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STANOVY 

Jazykovědného sdružení České republiky 

  

Čl. 1 

Základní ustanovení 

1. Jazykovědné sdružení České republiky (dále JS ČR) je vědecká společnost, jejímž účelem 

je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně jazykovědy v ČR a na její popularizaci.  

2. JS ČR je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a 

odborných pracovníků v oblasti jazykovědy sdružených ke společné činnosti podporující 

rozvoj jazykovědy ve všech jejích oborech i pomezních disciplínách. 

3. JS ČR je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., § 3045 odst. 1. 

4. JS ČR je právnickou osobou, ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky a 

těmito stanovami. 

5. JS ČR působí na celém území České republiky.  

6. JS ČR je členem Rady vědeckých společností České republiky (dále RVS). 

Čl. 2 

Název a sídlo spolku 

1. Název spolku:  Jazykovědné sdružení České republiky, z. s. (zkráceně Jazykovědné 

sdružení ČR, z. s.; JS ČR, z. s.; Jazykovědné sdružení ČR; JS ČR) 

2. Sídlo: Letenská 4, Praha 1, 118 51 

3. IČO: 444 863 

4. Jazykovědné sdružení České republiky, z. s.,  (zapsaný spolek) je zapsáno ve veřejném 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 1129. 

Čl. 3 

Cíle a činnost Jazykovědného sdružení ČR 

1. JS ČR plní zejména tyto úkoly: 

a) podporuje rozvoj lingvistiky ve všech jejích oborech i v pomezních vědách 

podněcováním vědecké a vědeckopopularizační práce, jakož i šířením nových 

poznatků do praxe;  

b) pečuje o kontinuitu českého vědního a odborného myšlení od minulosti k budoucnosti; 
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c) orientuje zájem členů na řešení těch otázek oboru, které jsou zvláště naléhavé 

z hlediska metodologického, popularizačního a aplikačního; 

d) zveřejňuje a popularizuje vědecké a výzkumné výsledky svých členů i se zaměřením 

na spolupráci s oborově příbuznými vědeckými společnostmi; 

e) organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě a 

praxi, podporuje výuku mateřského jazyka, cizích jazyků a češtiny jako cizího jazyka; 

f) přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů zejména z hlediska potřeb 

interdisciplinární spolupráce a pomezních věd; 

g) může dávat příslušným odborným pracovištím (vědeckým ústavům, pracovištím 

vysokých škol) a orgánům řídícím vědecký vývoj podněty k opatřením týkajícím se 

rozvoje oboru; 

h) koordinuje svou činnost s Radou vědeckých společností ČR; 

i) spolupracuje s tuzemskými i zahraničními společnostmi obdobného zaměření. 

2. Ke splnění svých úkolů JS ČR  

a) pořádá přednášky, diskuse, vědecké a pracovní konference, kurzy apod.; 

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

publikační praxi i na ediční politice v oboru lingvistiky a jejích interdisciplinárních 

oblastech; 

c) může vydávat pro své potřeby publikace mající vztah k činnosti JS ČR; 

d) může vypisovat soutěže a oceňovat významné vědecké výsledky. 

Čl. 4 

Orgány Jazykovědného sdružení ČR 

Orgány JS ČR jsou: 

a) valné shromáždění jako nejvyšší orgán;  

b) členové hlavního výboru (předseda, dva místopředsedové, hospodář) jako statutární 

orgán: 

c) hlavní výbor jako výkonný orgán; 

d) revizní komise jako kontrolní orgán. 

Čl. 5 

Členství, jeho vznik a zánik 

1. Členství je individuální, řádné nebo čestné. Členství v JS ČR je dobrovolné a váže se 

pouze na osobu člena.  
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2. Členem se mohou stát fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli JS ČR a chtějí se 

aktivně podílet na jeho činnosti. 

3. Přihláška za člena vyžaduje doporučení alespoň jednoho člena JS ČR. 

4. O přijetí rozhoduje na základě písemné přihlášky hlavní výbor. Proti jeho rozhodnutí je 

možno se odvolat do 30 dnů.  

5. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

6. Čestnými členy může valné shromáždění na návrh výboru zvolit fyzické osoby, které 

mají zvláštní zásluhy o uskutečnění cílů JS ČR. Čestní členové neplatí příspěvky. 

7. Členství zaniká 

        a) vystoupením člena na základě písemného oznámení výboru; 

        b) úmrtím člena; 

        c) zrušením členství na základě rozhodnutí výboru, což se může stát i pro neplacení 

příspěvků;  

        d) zánikem JS ČR;  

        e) čestné členství zaniká usnesením valného shromáždění na návrh výboru. 

8. Proti zrušení členství se lze odvolat k valnému shromáždění. 

Čl. 6 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména: 

a) být informován o činnosti JS ČR prostřednictvím písemných i elektronických materiálů 

a účastnit se všech akcí, které JS ČR pořádá; 

b) přednostně získávat časopis a další publikace vydávané JS ČR; 

c) účastnit se valných shromáždění, předkládat návrhy, diskutovat a hlasovat na valných 

shromážděních; 

d) volit a být volen do orgánů JS ČR; 

e) být členem komisí, odborných skupin a dalších vnitřních složek vytvářených orgány JS 

ČR; 

f) obracet se na orgány JS ČR s podněty a stížnostmi. 

2. Člen má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy; 

b) aktivně se podílet na plnění cílů JS ČR; 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech JS ČR, do nichž byl zvolen; 
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d) řídit se usneseními orgánů JS ČR;  

e) řádně a včas platit členské příspěvky (nevztahuje se na čestné členy). 

Čl. 7 

Valné shromáždění 

1. Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem JS ČR. 

2. Valné shromáždění tvoří všichni členové JS ČR. 

3. Valnému shromáždění přísluší zejména: 

a) usnášet se na hlavních směrech činnosti JS ČR; 

b) schvalovat zprávu hlavního výboru o činnosti a o hospodaření JS ČR za období od 

posledního valného shromáždění; 

c) schvalovat zprávu revizorů za období od posledního valného shromáždění; 

d) měnit počet členů hlavního výboru a počet náhradníků s přihlédnutím k celkovému 

počtu členů; 

e) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních; 

f) určovat výši členských příspěvků; 

g) zřizovat nebo rušit pobočky JS ČR;  

h) volit  

- členy hlavního výboru a jejich náhradníky; 

- členy revizní komise; 

- čestné členy JS ČR; 

i) usnášet se na stanovách a jejich změnách; 

j) usnést se na zrušení JS ČR. 

4.  

a) Řádné valné shromáždění svolává hlavní výbor nejméně jednou za rok. 

b) Mimořádné valné shromáždění svolává hlavní výbor z vlastního podnětu na základě 

nezbytných potřeb, nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů. 

c) Hlavní výbor oznámí termín konání valného shromáždění všem členům nejméně 30 

dnů před tímto termínem. Součástí pozvánky musí být program. Je-li svoláno 

mimořádné shromáždění na žádost členů, je termín jednání stanoven nejpozději do 

jednoho měsíce od předložení písemné žádosti o jeho svolání. Termín konání takového 

shromáždění oznamuje výbor nejpozději 15 dní před jeho konáním spolu s důvodem 

jeho svolání. 
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5.   

a) Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popřípadě některý 

z místopředsedů nebo jiný člen hlavního výboru, který byl pověřen řízením valného 

shromáždění. 

b) Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna většina členů. Nesejde-li se 

v určenou dobu potřebný počet členů, koná se náhradní valné shromáždění o půl 

hodiny později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných. 

c) Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných. 

d) K usnesení o změně stanov, o zániku JS ČR a o použití majetku zrušeného JS ČR se 

vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. 

e) Valné shromáždění volí na základě předložené kandidátní listiny v tajném hlasování 

členy a náhradníky hlavního výboru. Kandidát je zvolen, hlasuje-li pro něj 

nadpoloviční většina přítomných členů valného shromáždění a umístí-li se na 

volitelném místě. Kandidáti obsazují volitelná místa v sestupném pořadí podle počtu 

získaných hlasů v daném kole. Jestliže nejsou po ukončení volebního kola všechna 

volitelná místa obsazena zvolenými kandidáty, pokračují volby dalším kolem, do 

kterého postupují všichni nezvolení kandidáti. Obdobným způsobem se volí členové 

revizní komise. 

Čl. 8 

Hlavní výbor (zkráceně HV) 

1. Hlavní výbor je výkonným orgánem JS ČR, který za svou činnost odpovídá valnému 

shromáždění. 

2. HV řídí činnost JS ČR v období mezi valnými shromážděními a zabezpečuje realizaci 

koncepce činnosti JS ČR. 

3. HV má 9 členů a 2 náhradníky. 

4. HV je volen valným shromážděním na tři roky. 

5. Hlavnímu výboru přísluší 

a) volit ze svého středu předsedu, místopředsedy, tajemníka a hospodáře; 

b) podle potřeby může výbor zvolit k výkonu další funkce jiného svého člena a vymezit 

jeho pravomoci;  

c) zajišťovat běžné úkoly týkající se činnosti JS ČR; 

d) řídit ediční činnost JS ČR v těsné spolupráci s redakcí časopisu Jazykovědné aktuality; 

e) rozhodovat o přijímání členů a zániku členství; 

f) rozhodovat o odvolání ve věcech členství; 
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g) rozhodovat o hospodaření s prostředky JS ČR v běžném roce v souladu s finančním 

plánem;  

h) zřizovat nebo rušit sekce a odborné skupiny; 

ch) zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy; 

i) vysílat členy JS ČR do komisí a orgánů na základě požadavků Rady vědeckých 

společností ČR; 

j) schvalovat smlouvy o spolupráci s českými, zahraničními a mezinárodními 

společnostmi a organizacemi; 

k) schvalovat zprávu o činnosti JS ČR za běžný rok; 

l) schvalovat zprávu o hospodaření JS ČR za běžný rok; 

m) schvalovat plán činnosti JS ČR na následující rok; 

n) schvalovat finanční plán JS ČR na následující rok;  

o) zabezpečovat přípravu valného shromáždění včetně přípravy návrhů kandidátních 

listin.  

6. 

a) Schůze HV svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, podle potřeby, 

nejméně však jednou za čtvrt roku. Předseda svolá schůzi HV vždy do dvou týdnů, 

jestliže o to požádá alespoň třetina členů hlavního výbor. Nesvolá-li předseda 

v takovém případě schůzi hlavního výboru, může tak učinit některý z místopředsedů. 

b) Na schůzi výboru se zvou jak členové výboru, tak i náhradníci. 

c) Schůze výboru řídí předseda, popřípadě některý z místopředsedů. 

d) Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. 

e) Usnesení HV je návrh, pro který hlasovala většina přítomných; v případě rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. 

Čl. 9 

Členové hlavního výboru 

1. Předseda, dva místopředsedové a hospodář hlavního výboru tvoří statutární orgán JS ČR, 

zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem. 

2. Předseda 

Předseda stojí v čele JS ČR a zastupuje jej navenek ve všech záležitostech, svolává a řídí 

valnou hromadu a schůze výboru, podpisuje spolkové listiny a pečuje o to, aby byla 

provedena usnesení valné hromady i výboru. Nemůže-li vykonávat svoji funkci, zastupuje 

jej místopředseda nebo pověřený člen výboru. Ze své funkce je předseda odpovědný valné 

hromadě. 

3. Místopředsedové 
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Jeden z místopředsedů vykonává funkci předsedy, jestliže předseda rezignoval, je 

zaneprázdněn nebo zmocnil-li místopředsedu k zastupování. Nemůže-li ani jeden z 

místopředsedů plnit svůj úkol, zastupuje předsedu jiný pověřený člen výboru. 

4. Tajemník 

Vyřizuje korespondenci, připravuje písemné materiály JS ČR, zajišťuje informování 

členské základny a kontakt s pobočkami. 

5. Hospodář 

Vede členskou agendu JS ČR. Spravuje finance JS ČR, vede záznamy o hospodaření dle 

platných právních předpisů, provádí platby odsouhlasené výborem, sestavuje rozpočet a 

předkládá ho valné hromadě ke schválení, v průběhu roku informuje výbor o stavu 

hospodaření JS ČR. 

6. Náhradníci 

Náhradníky povolává do výboru předseda nebo jeho zástupce natrvalo nebo načas, 

rezignuje-li některý člen výboru na svoji funkci či nemůže-li se z důležitých příčin 

zúčastnit schůzí. Náhradníci se potom stávají členy výboru s plnými právy a povinnostmi. 

Jinak se náhradníci účastní výborových schůzí, ale bez práva hlasovacího. 

Čl. 10 

 Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem JS ČR. 

2. Revizní komise má 3 členy. 

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodářskou činností, z hospodářského hlediska 

posuzuje plnění úkolů JS ČR a podává zprávu o hospodaření hlavnímu výboru a valnému 

shromáždění. 

Čl. 11 

Organizace vnitřních složek JS ČR 

1. Pobočky  

a) K efektivnímu zajišťování úkolů na území celé České republiky se JS ČR člení na 

pobočky.  Zřizují se podle územního principu v místech, kde jsou pro jejich činnost 

předpoklady. Sdružují členy zejména ve významných vědeckých a pedagogických 

centrech. 

b) Pobočky zřizuje a ruší valné shromáždění JS ČR na základě doporučení hlavního 

výboru. 

c) Činnost pobočky řídí výbor pobočky, který je volen na plenární schůzi pobočky nejdéle 

na funkční období tří let.  

d) Výbor pobočky se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka. 

e) Předseda pobočky se zúčastňuje schůzí HV, projednávají-li se záležitosti týkající se 

pobočky. 
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2. Pracovní komise, sekce a odborné skupiny 

a) Pracovní komise jsou zřizovány k řešení různých odborných a organizačních úkolů 

v rámci činnosti JS ČR. 

b) Sekce a odborné skupiny jsou zřizovány k uspokojování odborného zájmu členů. 

Sdružují členy podle specializace jejich odborné činnosti. 

c) Předsedy komisí, sekcí a odborných skupin z  řad členů schvaluje a jmenuje hlavní 

výbor. 

 3. Redakční rada  

a) Redakční rada řídí vydávání časopisu Jazykovědné aktuality. 

b) Redakční radu jmenuje hlavní výbor JS ČR. 

Čl. 12 

Hospodaření JS ČR 

1. Jazykovědné sdružení ČR hospodaří s movitým majetkem. 

2. Zdroji příjmů jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) výnosy majetku, 

c) dary a dědictví, 

d) prostředky poskytované ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Rady vědeckých 

společností, popřípadě od jiných subjektů, 

e) příjmy vyplývající z vlastní činnosti.   

3. Za hospodaření JS ČR odpovídá hlavní výbor, který každoročně předkládá valné hromadě 

zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky. 

Čl. 13 

Zastupování JS ČR 

1. Jazykovědné sdružení ČR zastupuje a jeho jménem jedná na prvním místě předseda. 

2. Za JS ČR se předseda podepisuje tak, že k názvu Jazykovědné sdružení České republiky, 

z. s., připojí svou funkci, vlastnoruční podpis a popř. razítko. Stejným způsobem se 

podepíše v zastoupení předsedy jiný člen statutárního orgánu. 

Čl. 14 

Zánik JS ČR 

1. JS ČR zaniká 
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a) usnesením valného shromáždění svolaného pouze k tomuto účelu. K platnosti usnesení 

je třeba přítomnosti dvou třetin všech členů JS ČR. Nedosáhne-li se přítomnosti dvou 

třetin všech členů, je svoláno náhradní valné shromáždění, jež rozhodne i za menšího 

počtu přítomných. Ke chválení usnesení je třeba vždy dvoutřetinové většiny hlasů všech 

přítomných.  

b) ztrátou členů v důsledku úmrtí a zániku členství; 

c) rozhodnutím soudu. 

2. Zaniká-li JS ČR usnesením valného shromáždění, rozhodne současně valné shromáždění o 

způsobu majetkového vypořádání. Majetek lze použít k vědeckým nebo všeobecně 

kulturním účelům blízkým cílům JS ČR. Provedením likvidace pověří valné shromáždění 

stávající výbor JS ČR. Stejný způsob majetkového vypořádání platí i v případě zániku JS 

ČR ztrátou členské základny nebo rozhodnutím soudu. 

Čl. 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti a judikaturou ČR obracet se na státní orgány 

s peticemi. 

2. Tyto stanovy JS ČR, které v úplném znění nahrazují předcházející stanovy občanského 

sdružení, nabývají účinnosti dnem schválení valným shromážděním. 

3. Právní vztahy v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí ustanoveními § 214 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.  

 

Schváleno v Praze dne 19. 3. 2015 

 


