Stanovy klubu STOH – klubu STOlních Her

Čl. 1: Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.

Název klubu je STOH – klub STOlních Her.
Zkrácený název klubu je STOH.
STOH je zájmovým klubem Studentské unie ČVUT (dále jen SU).
Stanovám klubu STOH jsou nadřazeny stanovy a interní předpisy SU, které
jsou jejich nedílnou součástí.

Čl. 2: Cíle činnosti klubu STOH
1. STOH sdružuje hráče společenských her, které se hrají nejčastěji na stole, ale
i u stolu či kdekoli jinde. Jeho hlavním posláním je zejména:
a. pořádat otevřená volná hraní pro každého,
b. pořádat turnaje ve hrách pro členy i další zájemce,
c. propagovat stolní hry jakožto formu zábavy rozvíjející logické myšlení i
další schopnosti hráčů.

Čl. 3: Orgány klubu STOH
1. Orgány klubu STOH jsou:
a. Představenstvo STOHu (dále jen Představenstvo),
b. Předseda STOHu (dále jen Předseda),
c. Místopředseda STOHu (dále jen Místopředseda).

Čl. 4: Členství v klubu STOH
1. Členem STOHu se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.
2. Členství ve STOHu vzniká dnem zapsání na seznam členů. O přijetí člena
rozhoduje Předseda nebo jím pověřená osoba.
3. Povinnosti člena STOHu:
a. dodržovat předpisovou základnu STOHu a SU,
b. platit členské příspěvky ve stanovené výši, pokud mu nebyly
odpuštěny.
4. Práva člena STOHu:
a. požívat výhody plynoucí z členství,
b. volit a být volen do orgánů klubu,
c. účastnit se všech akcí pořádaných klubem, není-li představenstvem
stanoveno jinak,
d. být informován o činnosti klubu.
5. Členství ve STOHu zaniká:
a. nezaplacením členských příspěvků, pokud mu nebyly odpuštěny,
b. vystoupením člena oznámením Předsedovi,

c. usnesením Představenstva o vyloučení člena,
d. nesplněním podmínek určených stanovami SU,
e. úmrtím člena.

Čl. 5: Představenstvo
1. Představenstvo
a. Představenstvo je výkonnou částí STOHu.
b. Všichni členové Představenstva musí být členy STOHu.
c. Představenstvo rozhoduje o klíčových záležitostech STOHu, strategii
rozvoje a investicích.
d. Představenstvo rozhoduje o provozních a organizačních záležitostech
STOHu.
e. Představenstvo se schází a řeší problémy STOHu na Schůzích
Představenstva (viz. Čl. 5, bod 2.), ve smyslu Zasedání Představenstva
ve stanovách SU.
f. V čele Představenstva stojí Předseda.
g. Členy Představenstva jsou Předseda, Místopředseda a další členové.
h. Funkční období členů Představenstva jsou nejvýše dva roky.
i. Člen Představenstva může být do funkce volen opakovaně.
j. Člen Představenstva ztrácí mandát:
i. skončením funkčního období,
ii. vzdáním se mandátu písemným oznámením Představenstvu,
iii. zánikem členství.
k. V případě zániku mandátu člena Představenstva vyhlásí Předseda
doplňující volby. V případě zániku mandátu předsedy je Představenstvo
povinno navrhnout nového předsedu do 14 dnů. Funkční období člena
Představenstva zvoleného v doplňovacích volbách trvá do konce
funkčního období původního člena Představenstva.
l. Práva a povinnosti členů Představenstva vymezuje předpisová
základna SU a předpisová základna STOHu.
2. Schůze Představenstva
a. Schůze Představenstva se koná minimálně jednou za půl roku.
b. Schůzi Představenstva může vyhlásit jakýkoliv člen Představenstva.
c. Na schůzi Představenstva musí být každý člen Představenstva pozván.
Pozvání musí být všem členům Představenstva doručeno nejméně 24
hodin před konáním schůze. Pozvání se provádí osobně, telefonicky
nebo běžnými prostředky elektronické komunikace.
d. Schůze Představenstva jsou veřejné.
e. Schůze Představenstva se řídí interním předpisem a předpisovou
základnou SU.
3. Volby do Představenstva
a. Volby do Představenstva se řídí interním předpisem.
b. Volit Představenstvo může kterýkoli člen STOHu.

Čl. 6: Předseda
Předseda řídí klub a navenek jej zastupuje.
Představenstvo volí Předsedu ze svých členů.
Předsedu jmenuje do funkce Prezident SU na základě návrhu Představenstva.
Předseda se může vzdát mandátu Předsedy osobním prohlášením na schůzi
Představenstva nebo písemným oznámením Prezidentovi SU.
5. Předseda může být odvolán hlasováním Představenstva.
6. Rozsah pravomocí Předsedy je určen Stanovami SU.
1.
2.
3.
4.

Čl. 7: Místopředseda
1. Místopředseda zastupuje Předsedu.
2. Místopředseda je volen Představenstvem na návrh Předsedy.
3. Místopředseda přebírá práva a povinnosti Předsedy v případě zániku mandátu
Předsedy.
4. Místopředseda se může vzdát mandátu Místopředsedy osobním prohlášením
na schůzi Představenstva nebo písemným oznámením Předsedovi, příp.
písemným oznámením Prezidentovi SU v případě, že pozice Předsedy není
obsazena.

Čl. 8: Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Stanovy nabývají účinnosti 1. ledna 2017 a současně ruší platnost
předchozích stanov klubu STOH.
2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Studentským parlamentem SU.

