Stanovy Klubu Čajovna
Čl. I Úvodní ustanovení
1) Název klubu je Klub Čajovna (dále jen „Klub“).
2) Klub Čajovna je zájmovým klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“).
3) Nedílnou součástí stanov Klubu Čajovna je předpisová základna Studentské unie ČVUT.

Čl. II Poslání Klubu Čajovna

Posláním Klubu je umožnit příjemné trávení mimoškolního času pro členy SU. Klub je tiché a čisté
místo, pomáhající nalézt klid mysli a nové vědomosti a zkušenosti v oblasti čajové a dýmkové
kultury.
Čl. III Orgány klubu
1) Orgány Klubu jsou:
a. Představenstvo Klubu Čajovna (dále jen „Představenstvo”),
b. Předseda Klubu Čajovna (dále jen „Předseda”),
c. Místopředseda Klubu Čajovna (dále jen „Místopředseda”).

Čl. IV Členství

1) Členy Klubu se mohou stát:
a. studenti ČVUT,
b. další fyzické osoby, které projeví zájem podílet se na naplňování cílů Klubu.
2) Členství vzniká přijetím osoby Předsedou Klubu a zápisem člena na seznam členů
stvrzeným podpisem.
3) Člen svým písemným souhlasem prohlašuje, že se stává členem SU a Klubu dobrovolně,
zavazuje se dodržovat předpisovou základnu SU a předpisovou základnu Klubu. Dále
souhlasí se zpracováním osobních údajů při evidenci členů.
4) Práva a další povinnosti člena Klubu jsou upraveny v interním předpise.
5) Členství v Klubu zaniká:
a. doručením písemné žádosti o ukončení členství předsedovi Klubu (včetně
e-mailu),
b. odnětím členství z důvodů porušení předpisové základny,
c. neaktivním členstvím trvajícím déle než 6 měsíců,
d. úmrtím, nebo prohlášením za mrtvého.

Čl. V Představenstvo Klubu Čajovna
1) Představenstvo Klubu Čajovna je výkonnou částí Klubu.
2) Členové Představenstva jsou voleni z řad Klubu.
3) Hlavním úkolem Představenstva je rozhodovat o klíčových záležitostech, investicích,
stanovovat strategii rozvoje Klubu a kontrolovat plnění svých rozhodnutí.
4) Představenstvo Klubu má tři členy:
a. Předseda představenstva,
b. Mistr čaje,
c. Mistr dýmky.
5) Řádným funkčním obdobím člena Představenstva jsou dva roky.
6) Volby do Představenstva vyhlašuje Předseda na základě usnesení Představenstva.
7) Představenstvo:
a. zajišťuje chod Klubu a styk s veřejností,
b. schvaluje rozpočet, cíle a plán činnosti Klubu,
c. schvaluje stanovy Klubu a jejich změny,
d. schvaluje, mění a ruší interní předpisy Klubu,
e. volí Předsedu z řad Představenstva,
f. schvaluje Místopředsedu,
g. schvaluje výroční zprávu Klubu,
h. odnímá členství členům klubu, pokud porušili právní základnu Klubu,
i. odvolává se proti pozastavení Klubu Centrálou ke Studentskému parlamentu,
j. odvolává se proti rozhodnutí Kontrolní komise ke Studentskému parlamentu,
k. rozhoduje o zániku Klubu,
l. schvaluje odměny členům Klubu.
4) Představenstvo řeší problémy Klubu na Zasedání představenstva (dále jen „Zasedání“).
5) Zasedání svolává Předseda, nebo při závažném důvodu jakýkoliv člen Představenstva.
6) Na Zasedání musí být členové Představenstva pozváni, a to osobně, telefonem či běžnými
prostředky elektronické komunikace.
7) Pozvání musí být členům Představenstva doručeno nejméně 24 hodin před konáním
Zasedání.
8) Představenstvo se schází minimálně jednou za 6 měsíců.
9) Představenstvo je schopno jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina
jeho členů.
10) Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů
Představenstva.
11) Pro usnesení o zániku Klubu musí hlasovat všichni členové Představenstva souhlasně.
12) Usnesení Představenstva vstupuje v platnost zveřejněním.
13) Představenstvo je povinno uspořádat referendum o odvolání člena Představenstva na
základě petice alespoň 10 % oprávněných voličů. Referenda se účastní pouze osoby
oprávněné volit daného člena Představenstva. Referendum musí být uspořádáno
nejpozději do 30 dnů od předání petice předsedovi klubu. Člen Představenstva pozbývá
mandátu, vysloví-li se pro jeho odvolání nadpoloviční většina účastníků referenda a
současně alespoň 25 % oprávněných voličů.
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Čl. VI Předseda Klubu Čajovna
Předseda řídí Klub a navenek jej zastupuje.
Předsedu jmenuje Prezident SU na základě návrhu Představenstva nejpozději do 14 dnů od
doručení daného návrhu. Prezident předá Předsedovi zmocňovací dekret.
Funkční období předsedy trvá dva roky.
Předseda může písemně pověřit některého ze členů Klubu výkonem některých svých práv
a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
Předseda:
a. řídí a koordinuje činnost Klubu,
b. je odpovědný za činnost a hospodaření Klubu a nese hmotnou odpovědnost za
hospodaření Klubu,
c. je oprávněn nakládat s finančními prostředky a s majetkem Klubu,
d. je oprávněn jménem Klubu za SU samostatně uzavírat smlouvy do stanovené výše
plnění, pokud je k tomu zmocněn Prezidentem SU,
e. informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se Klubu,
f. spravuje finanční prostředky a majetek Klubu,
g. svolává Zasedání,
h. vyhlašuje volby členů Představenstva,
i. přijímá členy Klubu a zajišťuje jejich zápis na seznam členů Klubu,
j. je oprávněn přijmout příspěvky a dary Klubu,
k. má právo odmítnout rozhodnutí o zrušení SU.
Předsedu odvolává Představenstvo nadpoloviční většinou všech hlasů členů
představenstva. V případě odvolání Předsedy přecházejí jeho práva a povinnosti na
Místopředsedu. V případě, že není jmenován, pak na Prezidenta SU. V případě, že končí
funkční období Předsedy, svolá Předseda Zasedání tak, aby mohl být navržen Prezidentovi
SU nový Předseda.

Čl. VII Místopředseda Klubu Čajovna
Zastupuje ve všech věcech předsedu Klubu, a to na základě jeho pověření.
Místopředseda je jmenován předsedou a schvalován představenstvem formou usnesení.
Místopředseda může být odvolán Předsedou nebo nadpoloviční většinou všech hlasů
členů Představenstva.
Při odvolání nebo skončení funkčního období Předsedy končí funkční období
Místopředsedy kromě případu, kdy je Místopředseda Představenstvem pověřen výkonem
práv a povinností Předsedy.

Čl. VIII Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Tyto stanovy nabývají platnosti schválením Studentským parlamentem SU ČVUT.
2) Stanovy nabývají účinnosti 1. 1. 2017 a současně ruší předchozí Stanovy Klubu.
3) Mandát všech orgánů Klubu je zachován do doby vypršení jeho řádného trvání.

Stanovy schváleny Představenstvem dne 23. 10. 2016.
Stanovy schváleny Studentským parlamentem SU ČVUT dne DD. MM. RRRR.

