Stanovy klubu Orlík
Článek I. Základní
ustanovení
1.
2.

Název klubu je Orlík“, oficiální zkratka je OK.
Klub Orlík (dále jen „OK“) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“).

3.
4.

Nedílnou součástí stanov OK je předpisová základna SU.
Posláním klubu je
a. hájení zájmů a práv členů OK a ubytovaných na koleji Orlík,
b. organizace volného času členů OK a ubytovaných na koleji Orlík (dále jen „Kolej“),
c. organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích aktivit,
d. využití informačních technologií pro podporu studia.
5. Klub Orlík usiluje o podporu spolupráce studentů a také realizaci studentských aktivit
a projektů, které jsou v souladu s posláním klubu.

Článek II. Orgány
1. Orgány Klubu ve smyslu Stanov jsou:
a. Představenstvo,
b. Předseda,
c. Místopředseda,
d. Zástupce koleje,
e. Správci.

Článek III. Členství
5.
6.

7.

8.

Členem OK se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.
Člen OK má právo:
a. být informován o činnosti OK,
b. dávat podněty, připomínky a klást dotazy v písemné formě orgánům OK a
obdržet na ně do 30 dnů odpověď,
c. volit a být volen do orgánů OK v souladu s platnou předpisovou základnou,
d. využívat výhody členství.
Člen OK je povinen:
a. dodržovat předpisovou základnu SU a OK,
b. platit členský příspěvek, pokud mu nebyl odpuštěn.
Členství zaniká:
a. nezaplacením členských příspěvků,
b. vyloučením Představenstvem z důvoduu hrubého či opakovaného porušení
předpisové základny Klubu nebo SU,
c. vystoupením z OK (vystoupení lze uskutečnit jen písemnou formou do rukou
Předsedy),
d.

Článek IV. Představenstvo
1. Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu.
2. Představenstvo má právě 5 členů, kteří jsou voleni z řad členů klubu. Po dobu 60 dní
může mít Představenstvo pouze 4 členy, pokud některý z nich ztratí mandát.
3. Členy Představenstva jsou:
a. Předseda,
b. Místopředseda,
c. Zástupce koleje,
d. Dva členové představenstva.
4. Funkční období členů Představenstva trvá nejdéle 18 měsíců.
5. Představenstvo musí do 30 dnů od nástupu do funkce zvolit Předsedu.
6. Všichni členové Představenstva ztrácí mandát:
a. uplynutím funkčního období,
b. zvolením nového Představenstva,
c. pokud po dobu delší než 60 dní je jejich počet nižší než 5,
d. pokud jejich počet klesne na 3 nebo méně
7. Člen Představenstva (vyjma Předsedy) ztrácí mandát:
a. rezignací na zasedání Představenstva (rezignací lze uskutečnit jen písemnou
formou do rukou Předsedy),
b. odvoláním dvoutřetinovou většinou všech členů Představenstva (formou
vyjádření/odůvodnění),
c. odvoláním pomocí referenda dle stanov SU.
8. Volby do Představenstva a volba Předsedy jsou upraveny ve Volebním řádu klubu.
9. Pravomoce a povinnosti Představenstva jako celku jsou určeny stanovami SU.
10. Pokud se člen Představenstva třikrát v řadě bez řádné omluvy nezúčastní zasedání
Představenstva, na příštím zasedání Představenstvo automaticky hlasuje o jeho
odvolání. Řádnou omluvou se rozumí osobní nebo písemná omluva Předsedovi
nebo do konference Představenstva nejpozději 12 hodin před daným zasedáním.
11. Představenstvo volí a odvolává Správce.

Článek V. Předseda
1. Předseda řídí klub a navenek jej zastupuje.
2. Předsedu jmenuje Prezident SU na základě návrhu Představenstva.
3. Funkční období Předsedy začíná jmenováním Prezidentem SU a končí společně
s funkčním obdobím Představenstva.
4. Předseda ztrácí mandát:
a. písemnou rezignací do rukou Prezidenta a rezignací na zasedání
Představenstva,
b. odvoláním dvoutřetinovou většinou všech členů Představenstva
5. Předseda ztrátou mandátu neztrácí mandát v Představenstvu.
6. Práva a povinnosti Předsedy jsou určeny stanovami SU.
7. Předseda je zároveň správcem sítě.

Článek VI. Místopředseda
1. Místopředseda
a. zastupuje Předsedu,
b. je schvalován Představenstvem na základě návrhu Předsedy.
2. Funkční období začíná schválením Představenstvem a končí společně s funkčním
obdobím Představenstva.
3. Místopředseda ztrácí mandát:
a. písemnou rezignací do rukou Předsedy a rezignací na zasedání
Představenstva,
b. odvoláním nadpoloviční většinou všech členů Představenstva.
4. Místopředseda ztrátou funkce neztrácí mandát v Představenstvu.
5. Práva a povinnosti Místopředsedy jsou definovány stanovami SU.
6. Místopředseda odpovídá za včasné zveřejňování dokumentů vydávaných
Představenstvem.

Článek VII. Zástupce
koleje
1. Zástupce koleje:
a. hájí zájmy všech ubytovaných na koleji a členů OK,
b. komunikuje s vedením koleje a s vedením Správy účelových zařízení ČVUT,
c. spolupracuje s ostatními Studentskými samosprávami v rámci ČVUT a s
Radou studentských samospráv,
d. je členem Představenstva klubu.
2. Zástupce koleje je volen všemi ubytovanými na koleji Orlík z řad členů OK, volba je
dále upravena ve Volebním řádu. Funkce Zástupce koleje není slučitelná s funkcí
Předsedy a Místopředsedy.
3. Mandát Zástupce koleje zaniká ztrátou mandátu člena Představenstva.
4. Práva a povinnosti jsou dále definovány v interním předpisu.

Článek VIII. Správce
1. Správce:
a. se stará o činnost specifikovanou v interním předpisu,
b. zodpovídá se Představenstvu,
c. koná svou práci zodpovědně,
d. je schvalován Představenstvem a jmenován Předsedou klubu,
2. Pozice vzniká schválením interního předpisu.
3. Správce ztrácí funkci:
a. písemnou rezignací podanou Předsedovi klubu a rezignací na zasedání
Představenstva,
b. odvoláním nadpoloviční většinou Představenstva,
4. Pozice zaniká zrušením interního předpisu popisujícího danou pozici.

Článek IX. Výklad pojmů
1. Za oficiální informační kanály klubu jsou považovány oficiální nástěnky umístěné v
budově Koleje Orlík a webová prezentace Klubu.

Článek X Přechodná
a závěrečná ustanovení
1. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Studentským parlamentem SU ČVUT.
2. Stanovy nabývají účinnosti 1. 1. 2017 a současně se ruší Stanovy klubu Orlík od
4. 10. 2006.

Stanovy schváleny Představenstvem dne 13. 10. 2016.
Stanovy schváleny Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT dne DD. MM. RRRR

