Stanovy spolku

PRAŽSKÝ LINGVISTICKÝ KROUŽEK
(Cercle linguistique de Prague)
ve znìní schváleném 19.X 2015, s úpravou pøijatou 21.III 2016
PREAMBULE
Pražský lingvistický kroužek je nezávislá uèená spoleènost s dlouhou tradicí, s bohatou i spletitou minulostí a s potenciálem pro budoucnost. Od svého založení se snaží pøispìt k rozvoji lingvistiky, chápané
v širokém filologickém rozpìtí, i ještì šíøeji chápané sémiologie na základì uvìdomìlé metody. Svou
práci vždy vidìl a pojímal v mezinárodních souvislostech.
Spolek se fakticky ustanovil 6.X 1926, leè oficiálnì zaregistroval teprve 23.X 1930 a podle zaregistrovaných stanov, jež jsou v plném rozsahu pouze s malými úpravami pøejaty níže, zaèal formálnì pùsobit 1.XII 1930: to už mìl za sebou dùležitá mezinárodní vystoupení i významné mezinárodní publikace.
Èinnost spolku nezlomila ani tìžká váleèná léta 1939–1945. Po roce 1948 se ovšem podmínky pro svobodné bádání zhoršily natolik, že spolek v roce 1952 pøestal vyvíjet èinnost, aniž se formálnì rozpustil.
I v dobách politické nesvobody dokázali mnozí jeho èlenové dál vìdecky pracovat a vychovali další generace žákù. Jakmile politické pøekážky padly, poslední žijící èlenové se sešli, aby èinnost spolku obnovili,
a pøijali nové èleny z øad svých žákù a jejich žákù. K obnovení èinnosti došlo 15.II 1990. Spolek pøevzal
stanovy z roku 1930 a s malými úpravami je schválil 28.IV 1990; následnì byl podle nich zaregistrován
1.VI 1990. Nynìjší znìní spolkových stanov, schválené 19.X 2015, zùstává nadále vìrné stanovám z roku
1930, pouze se pøizpùsobuje požadavkùm nového obèanského zákoníku Èeské republiky, úèinnému od
1.I 2014 (a to i dodateènou úpravou z 21.III 2016).
Od svého poèátku spolek používá v domácím styku èeského názvu Pražský lingvistický kroužek,
v mezinárodním pak pøedevším francouzské podoby Cercle linguistique de Prague.

§1
Úèelem spolku Pražský lingvistický kroužek je pøispìt svou prací k lepšímu poznání jazyka a
srovnatelných znakových systémù na základì metody funkènì strukturální.
§2
Prostøedky k dosažení tohoto cíle jsou:
(1) pravidelné èlenské schùze s pøednáškami a debatami,
(2) èlenské schùze rázu organizaèního,
(3) schùze veøejné, jejichž úèelem je šíøit zájem o otázky jazyka a literatury.
(4) kolektivní zpracovávání vìdeckých problémù,
(5) vydávání vìdeckých publikací,
(6) zøízení a udržování odborného archívu a knihovny.
§3
Prostøedky nutné k uskuteènìní tìchto cílù si spolek opatøuje:
(1) roèními pøíspìvky èlenù øádných i dopisujících,
(2) výnosem z prodaných publikací spolkových,
(3) podporou od pøíslušných korporací a nadání,
(4) dary a odkazy.
§4
Spolek Pražský lingvistický kroužek se skládá:
(1) z èlenù øádných,
(2) z èlenù dopisujících;
(3) význaèné badatele v oboru mùže spolek jmenovat svými èleny èestnými.
§5
Prvními øádnými èleny jsou zakladatelé Pražského lingvistického kroužku (dále PLK). Dalším
øádným èlenem se stává každý vìdecký pracovník, který jako host, pozvaný výborem, vykonal

v PLK pøednášku a byl na doporuèení výboru pøijat za øádného èlena dvoutøetinovou vìtšinou
èlenù pøítomných na èlenské schùzi organizaèní, na jejímž programu byl návrh výslovnì uveden.
Dopisujícím èlenem mùže být zvolen – na návrh výboru dvoutøetinovou vìtšinou èlenù
pøítomných na organizaèní schùzi k tomu svolané – kterýkoliv vìdec, jehož práce je v souladu
s úèelem spolku, ale který se z vážných dùvodù nemùže úèastnit schùzí spolkových. Dopisujícím
èlenem se stává také øádný èlen, pokud se z vážných dùvodù nemùže spolkových schùzí nadále
úèastnit.
Èestné èleny jmenuje výbor PLK.
§6
Práva øádných èlenù:
(1) úèastnit se schùzí pøednáškových, debatních i organizaèních, a veškeré vìdecké èinnosti
spolku;
(2) volit funkcionáøe spolku a být za nì volen;
(3) uvádìt hosty do pøednáškových schùzí spolku a doporuèovat výboru vìdecké pracovníky za
èleny øádné, dopisující, èi èestné.
§7
Povinnosti øádných èlenù:
(1) úèastnit se schùzí pøednáškových, debatních i organizaèních a vùbec vìdecké èinnosti spolku;
(2) platit èlenský pøíspìvek, který urèuje na rok èlenská schùze organizaèní.
§8
Práva a povinnosti èlenù dopisujících a èestných jsou táž jako práva a povinnosti èlenù øádných,
vyjímajíc povinnosti úèastnit se schùzí a práva volit funkcionáøe a být za nì volen; èlenové èestní
jsou navíc osvobozeni od povinnosti platit èlenský pøíspìvek.
§9
Èlenem spolku pøestává být ten, kdo
(1) své vystoupení ze spolku písemnì oznámí výboru,
(2) po jeden rok bez náležité omluvy neplní jakoukoliv povinnost èlenskou,
(3) je ze spolku vylouèen.
Každý èlen spolku má právo navrhnout výboru vylouèení èlena, jehož poèínání se pøíèí úèelu
spolku. O takovém vylouèení rozhoduje organizaèní èlenská schùze za stejných podmínek jako
pøi pøijímání nových øádných èlenù.
§ 10
Sídlo spolku je Praha, na adrese Španielova 1326/35, 16300 Praha – Øepy.
§ 11
Orgány spolku jsou výbor, revizoøi úètù a smírèí soud. Èleny tìchto orgánù volí ze èlenù spolku
valná hromada a té se též celé orgány i jednotliví jejich èlenové ze své èinnosti zodpovídají.
Mandát všech funkcionáøù spolku je tøíletý.
Dle potøeby spolek zøizuje odborné komise. Èleny komise jmenuje výbor. Vyžadují-li to
okolnosti, lze do komise jmenovat i neèlena spolku.
§ 12
Správu spolku Pražský lingvistický kroužek øídí šestièlenný výbor, který se skládá z pøedsedy,
místopøedsedy, jednatele, pokladníka a dalších dvou èlenù. Schází se aspoò jednou za mìsíc a
je schopen se usnášet za úèasti nejménì ètyø èlenù. Rozhoduje prostou vìtšinou hlasù; pøi rovnosti hlasù nabývá platnosti návrh podporovaný pøedsedou. Do svých schùzí mùže výbor zvát èleny
jím zøízených komisí i další èleny spolku. Pøizvaní úèastníci mají hlas poradní.
Smírèí soud slouží k urovnání sporù vzniklých ze spolkového pomìru. Je trojèlenný, rozhoduje za pøítomnosti všech svých èlenù, a to vìtšinou hlasù.
Revizoøi úètù jsou dva. Kontrolují hospodaøení spolku a podávají o nìm spoleènou zprávu valné hromadì.

§ 13
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Øádnì se schází ve lhùtách stanovených zákonem,
mimoøádnì mùže být svolána kdykoliv rozhodnutím výboru nebo na pøání dvoutøetinové vìtšiny
øádných èlenù spolku. Svolání valné hromady se oznamuje èlenùm nejménì deset dní pøedem.
Valná hromada se usnáší, je-li pøítomna aspoò polovina èlenù øádných, a to prostou vìtšinou (mimo omezení obsažená v §§ 16 a 17). Nesejde-li se dostateèný poèet schopný k usnášení,
svolá se o hodinu pozdìji valná hromada nová, která rozhoduje za jakéhokoli poètu pøítomných
èlenù.
§ 14
Èlenské schùze organizaèní se konají aspoò dvakrát do roka. Jednají o vnitøních záležitostech
spolku. Jsou schopny usnášení za jakékoliv úèasti èlenù. Rozhodují nadpolovièní vìtšinou (mimo
pøijímání a vyluèování èlenù dle §§ 5 a 9); pøi rovnosti hlasù rozhoduje hlas pøedsedy schùze.
§ 15
Spolek navenek zastupují pøedseda, místopøedseda, jednatel a pokladník: ti jsou statutárními
orgány spolku. Jednají samostatnì, z povìøení výboru.
Veškeré spolkové písemnosti podepisuje pøedseda, v jeho nepøítomnosti místopøedseda
nebo jednatel; vìci týkající se finanèní stránky spolupodepisuje pokladník.
Svá sdìlení pøedává spolek èlenùm písemnì.
§ 16
Spolek pøestává existovat, rozhodne-li tak na návrh výboru dvoutøetinová vìtšina èlenù pøítomných na mimoøádné valné hromadì k tomu úèelu svolané.
§ 17
O zmìnách stanov rozhoduje valná hromada dvoutøetinovou vìtšinou hlasù pøítomných èlenù.

