
Stanovy Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti 

 

Preambule 

Na základě memoranda podepsaného mezi Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké 

školy ekonomické v Praze, CMC Graduate School of Business Čelákovice a Českou 

manažerskou asociací; 

a vzhledem k potřebnosti získávat vedle formálního vzdělávání také praktické 

zkušenosti a zájmu věnovat čas budování společného díla; 

se studenti rozhodli ustavit Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti. 

 

Článek I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

(1) Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti (dále jen „SKOK“) je volné 

sdružení studentů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) se zájmem 

prohlubovat své vzdělání, rozvíjet se nad rámec svého akademického vzdělávání a 

podílet se na rozvoji a kultivaci akademického prostředí nejen na VŠE.  

(2) SKOK není zapsaným spolkem a jako studentská organizace nemá právní 

subjektivitu. Do právních vztahů vstupuje za SKOK Fakulta mezinárodních vztahů 

Vysoké školy ekonomické v Praze zastoupená děkanem. 

(3) Sídlem SKOKu je sídlo Vysoké školy ekonomické v Praze. Doručování písemností 

probíhá zejména elektronickou poštou prostřednictvím e-mailové adresy: 

skok@vse.cz. Listinné písemnosti je možné zasílat na adresu: 

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti 

Fakulta mezinárodních vztahů 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

nám. W. Churchilla 4 

130 67 Praha 3. 

 

Článek II. 

CÍLE KLUBU 

(1) Cílem klubu je provázat studenty se světem byznysu a již během studia tak 

zvyšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce, zejména prostřednictvím 

získávání praktických znalostí, zkušeností a poznatků při budování klubu a 

organizace aktivit klubu. 

(2) Cílem klubu je také vytvoření platformy pro setkávání studentů, které spojuje 

společný záměr a chuť učit se a vyzkoušet si nové věci. Klub je tak zároveň 

zázemím pro tvorbu osobních vazeb mezi členy. 

 

mailto:skok@vse.cz


Článek III. 

ČINNOST KLUBU 

(1) Vytyčené cíle klub naplňuje zejména: 

a. pravidelným setkáváním členů klubu; 

b. každoroční spolupráci na sběru dat pro World Economic Forum za 

účelem sestavení Global Competitiveness Report. Výsledná ročenka 

představuje významný nástroj pro tvorbu hospodářských strategií 

podnikatelských subjektů i veřejných institucí; 

c. organizací přednášek, workshopů, debat nebo podobných 

společenských akcí umožňující setkávání studentů s osobnostmi ze světa 

byznysu; 

d. aktivitou na sociálních sítích a nových mediích; 

e. pořádáním výjezdů a exkurzí do veřejných institucích a podnikatelských 

subjektů pro členy klubu v České republice i v zahraničí; 

f. spoluprací s ostatními spolky a podnikatelskými subjekty.  

(2) Veškeré prostředky získané k naplňování činnosti klubu použije klub na rozvoj 

klubu a jeho členů.  

Článek IV. 

ČLENSTVÍ 

(1) Členem SKOKu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která je 

studentem Vysoké školy ekonomické v Praze. Členem se nemůže se stát osoba, 

jež byla dříve ze SKOKu vyloučena. 

(2) Zájemce o členství se stává členem po úspěšném výběrovém řízení. 

(3) Výběrové řízení, do kterého se zájemci o členství přihlašují, je zveřejněno nejméně 

jednou ročně prostřednictvím sociálních sítích SKOKu, popřípadě jiných obvyklých 

komunikačních prostředků. Průběh výběrového řízení a jeho podmínky určuje 

prezident SKOKu, popřípadě odpovědný člen SKOKu. 

(4) Zájemce o členství se stává členem dnem oznámení rozhodnutí o přijetí. 

Článek V. 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

(1) Každý člen má povinnost plnit řádně, svědomitě a včas zadané úkoly a aktivně se 

na rozvoji klubu podílet. 

(2) Povinností členů je dodržovat stanovy SKOKu, jednat v souladu s ostatními 

interními předpisy a zásadami klubu a předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Stejně jako jednat v souladu s platnými předpisy České republiky, EU a zásadami 

spravedlnosti a morálky. 

(3) Členové se zasazují o dobré jméno klubu, šíří povědomí o jeho aktivitách a 

reprezentují jej. Členové i Alumni se podílí na šíření dobrého jména SKOKu. 

(4) Člen má právo účastnit se veškerých aktivit klubu, podílet se na jeho rozvoji, tvorbě 

aktivit a být zapojen do jeho činnosti. Rozsah zapojení a rozdělení úkolů 

jednotlivých členů určuje Vedení SKOKu.  



(5) Člen je oprávněn účastnit se Členské schůze, navrhovat body k projednání, 

vyjadřovat se k projednávaným bodům schůze a pokládat Vedení klubu otázky 

týkající se činnosti klubu. Člen je oprávněn vyjadřovat se k činnosti klubu, pokládat 

otázky, či činit návrhy také mimo konanou schůzi. 

(6) Každý člen má právo volit a být volen ve volbách prezidenta a požívá volební právo 

rovněž v jiných volbách a hlasováních klubu. 

(7) Člen je dále oprávněn využívat jakékoliv další výhody plynoucí ze členství, jako je 

zejména účast na vzdělávacích akcích, zahraničních výjezdech a obdobných 

aktivitách klubu. V přístupu k výhodám plynoucím z členství v klubu se vychází ze 

zásady rovného přístupu ke všem členům. 

Článek VI. 

ZÁNIK ČLENSTVÍ 

(1) Členství zaniká: 

a. smrtí člena, 

b. pozbytím podmínek pro členství, 

c. vyloučením člena pro porušení stanov nebo neplnění povinností člena, 

d. dobrovolným ukončením členství z rozhodnutí člena. 

(2) O vyloučení člena pro závažné porušení stanov nebo neplnění povinností 

rozhoduje Vedení SKOKu na návrh kteréhokoliv člena. Člen může být vyloučen po 

předchozí výtce, ve které je poučen o možnosti vyloučení a vyzván k nápravě. 

V řízení o vyloučení člena si Vedení SKOKu vyžádá stanovisko nadřízeného člena, 

vedoucího týmu, či jiného člena spolupracujícího s vylučovaným členem. 

(3) Členství lze kdykoliv ukončit dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení členství.  

Článek VII. 

ORGÁNY 

(1) Nejvyšší orgánem klubu je Členská schůze, která je tvořena všemi členy. 

(2) Výkonným orgánem klubu je Prezident volený Členskou schůzí. 

(3) Statutární viceprezident (dále jen „Viceprezident“) a viceprezident pro finanční 

záležitosti (dále jen „CFO“) jsou jmenovaní prezidentem z řad členů SKOKu. 

Prezident, Viceprezident a CFO tvoří spolu prezidentem Vedení SKOKu (dále jen 

„Vedení“). 

(4) Vedení je oprávněno zřídit další orgány, nevysloví-li se Členská schůze 

nadpoloviční většinou všech členů proti takovému záměru. Vedení je oprávněno 

jmenovat vedoucí jednotlivých týmů (dále jen „Teamleaders“), rozšířit počet 

viceprezidentů a rozšířit tak Vedení SKOKu nebo měnit organizační strukturu. 

(5) Organizace a rozdělení kompetencí, včetně delegování pravomocí a svěření 

jednotlivých úkolu náleží do rozhodovací pravomoci Vedení.  

Článek VIII. 

PREZIDENT 

(1) Prezident je statutárním orgánem klubu. Prezident zastupuje klub navenek, má 

povinnost klub reprezentovat a jednat vždy v zájmu klubu. 



(2) Prezident předsedá a řídí Členskou schůzi, kterou je povinen svolat nejméně třikrát 

za semestr akademického roku.  

(3) Prezident určuje spolu s ostatními členy Vedení SKOKu celkovou strategii klubu, 

určuje směřování klubu a dbá na naplňování cílů. Průběžně vyhodnocuje plnění 

stanovených cílů a je odpovědný za dosažené výsledky klubu. 

(4) Prezident je oprávněn delegovat své kompetence na členy klubu. 

(5) Prezident je přímo volený všemi členy klubu v rovných a tajných volbách. Funkční 

období prezidenta je jeden akademický rok, počínající v září, neurčí-li Členská 

schůze jinak. 

(6) V nepřítomnosti prezidenta jej zastupuje viceprezident. Pozbude-li prezident 

funkce, nastupuje viceprezident na jeho místo. 

(7) Prezidenta je možné odvolat vysloví-li se nadpoloviční většina všech členů pro 

návrh na jeho odvolání. Návrh na odvolání je oprávněn podat každý člen SKOKu.  

(8) Funkci prezidenta a viceprezidenta nelze vykovávat ze zahraničí.  

(9) Viceprezident setrvá ve funkci po stejnou dobu jako prezident, ledaže nastoupí na 

jeho místo. 

Článek IX. 

VOLBA A USTAVOVÁNÍ ORGÁNŮ 

(1) Vyjádřením demokratických hodnot klubu je konání pravidelných voleb prezidenta 

klubu. Řádné volby prezidenta se konají jednou za rok před koncem funkčního 

období.  

(2) Volit prezidenta je oprávněn každý člen SKOKu, včetně členů v zahraničí. 

(3) Organizací voleb pověří prezident některého člena SKOKu. Člen pověřený 

organizací voleb není zároveň kandidátem v konaných volbách. 

(4) Na základě voleb vyhlášených prezidentem se hlásí kandidáti, jež se budou ve 

volbách o funkci prezidenta ucházet. Vyhlášení voleb je zveřejněno takovým 

způsobem, aby bylo každému členu umožněno se s ním seznámit. Kandidátům na 

prezidenta musí být umožněno představit své programy členům před zahájením 

hlasování, ledaže se voleb účastní jediný kandidát. 

(5) Hlasování ve volbách je tajné, přičemž každý člen má jeden hlas. V hlasování je 

možné využít elektronické prostředky, bude-li zajištěn rovný přístup členů 

k hlasování. Upírání členu práva hlasovat je nepřípustné. Výsledky hlasování 

oznámí člen pověřený organizací voleb. 

(6) Prezidentem je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu odevzdaných 

platných hlasů. Není-li žádný z kandidátů zvolen, proběhne druhé kolo, ve kterém 

členové volí ze dvou kandidátů, jež získali nejvyšší počet hlasů v prvním kole. 

V případě rovnosti hlasů se hlasování opakuje, dokud není prezident zvolen. 

(7) Prezident může rozhodnout, že se otázka vysoké důležitosti nebo obsazení 

některého z orgánů klubu rozhoduje přímým hlasováním všech členů. 

V hlasováních se postupuje podle způsobu voleb prezidenta obdobně. 

(8) Viceprezident, CFO, Teamleaders, pověření členové klubu nebo jiné zřízené 

orgány jsou obsazovány jmenováním z rozhodnutí Prezidenta, neurčí-li Prezident, 

že jsou obsazováni na základě voleb.  



 

Článek X. 

ALUMNI 

(1) Alumni SKOKu se stává člen, který 

a. aktivně působil v klubu alespoň 3 semestry akademického roku; nebo 

b. se výrazně zasadil o rozvoj klubu a Vedení SKOKu rozhodne, že se stává 

Alumni. 

(2) Alumni SKOKu se nestává člen, jež  

a. byl vyloučen z klubu pro porušení stanov nebo neplnění povinností člena; 

nebo 

b. nesplnil některou z podmínek podle odstavce 1 toho článku; nebo 

c. se rozhodne, že se nechce stát Alumni. 

(3) Povinností Alumni je nadále šířit povědomí o SKOKu a zasazovat se o jeho dobré 

jméno. 

(4) Alumni je oprávněn účastnit se vybraných událostí pořádaných klubem. SKOK vítá 

propojení Alumni s aktivní členskou základnou prostřednictvím účasti Alumni na 

pořádaných akcích klubu. 

 

Článek XI. 

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

(1) Stanovy lze měnit pouze, souhlasí-li s tím většina přítomných členů na Členské 

schůzi. 

(2) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 15. 9. 2020. 

 

V Praze, dne 6. 9. 2020 


