Stanovy klubu BEST Prague
Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) Název klubu je BEST Prague.
2) BEST Prague je zájmovým klubem Studentské unie ČVUT (dále SU).
3) Těmto Stanovám jsou nadřazeny Stanovy a interní předpisy SU.

Článek II. - ČINNOST KLUBU
1) Cílem klubu je:
a) Rozvíjet znalosti studentů ČVUT v technických oborech a měkkých
dovednostech s návazností na praxi.
b) Zlepšovat mobilitu, jazykové znalosti a komunikační dovednosti studentů
ČVUT zprostředkováním kontaktu se zahraničními univerzitami a studenty.
c) Poskytovat zpětnou vazbu ČVUT ke stavu technického vzdělávání
zjišťováním požadavků studentů a firem.
d) Podporovat kariérní rozvoj studentů ČVUT.

Článek III. - ORGÁNY KLUBU
1) Orgány klubu BEST Prague jsou:
a) Představenstvo BEST Prague (dále jako Board),
b) Předseda BEST Prague (dále jako President),
c) Místopředseda BEST Prague (dále jako Secretary),
d) Zasedání členů klubu BEST Prague (dále jako Zasedání členů).
e) a další orgány definované v Interním předpisu Oficiální pozice v LBG
Awesome Praguev bodě 3.1.

Článek IV. - ČLENSTVÍ
1) Členství v klubu BEST Prague vzniká dnem přijetí osoby na úroveň Full Member dle
interního předpisu Členství v LBG Awesome Prague a přijetím Presidentem.
President je povinen osobu přijatou na úroveň Full Member dle interního předpisu
Členství v LBG Awesome Praguepřijmout bez zbytečných odkladů.
2) Práva a povinnosti členů BEST Prague vymezují Stanovy SU a interní předpis
Členství v LBG Awesome Prague.
3) Člen klubu BEST Prague má dále právo:
a) účastnit se akcí organizovaných klubem BEST Prague,
b) pokládat Boardu otázky týkající se organizačních záležitostí klubu BEST
Prague a dostat na ně odpověď do 30 kalendářních dnů.
4) Člen klubu BEST Prague má dále povinnosti:
a) dodržovat Stanovy a interní předpisy klubu BEST Prague,

b) spolupracovat na plnění cílů BEST Prague, především plněním úkolů, jimiž
byl pověřen, kvalitně a včas.
5) Členství v klubu BEST Prague zaniká:
a) Přechodem na jinou členskou úroveň než Full Member dle interního předpisu
Členství v LBG Awesome Prague.

Článek V. - BOARD
1) Board:
a) Výkonným orgánem klubu BEST Prague je Board.
b) Hlavním úkolem Boardu je rozhodovat o klíčových záležitostech a investicích
a stanovovat strategii rozvoje klubu BEST Prague.
c) Členem Boardu je President, Secretary a další členové specifikovaní v
interním předpisu Oficiální pozice v LBG Awesome Prague.
d) Board má nejméně 3 členy.
e) Board řeší chod, organizační záležitosti a problémy klubu BEST Prague na
svých schůzích.
f) Board schvaluje, mění a ruší interní předpisy klubu BEST Prague na základě
závazných doporučení Zasedání členů vydaných podle interního předpisu
Schvalování dokumentů a předpisů. Board je povinen řídit se těmito
závaznými doporučeními.
g) Board schvaluje a mění Stanovy klubu BEST Prague na základě závazných
doporučení Zasedání členů vydaných podle interního předpisu Schvalování
dokumentů a předpisů. Board je povinen řídit se těmito závaznými
doporučeními.
h) Člen Boardu musí být plně svéprávný.
2) Mandát Boardu
a) Funkční období Boardu je jeden rok a to od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku.
V případě, že byl člen do Boardu zvolen dodatečně, jeho funkční období
taktéž končí k 30. 6.
b) Mandát člena Boardu zaniká:
i)
uplynutím funkčního období,
ii)
písemnou rezignací do rukou Presidenta či ústní rezignací na schůzi
Zasedání členů (President může rezignovat pouze na schůzi Zasedání
členů),
iii)
zánikem členství v klubu BEST Prague,
iv)
odvoláním v referendu dle stanov SU.
3) Schůze Boardu
a) Board je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.
b) Usnesení Board přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s
hlasovacím právem, pokud neurčují interní předpisy více.
c) Schůze Boardu svolává alespoň jednou za 6 měsíců President, a to pomocí
e-mailu.
4) Volba Boardu
a) Průběh voleb Boardu určuje interní předpis Volby do Boardu.

Článek VI. - ZASEDÁNÍ ČLENŮ
1) Zasedání členů
a) volí Board dle interního předpisu Volby do Boardu,
b) odvolává Board pomocí referenda dle Stanov SU,
c) hlasuje o usneseních Zasedání členů podle interního předpisu Schvalování
dokumentů a návrhů, pokud není uvedeno jinak,
d) vydává závazná doporučení pro Board týkající se schvalování a změn Stanov
klubu BEST Prague podle interního předpisu Schvalování dokumentů a
návrhů
e) vydává závazná doporučení pro Board týkající se schvalování, změn a rušení
interních předpisů klubu BEST Prague podle interního předpisu Schvalování
dokumentů a návrhů
f) volbou dle bodu a) volí Presidenta na pozici Předsedy klubu
g) je svoláváno Boardem nejméně jednou v kalendářním roce.
2) Zasedání členů předsedá President. Předsedající řídí jednání Zasedání členů a je
povinen zajistit vytvoření prezentační listiny a zápisu z jednání (dále jen Zápis).
Pokud se President nemůže Zasedání členů zúčastnit, může President zvolit jiného
předsedajícího z členů klubu BEST Prague.
3) Předsedající zajistí zaslání kopie zápisu členům klubu BEST Prague do 14 dní.

Článek VII. - AKTIVITY KLUBU
1) Aktivity klubu míří k dosažení cílů klubu. O dalších aktivitách rozhoduje Board na
návrh člena klubu.
2) Každá aktivita má stanovený rozpočet, schválený Boardem.
3) Organizaci aktivity může řídit pouze osoba schválená Boardem.

Článek VIII. - PRESIDENT
1) Práva a povinnosti Presidenta jsou popsány v interním předpisu Oficiální pozice v
LBG Awesome Praguea dále ve Stanovách SU (jako Předseda klubu).
2) Uvolní-li se post Presidenta, je výkonem jeho práv a povinností pověřen Secretary.

Článek IX. - SECRETARY
1) Práva a povinnosti Secretary jsou popsány v interním předpisu Oficiální pozice v
LBG Awesome Praguea dále ve stanovách SU (jako Místopředseda klubu).
2) Secretary zastupuje Presidenta v případě, že President není schopen výkonu své
funkce. Do 30 dnů musí Secretary neprodleně vypsat volby na nového Presidenta.

Článek X. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením Studentským parlamentem SU a
Boardem.

2) Nabytím účinnosti těchto stanov se ruší platnost Stanov klubu schválených
Studentským parlamentem SU dne 2. 6. 2009.
3) Stanovy klubu BEST Prague lze měnit a rušit po schválení Boardem a Studentským
parlamentem SU.
Schváleno Představenstvem klubu BEST Prague dne 3.10.2017
Schváleno Studentským parlamentem SU dne
V Praze dne
Představenstvo klubu BEST Prague

