
Stanovy spolku

PRAŽSKÝ LINGVISTICKÝ KROUŽEK
(Cercle linguistique de Prague)

ve znění schváleném 19.X 2015, s úpravou přijatou 21.III 2016

PREAMBULE

Pražský lingvistický kroužek je nezávislá učená společnost s dlouhou tradicí, s bohatou i 
spletitou minulostí a s potenciálem pro budoucnost. Od svého založení se snaží přispět 
k rozvoji lingvistiky, chápané v širokém filologickém rozpětí, i ještě šířeji chápané sémio-
logie na základě uvědomělé metody. Svou práci vždy viděl a pojímal v mezinárodních 
souvislostech.

Spolek se fakticky ustanovil 6.X 1926, leč oficiálně zaregistroval teprve 23.X 1930 
a podle zaregistrovaných stanov, jež jsou v plném rozsahu pouze s malými úpravami 
přejaty níže, začal formálně působit 1.XII 1930: to už měl za sebou důležitá mezinárodní 
vystoupení  i  významné  mezinárodní  publikace.  Činnost  spolku  nezlomila  ani  těžká 
válečná léta 1939–1945. Po roce 1948 se ovšem podmínky pro svobodné bádání zhoršily 
natolik, že spolek v roce 1952 přestal vyvíjet činnost, aniž se formálně rozpustil. I v do-
bách politické nesvobody dokázali mnozí jeho členové dál vědecky pracovat a vychovali 
další generace žáků. Jakmile politické překážky padly, poslední žijící členové se sešli, 
aby činnost spolku obnovili, a přijali nové členy z řad svých žáků a jejich žáků. K obnove-
ní činnosti došlo 15.II 1990. Spolek převzal stanovy z roku 1930 a s malými úpravami je 
schválil 28.IV 1990; následně byl podle nich zaregistrován 1.VI 1990. Nynější znění spol-
kových stanov, schválené 19.X 2015, zůstává nadále věrné stanovám z roku 1930, pou-
ze se přizpůsobuje požadavkům nového občanského zákoníku České republiky, účinné-
mu od 1.I 2014 (k tomu i dodatečná úprava přijatá 21.III 2014).

Od svého počátku spolek používá v domácím styku českého názvu  Pražský lin-
gvistický kroužek, v mezinárodním pak především francouzské podoby Cercle linguisti-
que de Prague.

§ 1 Účelem spolku »Pražský lingvistický kroužek« je přispět svou prací k lepšímu poznání ja-
zyka a srovnatelných znakových systémů za základě metody funkčně strukturální.

§ 2 Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou:
(1) pravidelné členské schůze s přednáškami a debatami,
(2) členské schůze rázu organizačního,
(3) schůze veřejné, jejichž účelem je šířit zájem o otázky jazyka a literatury.
(4) kolektivní zpracovávání vědeckých problémů,
(5) vydávání vědeckých publikací,
(6) zřízení a udržování odborného archívu a knihovny.

§ 3 Prostředky nutné k uskutečnění těchto cílů si spolek opatřuje:
(1) ročními příspěvky členů řádných i dopisujících,
(2) výnosem z prodaných publikací spolkových,
(3) podporou od příslušných korporací a nadání,
(4) dary a odkazy.



§ 4 Spolek »Pražský lingvistický kroužek« se skládá:
(1) z členů řádných,
(2) z členů dopisujících;
(3) význačné badatele v oboru může spolek jmenovat svými členy čestnými.

§ 5 Prvními řádnými členy jsou zakladatelé Pražského lingvistického kroužku (dále PLK). Dal-
ším řádným členem se stává každý vědecký pracovník, který jako host, pozvaný výbo-
rem, vykonal v PLK přednášku a byl na doporučení výboru přijat za řádného člena dvou-
třetinovou většinou členů přítomných na členské schůzi organizační, na jejímž programu 
byl návrh výslovně uveden.

Dopisujícím členem může být zvolen – na návrh výboru dvoutřetinovou většinou 
členů přítomných na organizační schůzi k tomu svolané – kterýkoliv vědec, jehož práce 
je v souladu s účelem spolku, ale který se z vážných důvodů nemůže účastnit schůzí 
spolkových. Dopisujícím členem se stává také řádný člen, pokud se z vážných důvodů 
nemůže spolkových schůzí nadále účastnit.

Čestné členy jmenuje výbor PLK.

§ 6 Práva řádných členů:
(1) účastnit se schůzí přednáškových, debatních i organizačních, a veškeré vědecké čin-
nosti spolku;
(2) volit funkcionáře spolku a být za ně volen;
(3) uvádět hosty do přednáškových schůzí spolku a doporučovat výboru vědecké pra-
covníky za členy řádné, dopisující, či čestné.

§ 7 Povinnosti řádných členů:
(1) účastnit se schůzí přednáškových, debatních i organizačních a vůbec vědecké čin-
nosti spolku;
(2) platit členský příspěvek, který určuje na rok členská schůze organizační.

§ 8 Práva a povinnosti členů dopisujících a čestných jsou táž jako práva a povinnosti členů 
řádných, vyjímajíc povinnosti účastnit se schůzí a práva volit funkcionáře a být za ně vo-
len; členové čestní jsou navíc osvobozeni od povinnosti platit členský příspěvek.

§ 9 Členem spolku přestává být ten, kdo
(1) své vystoupení ze spolku písemně oznámí výboru,
(2) po jeden rok bez náležité omluvy neplní jakoukoliv povinnost členskou,
(3) je ze spolku vyloučen.
Každý člen spolku má právo navrhnout výboru vyloučení člena, jehož počínání se příčí 
účelu spolku. O takovém vyloučení rozhoduje organizační členská schůze za stejných 
podmínek jako při přijímání nových řádných členů.

§ 10 Sídlo spolku je Praha, na adrese Španielova 1326/35, 16300 Praha – Řepy.

§ 11 Orgány spolku jsou výbor, revizoři účtů a smírčí soud. Členy těchto orgánů volí ze členů 
spolku valná hromada a té se též celé orgány i jednotliví jejich členové ze své činnosti 
zodpovídají. Mandát všech funkcionářů spolku je tříletý.

Dle potřeby spolek zřizuje odborné komise. Členy komise jmenuje výbor. Vyžadu-
jí-li to okolnosti, lze do komise jmenovat i nečlena spolku.

§ 12 Správu spolku Pražský lingvistický kroužek řídí šestičlenný výbor, který se skládá z před-
sedy, místopředsedy, jednatele, pokladníka a dalších dvou členů. Schází se aspoň jed-
nou za měsíc a je schopen se usnášet za účasti nejméně čtyř členů. Rozhoduje prostou 



většinou hlasů; při rovnosti hlasů nabývá platnosti návrh podporovaný předsedou. Do 
svých schůzí může výbor zvát členy jím zřízených komisí i další členy spolku. Přizvaní ú-
častníci mají hlas poradní.

Smírčí soud slouží k urovnání sporů vzniklých ze spolkového poměru. Je trojčlen-
ný, rozhoduje za přítomnosti všech svých členů, a to většinou hlasů.

Revizoři účtů jsou dva. Kontrolují hospodaření spolku a podávají o něm společnou 
zprávu valné hromadě.

§ 13 Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Řádně se schází ve lhůtách stanovených 
zákonem, mimořádně může být svolána kdykoliv rozhodnutím výboru nebo na přání 
dvoutřetinové většiny řádných členů spolku. Svolání valné hromady se oznamuje čle-
nům nejméně deset dní předem.

Valná hromada se usnáší, je-li přítomna aspoň polovina členů řádných, a to pros-
tou většinou (mimo omezení obsažená v §§ 16 a 17).  Nesejde-li  se dostatečný počet 
schopný k usnášení, svolá se o půl hodiny později valná hromada nová, která rozhoduje 
za jakéhokoli počtu přítomných členů.

§ 14 Členské schůze organizační se konají aspoň dvakrát do roka. Jednají o vnitřních záleži-
tostech spolku. Jsou schopny usnášení za jakékoliv účasti členů. Rozhodují nadpoloviční 
většinou (mimo přijímání a vylučování členů dle §§ 5 a 9); při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy schůze.

§ 15 Spolek navenek zastupují předseda, místopředseda, jednatel a pokladník: ti jsou statu-
tárními orgány spolku. Jednají samostatně, z pověření výboru.

Veškeré spolkové písemnosti  podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti  místo-
předseda nebo jednatel; věci týkající se finanční stránky spolupodepisuje pokladník.

Svá sdělení předává spolek členům písemně.

§ 16 Spolek přestává existovat, rozhodne-li tak na návrh výboru dvoutřetinová většina členů 
přítomných na mimořádné valné hromadě k tomu účelu svolané.

§ 17 O změnách stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných 
členů.


