup. Návrh musí obsahovat alespoň návrh 
usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a 
údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než patnáct dní. 
Návrh lze členům zaslat i elektronickou poštou. 

(3) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena STCHK s uvedením dne, měsíce a 
roku, kdy bylo učiněno, vyjádření souhlasu či nesouhlasu (ano/ne) a vlastnoručně 
podepsané na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.  Připouští se a 
k platnosti hlasování postačí zaslat scan vyplněného hlasovacího lístku s náležitostmi 
uvedenými výše elektronickou cestou na adresu STCHK. K písemnému vyjádření 
došlému po stanovené lhůtě se nepřihlíží. 

(4) Výbor oznámí členům v písemné formě výsledek hlasování a pokud bylo usnesení 
přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného 
odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. Výsledek 
hlasování lze zaslat členům elektronickou cestou. 

(5) Rozhodnutí se přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů. 

 

 



Článek VIII 

Výbor 

(1) Výkonným a statutárním orgánem STCHK je výbor. Za výbor jedná navenek jeho 
předseda a v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Je-li právní 
jednání učiněno v písemné formě, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena 
výboru. 

(2) Výbor má minimálně pět členů, přičemž počet členů výboru je vždy lichý. Členové 
výboru jsou voleni a odvoláváni Valným shromážděním. Předsedu a místopředsedu 
volí výbor z řad svých členů na svém prvním zasedání. Výbor dále obsazuje z řad 
svých členů funkci jednatele a hospodáře. Obsah pracovní náplně jednotlivých funkcí 
a kompetence členů výboru stanoví výbor.  

(3) Schůze výboru svolává předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda podle 
potřeby, minimálně však jednou za kalendářní čtvrtletí. K účasti na schůzích výboru 
mohou být pozváni i další členové STCHK. Předseda svolá schůzi výboru vždy 
nejpozději do jednoho měsíce, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů výboru. 

(4) Schůzi výboru řídí předseda nebo místopředseda. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li 
přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou 
přítomných členů. Z jednání výboru se pořizuje zápis. 

(5) Funkční období členů výboru jsou čtyři roky a počíná běžet dnem zvolení do funkce a 
končí uplynutím funkčního období nebo dnem zvolení nového výboru. Člen výboru 
může být zvolen opětovně. 

(6) Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení 
musí oznámit výboru písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své 
schůzi projednal, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení 
o odstoupení. Člen výboru může být také valným shromážděním odvolán. 

(7) Za člena výboru, který před uplynutím funkčního období ze své funkce odstoupil nebo 
byl odvolán, může výbor, jehož počet členů neklesl pod polovinu, kooptovat 
náhradníka zvoleného valným shromážděním, a to do konce funkčního období 
odstoupivšího nebo odvolaného člena. Klesne-li počet členů výboru pod jednu 
polovinu nebo žádný náhradník nebyl pro tento případ zvolen a počet členů výboru 
klesne pod minimum uvedené v bodě 2 tohoto článku, musí se valné shromáždění za 
účelem nové volby konat do 90 dnů ode dne zániku funkce člena výboru.  

(8) Výbor řídí a organizuje činnost spolku a rozhoduje o věcech spojených s předmětem 
činnosti spolku s výjimkou těch věcí, které jsou podle stanov v působnosti Valného 
shromáždění anebo si je Valné shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. 

 

 

 

 

 

 



Článek IX 

Revizní komise 

(1) Revizní komise vykonává dohled nad hospodářskou činností STCHK i nad plněním 
ostatních úkolů STCHK. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti STCHK řádně vedeny 
a vykonává-li spolek svoji činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li 
revizní komise nedostatky, upozorní na ně výbor, případně Valné shromáždění. 

(2) Revizní komise má minimálně tři členy. Počet členů komise je vždy lichý. Členové 
revizní komise jsou voleni a odvoláváni Valným shromážděním. Předsedu revizní 
komise volí její členové ze svého středu na svém prvním zasedání. Členství v revizní 
komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru spolku. 

(3) Předseda řídí činnost a jednání revizní komise. Zasedání revizní komise se koná 
nejméně jednou za kalendářní pololetí. Zasedání revizní komise svolává její předseda. 

(4) Revizní komise podává zprávu o své činnosti a o hospodaření spolku Valnému 
shromáždění. 

(5) Funkční období členů revizní komise činí čtyři roky a počíná běžet dnem zvolení do 
funkce a končí uplynutím funkčního období nebo dnem zvolení nové revizní komise. 
Člen revizní komise spolku může být zvolen opětovně. 

(6) Člen revizní komise může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. 
Odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem, případně výboru písemně. Jeho 
funkce končí dnem, kdy revizní komise odstoupení na své schůzi projednala, 
nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení. 
Člen revizní komise může být také Valným shromážděním odvolán. Pokud počet členů 
revizní komise neklesl pod jednu polovinu, může být do jejích řad kooptován 
náhradník pro tento účel zvolený Valným shromážděním. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

 

Článek X 

Vznik členství 

(1) Členem spolku může být na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba starší 18-
ti let nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním spolku, splňuje předpoklady 
uvedené v bodě 3 tohoto článku stanov a přistoupí ke stanovám spolku. 

(2) Členství je řádné nebo čestné. 
(3) Členem STCHK se může stát odborný, technický, výzkumný, vědecký nebo 

pedagogický pracovník či student, který působí nebo působil v oboru textilní chemie, 
barvářské chemie nebo koloristiky, případně v oborech s nimi souvisejícími, jestliže se 
přihlásí za člena písemně, čímž prohlásí, že souhlasí s posláními a úkoly STCHK a je 
ochoten se zúčastnit svou činností na jejich plnění a bude se řídit stanovami STCHK.  



(4) Členství vzniká přijetím za člena výborem STCHK a zaplacením členských příspěvků na 
jeden rok. 

(5) Členem může být i právnická osoba, jejíž činnost je slučitelná s posláním STCHK. 
Členství právnické osoby vzniká podáním přihlášky a přijetím za člena výborem 
STCHK. 

(6) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, pro který 
představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši členských příspěvků stanoví 
Valné shromáždění. 

(7) Čestným členem STCHK se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký, 
pedagogický nebo odborný pracovník působící v uvedených oborech.  Čestné členy 
volí Valné shromáždění STCHK na návrh výboru a čestné členství vzniká jeho přijetím 
nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 

 

Článek XI 

Zánik členství 

(1) Členství v STCHK zaniká 

 písemným prohlášením člena o vystoupení, 

 nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let ani po zaslané upomínce 

 vyloučením člena, 

 úmrtím člena. 

(2) Vyloučit člena lze pouze ze závažných důvodů ohrožujících pověst STCHK. O vyloučení 
rozhoduje výbor. Proti jeho rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat k Valnému 
shromáždění. 

 

 

Článek XII 

Práva a povinnosti členů 

(1) Každý člen spolku je oprávněn: 

 být informován o pořádání všech akcí STCHK, o činnosti spolku a výsledcích jeho 
hospodaření, 

 účastnit se aktivně Valného shromáždění a na všech činnostech spolkového života, 

 volit a být volen do orgánů spolku, 

 být členy komisí nebo pracovních skupin vytvářených STCHK, 

 podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům poskytuje, 

 mít slevu vložného na akcích STCHK, 

 předkládat výboru návrhy na uspořádání odborných nebo vzdělávacích akcí 
v oborech činnosti spolku, 

 využívat zkušeností, poznatků a materiálů získaných z mezinárodních styků STCHK. 

(2) Každý člen spolku je povinen: 

 dodržovat stanovy a aktivně se podílet na zajišťování akcí STCHK, 



 plnit usnesení orgánů STCHK a stanovené konkrétní úkoly týkající se spolkového 
života, 

 řádně a včas platit členské příspěvky ve stanovených termínech, 

 přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků do praxe, 

 vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

HOSPODAŘENÍ STCHK 

Článek XIII 

Majetek a hospodaření spolku 

(1) Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy. Hospodaření, nakládání 
s majetkem, resp. s celým jměním musí být realizováno plně v souladu s platným 
právním řádem a stanovami. 

(2) Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví. 

(3) Spolek vede účetnictví v souladu s právními předpisy. 

(4) Zdrojem příjmů spolku jsou zejména: 

 příspěvky členů, 

 příjmy vyplývající z vlastní činnosti STCHK, 

 příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, 

 dary a dotace, státní příspěvky. 

(5) Hospodaření STCHK se řídí rozpočtem, který na každý rok sestavuje výbor jenž 
zároveň i sleduje jeho plnění. 

(6) Kontrolu hospodaření zajišťuje Revizní komise. 

 

 

Článek XIV 

Závěrečná ustanovení 

Není-li uvedeno v těchto stanovách jinak, řídí se ostatní činnosti spolku zákonem č. 89/2012 

Sb., občanským zákoníkem.  

 

 

 

 


