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Stanovy
Stanovy spolku

Studentská unie ČVUT
Úplné znění ke dni 21. 6. 2016
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Název spolku je „Studentská unie ČVUT“, zkratka spolku je „SU ČVUT“
(dále jen „SU“).
2. Sídlo spolku je Zikova 4, 166 36 Praha 6.
3. IČO spolku je 67981224.
4. Studentská unie ČVUT je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou.
5. Studentská unie ČVUT je samosprávná, dobrovolná, nepolitická
organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je
obecně prospěšná činnost. Posláním spolku je zejména:
a. hájení zájmů a práv studentů ČVUT a členů SU,
b. organizace volného času studentů ČVUT a členů SU,
c. podpora mobility studentů ČVUT a členů SU,
d. organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích
akcí,
e. využití informačních technologií pro podporu studia,
f. nákup, správa a prodej majetku pořízeného k dosahování cílů
a záměrů SU,
g. podpora osobnostního a profesního růstu studentů ČVUT a členů SU,
h. činnost vyvíjená za účelem dosahování cílů a záměrů SU.
6. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů
spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném
znění v sídle spolku.
Čl. II
Organizační struktura
1. Nejvyšším orgánem SU je Studentský parlament.
2. Statutárním orgánem SU je Prezident.
3. Orgány SU jsou:
a. Studentský parlament,
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4.
5.
6.

7.
8.

b. Prezident,
c. Viceprezident,
d. Centrála,
e. Shromáždění klubů,
f. Kontrolní komise,
g. Rada studentských samospráv,
h. Výbory Studentského parlamentu.
Studentská unie ČVUT se dělí na kluby, ty sdružují jednotlivé členy.
Kluby se dělí na interní a externí. Interní kluby se dále dělí na kolejní
a zájmové.
Orgány interních klubů SU jsou:
a. Představenstvo,
b. Předseda,
c. Místopředseda,
d. další orgány, pokud je stanovy klubu definují.
Orgány externích klubů si definují externí kluby samy.
Kooptace členů do orgánů SU a orgánů interních klubů není možná.
Čl. III
Člen a členství

1. Členem SU se může stát:
a. student ČVUT nebo jiné vysoké školy,
b. další fyzická osoba, jež vyvíjí aktivitu zaměřenou k dosahování cílů
SU,
c. právnická osoba, jež spolupracuje s SU na dosahování společných
cílů.
2. Členství fyzických osob vzniká:
a. přijetím příslušným Předsedou interního klubu, pokud tato osoba již
není členem SU,
b. zapsáním na seznam nezávislých členů, pokud tato osoba již není
členem SU,
c. udělením čestného členství.
3. Členství právnických osob vzniká usnesením Studentského parlamentu.
4. Čestné členství může být uděleno fyzické osobě, jež významně přispěla
k rozvoji a dosahování cílů SU, na základě návrhu jiného člena SU.
Čestné členství se nevylučuje s jinou formou členství. Z čestného
členství plynou stejné povinnosti jako z členství. Z čestného členství
plynou pouze práva 9.a, 9.b, 9.e a 9.f.
5. Každý člen SU musí být zapsán v evidenci členů.
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6. U člena, který je fyzickou osobou, je evidováno alespoň:
a. jméno a příjmení,
b. datum a místo narození,
c. adresa trvalého bydliště.
7. U člena, který je právnickou osobou, je evidováno alespoň:
a. název,
b. identifikační číslo osoby.
8. Člen svým písemným souhlasem prohlašuje, že se stává členem SU
dobrovolně, zavazuje se dodržovat předpisovou základnu SU
a předpisovou základnu klubů, kterých je členem, a souhlasí se
zpracováním osobních údajů při evidenci členů.
9. Člen má právo:
a. být informován o činnosti orgánů SU a orgánů klubů,
b. obracet se s připomínkami a podněty, návrhy a žádostmi na orgány
SU a orgány klubů a obdržet do 30 kalendářních dnů odpověď,
c. požívat výhod člena SU a výhod člena klubů, které definují stanovy
příslušných klubů, jichž je členem,
d. volit a být volen do orgánů SU a orgánů klubu, jehož je členem,
v souladu se stanovami a interními předpisy, pokud je tento člen
fyzickou osobou,
e. odstoupit z jakékoli funkce, kterou zastává,
f. odvolat se proti vyloučení z SU ke Studentskému parlamentu.
10. Člen má povinnosti:
a. řídit se předpisovou základnou SU a příslušných klubů, jichž je
členem,
b. platit členské příspěvky, pokud mu nebyly odpuštěny,
c. zdržet se jednání, které by poškozovalo dobré jméno SU,
d. chránit a hospodárně využívat majetek SU,
e. uvést pravdivé osobní údaje a nahlásit jejich změny, přičemž SU
není zodpovědná za správnost a úplnost uvedených údajů.
11. Členství zaniká:
a. vystoupením písemnou formou Prezidentovi SU,
b. zanikne-li členství ve všech interních klubech SU ani není
nezávislým členem,
c. vyloučením člena Centrálou, pokud jde o nezávislého člena,
d. vyloučením
člena
Studentským
parlamentem,
pokud
jde
o právnickou osobu,
e. úmrtím, prohlášením za mrtvého, nebo zánikem právnické osoby.
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12. V případě zániku členství:
a. nemá člen nárok na vrácení již zaplacených příspěvků, nerozhodneli Studentský parlament jinak,
b. zaniká mandát v orgánech daného klubu či SU.
Čl. IV
Studentský parlament
1. Studentský parlament je složen z delegátů.
2. Studentský parlament se schází minimálně jednou za 6 měsíců.
Zasedání svolává Prezident nejpozději 14 dnů před jeho konáním.
Mimořádné zasedání svolává Prezident nebo člen Kontrolní komise,
pokud to považuje za nutné nebo pokud o to požádá aspoň třetina
delegátů Studentského parlamentu.
3. Studentský parlament
a. schvaluje stanovy SU a jejich změny,
b. schvaluje a mění interní předpisy SU,
c. rozhoduje o členství SU v jiných spolcích,
d. uděluje a odnímá čestné členství v SU,
e. schvaluje výroční zprávu SU a výsledek hospodaření SU,
f. vytváří a ruší výbory Studentského parlamentu,
g. jmenuje a odvolává členy výborů Studentského parlamentu,
nestanoví-li interní předpis SU jinak,
h. jmenuje členy Kontrolní komise,
i. odvolává členy Kontrolní komise na návrh Centrály,
j. volí a odvolává Prezidenta,
k. odvolává Viceprezidenta v případě, že má pravomoci Prezidenta,
l. schvaluje a odvolává Centrálu jako celek,
m. schvaluje rozpočet Centrály,
n. schvaluje zánik SU a rozhoduje o využití zbylého majetku SU,
o. schvaluje stanovy interních klubů a jejich změny,
p. projednává změny stanov externích klubů,
q. schvaluje výši a podmínky placení členských příspěvků,
r. schvaluje podmínky pro odpouštění členských příspěvků, pokud
stanovy příslušného klubu neurčí jinak,
s. odvolává Předsedu klubu, který má pozastavenou činnost,
t. schvaluje vznik a podmínky ekonomických činností,
u. rozhoduje o zániku interního klubu, který má méně než tři členy
nebo je nepřetržitě pozastavený více než 6 měsíců,
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v. rozhoduje o odvolání orgánu SU, orgánu klubu a člena SU proti
rozhodnutí Centrály nebo Kontrolní komise,
w. přijímá a vylučuje členy SU, kteří jsou právnickými osobami,
x. rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou
stanovami SU nebo interními předpisy SU svěřeny ostatním
orgánům SU nebo orgánům interních klubů.
4. Studentský parlament je schopen jednat, usnášet se a volit, je-li
přítomna nadpoloviční většina delegátů z celkového počtu mandátů.
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných
delegátů. Usnesení o schválení či změně stanov a odvolání člena
Kontrolní komise je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina
delegátů z celkového počtu mandátů. Usnesení na mimořádném
zasedání je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina delegátů
z celkového počtu mandátů. Pro usnesení o zániku SU musí hlasovat
všichni jmenovaní delegáti Studentského parlamentu souhlasně.
Usnesení o zániku SU nesmí být přijato na mimořádném zasedání
Studentského parlamentu. Usnesení Studentského parlamentu vstupuje
v platnost zveřejněním.
Čl. V
Delegát
1. Delegáty Studentského parlamentu jsou:
a. Prezident,
b. jeden delegát za každý kolejní klub,
c. jeden delegát za Akademický senát ČVUT (dále jen AS ČVUT),
d. zástupci zájmových a externích klubů, jejichž celkový počet je
o jeden nižší než počet delegátů za kolejní kluby. Počet delegátů za
zájmové ani externí kluby nesmí být nižší než dva, pokud
příslušných klubů není méně.
2. Delegáti Studentského parlamentu hájí a zastupují zájmy členů SU
a studentů ČVUT.
3. Delegáta kolejního klubu jmenuje Předseda kolejního klubu z řad členů
klubu. Zánikem klubu zaniká mandát delegáta nominovaného Předsedou
tohoto klubu.
4. Delegáty zájmových a externích klubů jmenují předsedové zájmových
klubů či statutární zástupci externích klubů s právem jmenovat dle
interního předpisu. Delegát jmenovaný předsedou zájmového klubu
musí být členem zájmového klubu.
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5. Delegáta AS ČVUT určuje studentský místopředseda AS ČVUT, případně
předseda AS ČVUT, pokud je jím student, ze studentské komory AS
ČVUT. Zánikem mandátu člena AS ČVUT zaniká mandát delegáta AS
ČVUT.
6. Každý delegát interního klubu má právo jmenovat právě jednoho
zástupce, který je členem SU. Každý delegát externího klubu má právo
jmenovat právě jednoho zástupce. Delegát AS ČVUT má právo jmenovat
právě jednoho zástupce, který je členem studentské komory AS ČVUT.
Zánikem mandátu nebo odvoláním delegáta zaniká mandát i jeho
zástupci.
7. Zástupce delegáta zastupuje příslušného delegáta v jeho nepřítomnosti
na zasedání Studentského parlamentu.
8. Funkční období delegáta Studentského parlamentu je jeden rok, mandát
delegáta automaticky zaniká 31. prosince. Odvolat delegáta může ten,
kdo má právo jej jmenovat. Delegát pozbývá mandátu, pokud se on ani
jím jmenovaný zástupce nedostaví na dvě po sobě jdoucí řádná
zasedání.
9. Delegát i zástupce delegáta Studentského parlamentu může mít
současně pouze jeden mandát.
Čl. VI
Shromáždění klubů
1. Shromáždění klubů je složeno z Předsedů kolejních klubů SU.
2. Shromáždění klubů schvaluje usnesení Studentského parlamentu, pokud
toto usnesení
a. schvaluje stanovy SU a jejich změny,
b. schvaluje vznik, změny a zánik důležitých interních předpisů SU,
c. schvaluje vznik a zánik kolejního klubu,
d. schvaluje výši a podmínky členských příspěvků,
e. schvaluje zánik SU.
3. Dále schvaluje usnesení Studentského parlamentu, pokud o to na
daném zasedání Studentského parlamentu požádají alespoň tři delegáti.
4. Předseda kolejního klubu má právo hlasovat, pokud klub, který vede,
měl odvést a odvedl v plné výši odvody do centrálního rozpočtu
(stanoveno důležitým interním předpisem) za předchozí pololetí.
5. Shromáždění klubů se schází tehdy, pokud Studentský parlament schválí
usnesení, které zároveň schvaluje Shromáždění klubů. Zasedání svolává
Prezident po dohodě s Předsedy klubů.
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6. Počet hlasů kolejních klubů je jednoznačně určen důležitým interním
předpisem.
7. Usnesení Shromáždění klubů je přijato, pokud pro ně hlasovali
předsedové klubů s více než 50 % všech rozdělených hlasů. Pro
usnesení o zániku SU musí hlasovat všichni předsedové klubů. Usnesení
Shromáždění klubů vstupuje v platnost zveřejněním.
Čl. VII
Výbory Studentského parlamentu
1. Výbor Studentského parlamentu (dále jen „výbor“) je pracovní a poradní
skupinou Studentského parlamentu. Jeho členové jsou jmenováni
a odvoláváni usnesením Studentského parlamentu, pokud interní
předpis SU nestanoví jinak.
2. Výbor vzniká schválením interního předpisu o vzniku a úloze výboru.
3. Funkční období člena výboru jsou dva roky, pokud interní předpis
o daném výboru neurčí kratší období.
4. Na pozici předsedy výboru může kandidovat a být jmenován pouze
delegát Studentského parlamentu. Kandidaturu na pozici předsedy
výboru přijímá Studentský parlament. Volbu předsedy upravuje interní
předpis. Předseda se svým jmenováním stává členem výboru.
5. Nemá-li povinný výbor řádně jmenovaného předsedu, přecházejí
povinnosti předsedy výboru na Prezidenta.
6. Na pozici řadového člena výboru může kandidovat a být jmenován
pouze člen SU.
7. Členové výboru oznamují rezignaci písemně Studentskému parlamentu.
Čl. VIII
Prezident
1. Prezident je statutárním orgánem SU a jedná za spolek ve všech věcech
samostatně. Prezident řídí SU a zastupuje ji navenek.
2. Funkční období Prezidenta trvá dva roky. Prezident může písemně
pověřit člena Centrály výkonem některých svých práv a povinností,
nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
3. Prezident nesmí zároveň zastávat
a. funkci Předsedy, Místopředsedy nebo člena Představenstva interního
klubu SU,
b. funkci statutárního orgánu externího klubu SU,
c. funkci člena statutárního orgánu externího klubu SU.
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4. Při odvolání Prezidenta přechází jeho pravomoci a povinnosti na
delegáta Studentského parlamentu zastupujícího klub, který má největší
počet hlasů ve Shromáždění klubů. V případě, že daný klub nebude mít
jmenovaného delegáta v Parlamentu, přechází tyto pravomoci na
Předsedu tohoto klubu. Osoba s pravomocemi Prezidenta pak nejpozději
do 30 dnů svolá zasedání Studentského parlamentu za účelem volby
Prezidenta.
5. Pokud Prezident odstoupí ze své funkce, přechází jeho práva
a povinnosti na Viceprezidenta. Pokud Viceprezident není jmenován,
odstoupil nebo byl odvolán, postupuje se stejně jako ve 4. odstavci
tohoto článku.
6. Prezident
a. řídí a koordinuje činnost SU,
b. je odpovědný za její činnost a nese hmotnou odpovědnost za
hospodaření SU,
c. informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se
SU a jejích klubů,
d. spravuje finanční prostředky a majetek SU mimo finančních
prostředků a majetku klubů,
e. svolává
zasedání
Studentského
parlamentu,
Centrály
a Shromáždění klubů,
f. navrhuje a odvolává členy Centrály,
g. jmenuje a odvolává Viceprezidenta z řad členů Centrály,
h. má právo zapisovat fyzické osoby na seznam nezávislých členů,
i. přijímá příspěvky a dary pro SU.
Čl. IX
Viceprezident
1. Je jmenován Prezidentem nejdéle do konce volebního období Prezidenta
SU.
2. Zastupuje Prezidenta v případě, kdy Prezident není schopen svou funkci
vykonávat.
3. Viceprezident nesmí zároveň zastávat
a. funkci Předsedy, Místopředsedy nebo člena Představenstva interního
klubu SU,
b. funkci statutárního orgánu externího klubu SU,
c. funkci člena statutárního orgánu externího klubu SU.
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Čl. X
Centrála
1. Centrála
a. zajišťuje chod SU a styk s veřejností,
b. navrhuje rozpočet SU, priority a plán činnosti,
c. vypracuje rozpočet Centrály a výroční zprávu Centrály a SU,
d. má právo kontrolovat činnost klubů,
e. vylučuje nezávislé členy za závažné či opakované porušení
předpisové základny SU,
f. navrhuje odvolání členů Kontrolní komise z důvodu závažného či
opakovaného porušení povinností,
g. pozastavuje a odpozastavuje činnost interního klubu v případě
porušování předpisové základny SU a předpisové základny klubu
orgány daného klubu.
2. Centrála je výkonnou částí SU. Centrálu řídí Prezident.
3. Počet členů Centrály nesmí být nižší než tři. Členy Centrály jsou
i Prezident a Viceprezident. Členové Centrály jsou navrhováni
Prezidentem a schvalováni Studentským parlamentem.
4. Všichni členové Centrály jsou automaticky zapsáni na seznam
nezávislých členů SU.
5. V případě pozastavení činnosti klubu Centrálou přechází pravomoci
Představenstva na Centrálu a Prezident tímto získává pravomoci
Předsedy klubu. Výjimkou jsou práva na odvolání Předsedy a zrušení
klubu, která nenáleží původnímu Představenstvu ani Centrále.
V případě, že se původní Představenstvo odvolá proti rozhodnutí
Centrály do 7 dnů od pozastavení, není Centrála do projednání odvolání
Studentským parlamentem oprávněna provádět jakékoliv nezvratné či
zásadní kroky s finančními prostředky a majetkem klubu.
6. Funkční období členů Centrály trvá dva roky. Členové Centrály mohou
být Prezidentem odvoláni. Členové Centrály automaticky pozbývají
mandátu při uplynutí mandátu Prezidenta.
7. Centrála se schází zpravidla jednou měsíčně. Zasedání svolává
Prezident. Lhůty pro svolání a způsob svolání zasedání určuje Centrála.
8. Centrála je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční
většina přítomných členů Centrály. Usnesení Centrály vstupuje
v platnost zveřejněním. Proti rozhodnutí Centrály je možno se odvolat
do 7 dnů od zveřejnění usnesení ke Studentskému parlamentu.
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Čl. XI
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem SU, jehož cílem je dohled nad
fungováním SU v souladu s předpisovou základnou SU a obecně
platnými právními předpisy.
2. Předmětem zájmu Kontrolní komise je činnost orgánů SU a orgánů
interních klubů.
3. Posláním Kontrolní komise je:
a. prevence, dohled a poradenská činnost orgánům SU a orgánům
interních klubů,
b. kontrolní činnost orgánů SU a orgánů interních klubů,
c. prošetření porušení předpisové základny SU nebo předpisové
základny klubu členy SU, pokud je toto porušení postoupeno
Kontrolní komisi.
4. Kontrolní komise se skládá ze tří členů.
5. Všichni členové Kontrolní komise jsou automaticky zapsáni na seznam
nezávislých členů SU.
6. Člen kontrolní komise je jmenován usnesením Studentského parlamentu
a jeho mandát trvá dva roky.
7. Funkce člena Kontrolní komise je neslučitelná s funkcí v jiném orgánu
SU nebo orgánu klubu SU.
8. Kvalifikační předpoklady pro jmenování členem Kontrolní komise,
pravomoci a povinnosti komise i jejích členů a další podrobnosti jsou
definované v důležitém interním předpisu.
Čl. XII
Rada studentských samospráv
1. Rada studentských samospráv (dále jen RSS) je orgánem SU. Plní funkci
studentské samosprávy v ubytovacích zařízeních ČVUT.
2. RSS zastupuje SU při jednáních se Správou účelových zařízení ČVUT
(dále „SÚZ“). Během těchto jednání hájí zájmy studentů využívajících
služeb SÚZ.
3. Členy RSS jsou:
a. zástupce Centrály,
b. zástupce AS ČVUT,
c. jeden zástupce za každou kolej ČVUT,
d. další členové definovaní v interním předpisu.
4. Vznik a zánik mandátu členů RSS, jejich práva a povinnosti určuje
interní předpis.
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Čl. XIII
Klub
1. Klub je zájmové sdružení určitého počtu členů, seskupující tyto členy za
účelem prosazování společných zájmů.
2. Každý klub musí mít vlastní stanovy, které definují cíle a podmínky
fungování klubu. Interní kluby dále vydávají interní předpisy klubu.
Předpisová základna klubu musí být v souladu s předpisovou základnou
SU. Stanovy interních klubů a jejich změny schvaluje Představenstvo
klubu a musí být schváleny Studentským parlamentem. Stanovy
externích klubů projednává Studentský parlament. Interní předpisy
klubu schvaluje Představenstvo klubu.
3. Interní klub může být založen pouze přípravným výborem, který je
složen ze tří členů. Přípravný výbor vytvoří a předloží Studentskému
parlamentu cíle a stanovy klubu. Klub začíná fungovat schválením
stanov. V takovém případě se přípravný výbor stává Představenstvem
klubu.
4. Kolejní klub zajišťuje funkci studentské samosprávy, provoz
počítačových sítí a další aktivity zpravidla v ubytovacích zařízeních ČVUT.
Je pevnou součástí SU a nemá vlastní právní subjektivitu. Kolejní kluby
vybírají od svých členů členské příspěvky a odvádějí jejich podíl Centrále
podle příslušného důležitého interního předpisu.
5. Zájmový klub sdružuje členy za účelem naplňování konkrétní zájmové
činnosti, je součástí SU a nemá vlastní právní subjektivitu. Zájmové
kluby, které vybírají od svých členů členské příspěvky, odvádějí jejich
podíl Centrále podle příslušného důležitého interního předpisu.
6. Externí klub je právnická osoba, která spolupracuje s SU na dosahování
společných cílů. Externí klub funguje v rámci SU jako jeden člen SU.
Externí kluby mají vlastní právní subjektivitu.
7. V případě, že orgány interního klubu porušují předpisovou základnu SU,
je Centrála oprávněna pozastavit činnost klubu.
8. Interní klub zaniká, jestliže se pro zánik vysloví všichni členové
Představenstva. O majetku zaniklého klubu rozhodne Studentský
parlament. V případě, že je pozastavena činnost klubu, rozhoduje
o zániku klubu Studentský parlament.
Čl. XIV
Představenstvo
1. Představenstvo je výkonnou částí klubu.
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2. Členové Představenstva jsou voleni v souladu s předpisovou základnou
SU a příslušného klubu.
3. Počet členů Představenstva nesmí být nižší než tři.
4. Funkční období členů Představenstva trvá dva roky, pokud stanovy klubu
neurčí dobu kratší.
5. 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 a odvolává Předsedu, pokud stanovy klubu nestanoví jinak,
f. schvaluje Místopředsedu,
g. schvaluje výroční zprávu klubu,
h. schvaluje návrh změny výše členských příspěvků, který postupuje
Studentskému parlamentu,
i. rozhoduje o odpuštění členského příspěvku,
j. vylučuje členy klubu, kteří závažně nebo opakovaně porušili
předpisovou základnu SU či klubu,
k. odvolává se proti pozastavení klubu Centrálou ke Studentskému
parlamentu,
l. odvolává se proti rozhodnutí Kontrolní komise ke Studentskému
parlamentu,
m. rozhoduje o zániku klubu,
n. má další práva a povinnosti určené stanovami klubu a interními
předpisy SU.
6. Představenstvo je schopno jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech jeho členů, neurčí-li předpisová základna
klubu více.
7. Usnesení Představenstva:
a. je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů
Představenstva, pokud stanovy klubu neurčí jinak,
b. o schválení či změně stanov klubu je přijato, hlasovala-li pro ně
alespoň dvoutřetinová většina všech členů Představenstva,
c. musí být vydáno písemně a zveřejněno,
d. vstupuje v platnost zveřejněním.
8. Pro usnesení o zániku klubu musí hlasovat všichni členové
Představenstva souhlasně.
9. Zasedání Představenstva, jejich termíny a způsob svolávání definuje
předpisová základna klubu.
10. Představenstvo se schází minimálně jednou za 6 měsíců.
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11. Členové Představenstva mohou být v souladu se stanovami klubu
odvoláni.
12. Představenstvo je povinno uspořádat referendum o odvolání člena
Představenstva (vyjma Předsedy) 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.
Čl. XV
Předseda a Místopředseda
1. Předseda řídí klub a navenek jej zastupuje.
2. Předsedu jmenuje Prezident na základě návrhu Představenstva
nejpozději do 14 dnů od doručení daného návrhu. Prezident předá
Předsedovi zmocňovací dekret.
3. Funkční období Předsedy trvá dva roky ode dne, ke kterému byl
Prezidentem jmenován, pokud stanovy klubu nestanoví dobu kratší.
4. Předseda a Místopředseda nesmí současně zastávat funkci Předsedy
nebo Místopředsedy jiného interního klubu SU. Statutární zástupci
externích klubů a jejich zástupci nesmí současně zastávat funkci
Předsedy nebo Místopředsedy interního klubu SU.
5. Předseda má právo písemně pověřit některého ze členů svého klubu
výkonem některých svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své
odpovědnosti.
6. Předseda:
a. řídí a koordinuje činnost klubu,
b. je odpovědný za činnost a hospodaření klubu a nese hmotnou
odpovědnost za hospodaření klubu,
c. na základě pověření Prezidenta 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,
e. informuje příslušné orgány SU a je informován o všech zásadních
věcech týkajících se klubu,
f. spravuje finanční prostředky a majetek klubu,
g. svolává zasedání Představenstva,
h. vyhlašuje volby členů Představenstva,
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i.
j.
k.
l.

přijímá členy klubu a zajišťuje jejich zápis na seznam členů klubu,
je oprávněn přijmout příspěvky a dary klubu,
má právo odmítnout rozhodnutí o zrušení SU,
má další práva a povinnosti určené stanovami klubu a interními
předpisy SU.
7. Místopředseda:
a. je schvalován Představenstvem na základě návrhu Předsedy,
b. zastupuje Předsedu v případě, kdy Předseda není schopen svou
funkci vykonávat, nejdéle však 30 dní nepřetržitě,
c. přebírá práva a povinnosti Předsedy pro účely vyhlášení nových
voleb Předsedy a zachování činnosti klubu, pokud byl Předseda
odvolán, rezignoval nebo byla překročena lhůta v písmenu b,
d. má další práva a povinnosti určené stanovami klubu a interními
předpisy SU.
Čl. XVI
Výklad pojmů
1. Předpisovou základnou SU se rozumí souhrn všech platných předpisů
SU, vydaných orgánem SU.
2. Předpisovou základnou klubu se rozumí souhrn všech platných předpisů
klubu, vydaných orgánem klubu.
3. Nezávislým členem SU se rozumí člen, který je zapsán na seznamu
nezávislých členů a není členem žádného interního klubu SU.
4. Důležitý interní předpis je takový interní předpis SU, ve kterém je to
uvedeno. Interní předpis SU musí být označen jako důležitý, pokud se
týká financí nebo o to při jeho projednávání požádají alespoň tři delegáti
Studentského parlamentu.
5. Zveřejněním se rozumí umístění na webových stránkách klubu nebo SU,
které jsou dostupné kterémukoli uživateli z veřejné počítačové sítě.
Zveřejněné dokumenty musí být odkazovány ze stránek klubu nebo SU.
Čl. XVII
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Stanovy nabývají účinnosti 1. 1. 2017 a současně se ruší Stanovy
Studentské unie ČVUT schválené 9. 11. 2010.
2. Kluby mají povinnost uvést svoje stanovy do souladu s těmito stanovami
do 1. 11. 2016.
3. Dne 1. 1. 2018 pozbývají platnosti všechny interní předpisy, nařízení
a usnesení schválené či vydané před nabytím platnosti těchto stanov.
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4. Kluby mají povinnost informovat své členy o změně předpisové
základny, a z toho vyplývajících práv a povinností členů.
5. Osoby, které byly členy SU před nabytím účinnosti těchto stanov, mají
povinnost doplnit nově evidované údaje.
Schváleno na zasedání Studentského parlamentu Studentské unie ČVUT dne
21. 6. 2016 a shromážděním klubů Studentské unie ČVUT dne 21. 6. 2016.

Michal Halenka
prezident SU ČVUT
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