Stanovy "České společnosti ekonomické, z.s."
I. Název
Spolek Česká společnost ekonomická, z.s. (dále jen "ČSE") je spolkem odborných pracovníků
a příznivců ekonomie, jehož činnost se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.
II. Územní působnost a sídlo
1. ČSE působí v České republice (dále jen "ČR").
2. Sídlem ČSE je Praha 1, Politických vězňů 7.
III. Činnost
1. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v ČR způsobem, který
respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů.
2. K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky, semináře, konference, připravuje a
vydává publikace s ekonomickým obsahem. ČSE usiluje o zkvalitnění ekonomického
vzdělávání a výzkumu a přispívá k jeho rozvoji. Může rovněž vykonávat hospodářskou činnost,
která napomáhá k dosažení hlavního cíle ČSE.
3. ČSE organizuje každoročně soutěže odborných prací mladých ekonomů a příležitostně uděluje
Cenu za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení a Cenu Kateřiny Šmídkové
pro nejlepší české ekonomky.
IV. Členství
1. Individuálním členem ČSE se může stát osoba starší 18 let, která postoupí vyplněnou členskou
přihlášku představenstvu, které rozhoduje o přijetí. Individuální členství následně vzniká po
zaplacení prvního členského příspěvku.
2. Kolektivním členem ČSE se může stát právnická osoba, která finančně, materiálně nebo jiným
způsobem podporuje ČSE, souhlasí s jejími cíli, o členství představenstvo ČSE písemně požádá
a určí osobu, která ji bude zastupovat na valném shromáždění ČSE, popř. v jiných orgánech
ČSE, a to s hlasem poradním. O přijetí kolektivního člena ČSE rozhoduje představenstvo ČSE.
V. Práva a povinnosti členů
1. Členové ČSE mají právo:
a. zúčastnit se jednání valného shromáždění, hlasovat na něm a v případě individuálních
členů volit a být voleni do orgánů ČSE,
b. bezplatně se účastnit seminářů a jiných odborných aktivit ČSE,
c. být informováni o aktivitách ČSE,
d. podílet se na přípravě a realizaci aktivit ČSE,
e. být voleni do představenstva a revizní komise ČSE.
2. Členové ČSE mají povinnost:
a. platit řádně členské příspěvky,
b. vystupovat tak, aby nepoškodili dobré jméno ČSE.

VI. Zánik členství
Členství v ČSE zaniká:
a. úmrtím člena, zánikem právnické osoby,
b. nezaplacením individuálního členského příspěvku po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních
let (v případě členů představenstva, výkonného výboru, revizní komise a výboru regionálních
poboček se účinnost tohoto kroku odkládá do uplynutí jejich funkčního období),
c. na základě rozhodnutí představenstva při neposkytnutí finanční, materiální nebo jiné podpory
ČSE ze strany kolektivního člena po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních let,
d. rozhodnutím představenstva, pokud člen hrubě poškozuje dobré jméno ČSE,
e. vystoupením.
VII. Orgány
Orgány ČSE, které zajišťují a řídí všechny její činnosti:
1. Valné shromáždění ČSE (dále jen "VSČSE")
a. VSČSE je nejvyšším orgánem ČSE. Rozhoduje o základních otázkách fungování ČSE,
zejména:
 schvaluje souhrnné zprávy o činnosti ČSE za celé období od posledního
VSČSE,
 schvaluje zprávy revizní komise ČSE (dále jen "RKČSE") za období od
posledního VSČSE,
 rozhoduje o hlavních směrech činnosti ČSE pro období do příštího VSČSE,
 schvaluje rozpočet na období do příštího VSČSE,
 volí tajným hlasováním na 2 roky nejvýše 20 členů představenstva ČSE,
 volí tajným hlasováním na dva roky 3 členy RKČSE,
 schvaluje stanovy ČSE,
 rozhoduje o zániku ČSE.
b. VSČSE se schází jednou za 2 roky. Svolává je představenstvo ČSE alespoň 30 dnů před
dnem konání písemnou pozvánkou zaslanou členům, na které je uveden návrh programu
jednání.
c. Mimořádné VSČSE je představenstvo ČSE povinno svolat do jednoho měsíce po
obdržení žádosti podepsané alespoň 30 procenty členů ČSE.
d. VSČSE předsedá a jeho jednání řídí prezident, viceprezident nebo představenstvem
pověřený zástupce ČSE. VSČSE namísto jednání za fyzické přítomnosti členů může
jednat online prostřednictvím videokonference, stejně jako rozhodovat „per rollam“
formou hlasování e-mailem. Při jednání online prostřednictvím videokonference
probíhá hlasování pomocí hlasovacího nástroje použitého softwaru anebo jiného
vhodného online nástroje zabezpečující principy a pravidla daného hlasování. Při
hlasování e-mailem představenstvo ČSE zašle členům návrh usnesení a dá jim lhůtu 30
dní od odeslání návrhu usnesení, nebo v případě nutnosti zkrácenou lhůtu 15 dní od
odeslání, k vyjádření se hlasováním, kdy usnesení je přijato, pokud se pro usnesení
vyjádří více než polovina členů; nehlasování do termínu je při hlasování e-mailem
považováno za souhlas.
e. Usnesením VSČSE je návrh, pro který hlasovala většina přítomných s výjimkou volby
představenstva a RKČSE, kde je usnesením návrh, pro který hlasovala většina všech
hlasujících.
f. K usnesení o změně stanov nebo o zániku ČSE je třeba souhlasu dvou třetin přítomných

členů.
g. Hlasování na VSČSE je veřejné, pokud se přítomní členové v konkrétním případě
nedohodnou jinak. To se netýká volby členů představenstva ČSE a RKČSE, která je
vždy tajná. Volba členů představenstva a RKČSE může probíhat společným hlasováním
členů přítomných na VSČSE a členů hlasujících korespondenčně. Kandidátní listinu
pro volby do představenstva a RKČSE schvaluje představenstvo před jednáním
VSČSE.
2. Představenstvo ČSE
a. řídí činnost ČSE v období mezi VSČSE v intencích určených VSČSE,
b. rozhoduje o všech otázkách fungování ČSE, které nejsou v kompetenci VSČSE,
zejména:
 zajišťuje informovanost členů o aktivitách ČSE,
 zpracovává hlavní směry činnosti ČSE pro období do příštího VSČSE,
 svolává VSČSE,
 rozhoduje o přijetí nových členů,
 stanovuje výši členských příspěvků,
 schvaluje roční zprávy o činnosti ČSE.
c. Člen představenstva musí být členem ČSE. Člen představenstva se může vzdát své
funkce v průběhu volebního období, na nějž byl zvolen.
d. Členy představenstva je nejvýše 20 volených členů, poslední předchozí prezident ČSE,
předsedové regionálních poboček a členové kooptovaní představenstvem.
Představenstvo může v období mezi VSČSE kooptovat další své členy, a to
v maximálním počtu 5. Ke kooptaci člena představenstva je nutný souhlas minimálně
dvoutřetinové většiny všech nekooptovaných členů představenstva. Kooptace se
využívá zejména v případě, klesne-li počet všech členů představenstva pod 20.
e. V čele představenstva stojí prezident ČSE, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje
viceprezident ČSE. Prezidenta i viceprezidenta ČSE volí členové představenstva ze
svého středu.
f. Představenstvo svolává prezident ČSE podle potřeby.
g. Usnesením představenstva ČSE je návrh, pro nějž se vyslovila většina jeho přítomných
členů nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval prezident ČSE.
h. Představenstvo může hlasovat rovněž způsobem „per rollam“, a to i pomocí
elektronických prostředků (zejm. e-mail anebo videokonference). Představenstvo
namísto jednání za fyzické přítomnosti členů může jednat online prostřednictvím
videokonference. Při jednání online prostřednictvím videokonference probíhá
hlasování pomocí hlasovacího nástroje použitého softwaru anebo jiného vhodného
online nástroje zabezpečující principy a pravidla daného hlasování, včetně hlasování
ústní formou do mikrofonu, po jednotlivých členech. V případě hlasování e-mailem je
v návrhu usnesení uvedena lhůta k vyjádření se k takovému návrhu, kdy hlas člena,
který se nevyjádří, je hlasem proti usnesení.
3. Výkonný výbor
a. připravuje a realizuje rozhodnutí představenstva a valného shromáždění ČSE,
b. zodpovídá za běžný chod a řízení hospodářské činnosti ČSE,
c. zpracovává roční i souhrnné zprávy o činnosti ČSE,
d. je ustavován podle potřeby představenstvem a sestává z prezidenta ČSE, viceprezidenta
ČSE, posledního předchozího prezidenta ČSE a tří dalších členů volených

představenstvem ČSE z řad členů představenstva. Se souhlasem představenstva se členy
výkonného výboru dále stávají výkonní pracovníci ČSE (např. výkonný ředitel/ka,
asistent/ka, tajemník/nice nebo správce webových stránek ČSE).
4. Revizní komise je kontrolním orgánem ČSE pro hospodářskou činnost.
a. RKČSE si volí ze svého středu předsedu.
b. Předseda RKČSE vymezuje organizační a funkční uspořádání uvnitř RKČSE.
c. RKČSE podává zprávu o hospodaření VSČSE, které se bez přihlédnutí k jejím návrhům
nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě ztrát.
5. Prezident ČSE
a. je statutárním orgánem individuálním a plní roli předsedy spolku,
b. zastupuje ČSE a jejím jménem jedná,
c. může zmocnit členy představenstva ČSE, aby v rozsahu, jejž určí, zastupovali ČSE a
jednali jejím jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující
jejich zmocnění.
VIII. Regionální pobočky
1. ČSE na území ČR může se souhlasem představenstva zřizovat regionální pobočky.
Představenstvo ČSE může regionální pobočky rušit v případě, že nevykonávají aktivitu,
porušují pravidla stanovená představenstvem nebo poškozují dobré jméno ČSE.
2. Postavení regionálních poboček v rámci ČSE, podmínky zřízení, působnost, zásady
hospodaření, způsob registrace členů, způsob informování členů o činnosti a další aspekty
činnosti upravuje představenstvo ČSE.
3. V čele pobočky stojí výbor volený členy příslušné regionální pobočky. Výbor regionální
pobočky volí ze svého středu předsedu, který je oprávněn jménem regionální jednotky jednat v
rozsahu vymezeném představenstvem ČSE. Z pověření předsedy může jménem regionální
jednotky jednat i jiný člen výboru.
4. Předseda regionální pobočky informuje jednou ročně, a to k 30.10., písemnou formou
představenstvo ČSE o aktivitách a fungování regionální pobočky.
5. Individuální i kolektivní členové ČSE mohou deklarovat náležitost ke konkrétní pobočce.
IX. Příjmy a majetek
1. Prostředky na svou činnost získává ČSE z členských příspěvků, dotací, darů, grantů, event.
z výsledků své hospodářské činnosti.
2. Majetek ČSE spravuje představenstvo ČSE.
3. Pokud ČSE zanikne, její majetek po uhrazení všech závazků se vydraží a podíl na výnosu z
dražby se do jednoho měsíce poukáže rovným dílem všem členům.
X. Obecná ustanovení
1. ČSE je pokračovatelkou činnosti Československé společnosti ekonomické při Československé
akademii věd.
2. ČSE spolupracuje s domácími i zahraničními společnostmi obdobného zaměření.
3. Hlavní komunikačním nástrojem ČSE je její webová stránka.
XI. Účinnost
Tyto stanovy byly schváleny na VSČSE dne 25. listopadu 2021 a účinnosti nabývají dnem zápisu
do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2.

