Stanovy Křesťanského klubu
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Název klubu je Křesťanský klub. Jeho zkratka je KK.
2. Křesťanský klub (dále jen "KK") je interním zájmovým klubem Studentské unie ČVUT
(dále jen "SU").
3. Nedílnou součástí Stanov KK jsou Stanovy SU.

Čl. 2
Poslání KK
1.
2.
3.
4.

Sdružuje křesťany a zájemce o křesťanství.
Vyvíjí činnost zaměřenou na rozvíjení duchovního života členů KK.
Organizuje kulturní, společenské, informační a vzdělávací akce.
Hájí společné zájmy členů KK.

Čl. 3
Členství
1. Členem KK se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.
2. Člen KK má právo
a. požívat výhod plynoucích z členství,
b. být informován o činnosti KK,
c. obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány KK a
obdržet do 30 kalendářních dnů odpověď,
d. volit a být volen do orgánů KK v souladu s předpisovou základnou SU a KK, s
výjimkou případu, kdy mu bylo pozastaveno členství.
3. Člen KK je povinen:
a. Dodržovat předpisovou základnu KK a SU
4. Členství v KK zaniká
a. Vystoupením písemnou formou Předsedovi klubu
b. Dle podmínek pro zánik členství, které jsou definovány ve stanovách SU.

Čl. 4
Orgány KK
Orgány KK jsou:
1. Představenstvo KK (dále jen "Představenstvo"),
2. Předseda KK (dále jen "Předseda"),

3. Místopředseda KK (dále jen "Místopředseda"),

Čl. 5
Představenstvo
1. Představenstvo je nejvyšším výkonným orgánem KK.
2. Představenstvo rozhoduje o klíčových záležitostech klubu, stanovuje strategii rozvoje
KK a kontroluje plnění svých rozhodnutí.
3. Představenstvo tvoří minimálně 3 členové a maximálně 5 členů. Způsob volby
Představenstva upravuje interní předpis.
4. Všichni členové Představenstva musí být členy KK.
5. Dva z členů Představenstva mají zároveň funkci Předsedy, respektive
Místopředsedy.
6. Funkční období členů Představenstva trvá nejdéle 2 roky.
7. V případě zániku mandátu člena Představenstva vyhlásí Předseda doplňovací volby.
Jejich průběh upravuje interní předpis.
8. V případě zániku mandátu Předsedy je Představenstvo povinno se do 30 dnů usnést
o návrhu na jmenování nového Předsedy.
9. Funkční období člena Představenstva zvoleného v doplňovacích volbách je zkráceno
do konce funkčního období původního člena Představenstva.
10. Představenstvo se schází na schůzích. Způsob svolání schůze, její průběh a způsob
hlasování upravuje interní předpis KK a předpisová základna SU.
11. "Osobou s hlasovacím právem pro danou schůzi" se rozumí
a. člen Představenstva, nepověřil-li písemnou formou jiného člena KK výkonem
svých hlasovacích práv,
b. člen KK, který sám není členem Představenstva, a který byl pro danou schůzi
pověřen členem Představenstva výkonem jeho hlasovacích práv.
12. Každá osoba s hlasovacím právem pro danou schůzi má pouze jeden hlas.
13. Člen Představenstva ztrácí mandát:
a. skončilo-li funkční období, na které byl zvolen,
b. pokud se nedostaví on, ani jím pověřený člen dle odst. 11 tohoto článku na tři
po sobě jdoucí schůze Představenstva,
c. Zaniklo-li jeho členství v klubu,
d. Vzdá-li se svého mandátu písemně do rukou Předsedy,
e. Je-li odvolán dvoutřetinovou většinou všech členů Představenstva.
f. Je-li odvolán na základě výsledků referenda dle čl. XVI/12. stanov SU.

Čl. 6
Předseda
1. Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek.
2. Předseda musí být členem KK.
3. Předsedu jmenuje Prezident SU na základě rozhodnutí Představenstva. Způsob
volby Předsedy upravuje interní předpis.
4. Předseda podává Představenstvu návrh na jmenování Místopředsedy a Delegáta.

5. Má právo veta v otázkách finančně právních, pokud se domnívá, že rozhodnutí
Představenstva by mohlo finančně nebo právně poškodit KK nebo SU.
6. Předseda se může vzdát funkce, a to
a. prohlášením učiněným osobně na schůzi Představenstva,
b. písemně do rukou Prezidenta SU.
7. Předsedu může odvolat Představenstvo v případě, že se pro návrh vysloví alespoň
dvě třetiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.
8. V případě zániku mandátu Předsedy zastává jeho funkci Místopředseda po dobu
nezbytně nutnou (ne však déle jak 30 dní).

Čl. 7
Místopředseda
1. Místopředseda zastupuje Předsedu v době jeho nepřítomnosti, nebo pokud jej k
tomu Předseda zmocní.
2. O jmenování Místopředsedy rozhoduje Představenstvo na návrh Předsedy.
Místopředseda musí souhlasit se svým jmenováním.
3. Mandát Místopředsedy trvá nejdéle 2 roky.
4. Místopředseda musí být členem KK.
5. Místopředseda se může vzdát funkce, a to
a. prohlášením učiněným osobně na schůzi Představenstva,
b. písemně do rukou Předsedy.
6. Místopředseda může být odvolán
a. Předsedou,
b. Představenstvem v případě, vysloví-li se pro návrh alespoň dvě třetiny všech
osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.

Čl. 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Schválením těchto stanov se ruší doposud platné stanovy KK z 30. 5. 2005
2. Všechny interní předpisy KK platné v den nabytí platnosti těchto stanov zůstávají
platnými předpisy KK nadále.
3. Tyto stanovy nabývají platnosti po schválení Studentským parlamentem SU.

V Praze dne 17. 12. 2016
Představenstvo Křesťanského klubu

