unie Čvur
StanovyStudentské
1. O sdružení
je Studentskáunie Čvur (dále jen
a)Název sdružení
,rSU")'
je Zikova 4, |66 36 Praha 6.
b) Sídlemsdružení
je 67981224.
c) IČsdružení,
d) Studentská unie Čvur ;e za|oŽena podle zákona
ě.83l|990 Sb. o sdružováníobčanůve znění pozdějších
předpisů jako oběanské sdruŽení,které přijimá tyto
stanovy.
2. Poslání a činnost
a) organizace kulturních, společenských, Spol1ovních a
vzdé|ávacíchakcí.
b) hájení zájmi a práv studentůCVUT a členůSU,
c) využitíinformačníchtechnologiípro podporu studia.
d) organizovánívolnéhočasustudentůa členůSU,
e) nákup, správa a prodej majetku pořízeného
k dosahovánícílůa záměrůSU,
f) podpora mobility studentůa členů,
g) podpora osobnostního a profbsního růstu studentůa
členů.
h) činnostvyvíjená za účelemdosahovánícílůa záměrtl
SU.
3. organizační struktura
a)Nejryšším orgánem SU je Studentský parlament a
nejvyššímpředstavitelem SU je prezident SU, kteý je
zár ov eřl statutárním zá stupcem.
b) Studentskáunie se dělí na kluby. Ty sdružujíjednotlivé
členy.
c) Kluby SU se dělí do tří kategorií:
1. Kolejní kluby - kluby, zajišťujícífunkce studentské
sítía dalšíaktivity
samosprávy' provoz počítačových
zpravidla v areálech ko|ejí CVUT. Jsou pevnou
součástíSU a nemajíprávní subjektivitu.Kolejní kluby
vybirají od sých členůčlensképříspěvky a odvádějí
jejich podíl centrále SU. Konkrétní pravidla stanoví
internípředpis SU.
2. Zájmové kluby
sdruŽují členy za účelem
naplňování konkrétnízájmové činnosti,jsou součástí
SU a nemajívlastníprávní subjektivitu.
3. Externí kluby _ jsou občanská sdruŽení"která
spolupracují s SU na dosahování společných cílů.
Externíklub funguje v rámci SU jako 1 členSU.
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osoba již není členéňŠU:.o přijetí za ě|ena kolejního
nebo zájmového klubu rozhoduje předseda klubu. o
přijetí člena' kteý je szickou osobou a není členem
Žádnéhokolejního nebo zájmovéhó lk{ubu.róžhoduje
prezident SU. o přijetí za ě|ena, kteý je ob(anským
sdružením'rozhoduje Studentskýparlament.
c) Každý člen,kteý je fuzickou osobouo.musíbý Žapsán;.,,
na Seznam členůklubu, nebo na Seznam tryzávis|ýcWl!
členů.U každéhotakovéhoto člena muší-6l.t uvedďro
jméno, příjmení,jednoznačny identifitá@1$sadíanÝ
interním předpisem, e-mailová adresa a podpis. Clen
sým podpisem stvrzuje prohlášení,že se stává ělenem
SU dobrovolně, zavazuje se dodržovat Stano\Y' interní
předpisy a souhlasíse zpracovánímosobníchúdajůpři
evidenci ělenů.
d\ Každý ělen má právo
- být informován o činnostiorgánůSU prostřednictvím
zápisů ze schůzí,formou qýroěníchzpráv a finančních
ýkazů v souladu s interními předpisy,
- obracet Se s připomínkami a podněty, návrhy a
žádostmi na orgány SU a obdržetdo 30 dnůodpověd',
. poživat definovaných v'ýhod člena SU, případně člena
klubu.
e) KaŽdý člen,kteý je $'zickou osobou, má právo volit a
být vo|en do vedenív souladu se stanovami a intemími
předpisy.
f) KaŽdý členmá povinnost
. řídit se stanovamia internímipředpisy SU,
. platit člensképříspěvky,pokud mu nebyly odpuštěny,
. zdržetse jednání, které by poškozovalo dobréjméno
SU,
- chránit a lrospodárnévyuživatmajetek SU.
g) KaŽdý člen,kteý je členemzájmovéhonebo kolejního
klubu, má povinnost řídit Se stanovami a interními
předpisy klubu, kteréhoje členem,
h) Každý, kdo je zvolen nebo jmenován do jakékoliv
funkce, můžez tétofunkce odstoupit.
i) Členstvív SU zaniká
- vystoupením' a to písemnou formou, doručenímdo
rukou předsedy klubu, pokud jde o členaklubu, nebo
prezidentaSU, pokud jde o nezávisléhoělena,
- nezaplacením členských příspěvků, a uplynutím
příslušné
|hůty,po kterouje členstvípozastaveno,
- odnětím členswípředstavenswem klubu, pokud jde o
členaklubu, nebo centrálou, pokud jde o nezávislého
člena,
- odnětímčlenstvíStudentskýmparlamentem,pokud.jde
o občanské
sdruŽení'

4. Člen a členství
5. orgány
a) Clenem SU se můžestát
- studentČVUT,
- další fyzická osoba, jeŽ vyviji aktivitu
k dosahovánícílůsdružení,
. občanské sdružení, jež spolupracuje
dosahoviíníspolečnýchcílů.
b) Členswí vzníká v případě fyzickýcbt osob
člena kolejního nebo zájmového klubu,

zaměřenou
s

SU

na

přijetím za
pokud tato

a)orgány SU jsou:
. Studentský parlament,
- shromáŽdění
klubů,
. '.ybory studentského
parlamentu,
. centrála,
- prezident,
- viceprezident.

b) orgány klubůSU jsou:
- přecstavenstvo,
- předseda,
- místopředseda,
- dalšíorgány, pokudje definují stanovy klubu.

požádá aspoň
třetina
delegátu.. Sfuderrtského
parlamentu. Lhůty pro svolání mimořádného zasedáni a
způsob svolání zasedání určuje Studentský parlam{rt
usnesením.
i) Delegát StudentskéhoparlamenÍumá funkění oMobí
vždy jeden kalendářní rok, poěínaje-.-1. lednem
příslušnéhoroku. odvolat de|egáta m.yžetery kdo jej
6. Studentský parlament
má právo nominovat. Delegát pozbývá iňant[átu. pokud
a)Nejvyššímorgánem SU je Studentskýparlament,ktery
se on nebojím jmenovaný zástupcenedostavína dvě po
je složenzde|egáti.
sobě jdoucí řádně svolaná zasedání.
jsou:
j)
b) Delegáty Studentskéhoparlamentu
Studentskýparlament
- prezident SU,
- schvaluje stanovy SU a jejich zmény,
- po jednom delegátu zkaždéhokolejníhoklubu,
. schvalujea mění internípředpisy SU'
- pět de|egáttl zájmových klubů,
- rozhodujeo členstvíSU v jiných sdruženícha spolcích,
- dva delegáti externíchklubů'
- schvalujeýroční zprávu SU,
-jeden delegát Akademického senátu Čvur (dále jen
- vytváÍi výbory Studentskéhoparlamentu,
- schvaluje a odvolává členy výborů Studentského
AS ČVUT).
jmenuje
parlamentu,
c) Delegáta kolejníhoklubu členatohoto klubu
- schvaluje zprávy výborů Studentskéhoparlamentu,
předseda kolejního klubu. Delegát zastupuje zájmy
- volí a odvolává prezidentaSU,
kolejního klubu a jeho členů.Zánikem klubu zaniká
- schvalujea odvolává členycentrály,
mandát delegáta nominovaného předsedou tohoto
. schvalujerozpoěetcentrály SU,
klubu.
d)Delegáty
zájmoých
klubů určují předsedové - určujeodměny členůmcentrály,
. schvaluje zánik SU a rozhoduje o využití zby|ého
zájmoých klubů následujícím postupem: Předseda
zájmového klubu má právo nominovat člena svého
majetku SU.
- schvaluje stanovy klubůSU a jejich změny,
klubu na funkci delegáta. Pokud je počet
. schvaluje ýši a podmínkyplaceníčlensloýchpříspěvků
nominovaných větší neŽ počet míst, vyberou
předsedové zájmových klubů delegáty jednomyslně,
včetněpodmínekpro jejich odpouštění,
- rozhoduje o odvolání předsedy klubu, kteý má
nebo hlasováním' Pokud není počet nominovaných
pozastavenoučinnost,
větší neŽ počet mist, stávají se nominovaní delegáý
Delegáti
zastupují
zájmy
rozhoduje o zániku klubu, kteý má méněnežtři členy,
automaticky'
společné
.
jejich
zájmoých klubů a
rozhoduje o odvolání klubů SU a ělenů SU proti
členů.Zánikem klubu zaniká
mandát delegáta nominovaného předsedou tohoto
rozhodnutícentrály SU,
. přijímá členySU, kteříjsou občanskýmisdruženími'
klubu.
- odnímá členstvíčlenůmSU, kteří jsou občanskými
e) Delegáý
externích klubů urěují externí kluby
následujícím postupem: Externí klub má právo
sdruženími.
- rozhoduje o dalších zá|ežitostech' které si vyhradí,
nominovat svého člena na funkci delegáta. Pokud je
počet nominovaných větší neŽ počet míst. vyberou
pokud nejsou stanovami SU nebo interními předpisy
statutární zástupci
externích klubů delegáty
svěřeny ostatnímorgánůmSU.
jednomyslně, nebo hlasováním. Pokud není počet k) Studentský parlamentje schopen jednat, usnášetse a
nominovaných větší než počet míst, stávají se
volit, je-li přítomna nadpoloviění většina delegátů.
nominovaní delegáty automaticky. Delegáti zastupují
Usneseníje přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční
spoleěnézájmy externíchklubů a jejich členů.Zánikem
většina přítomných delegátů.Usnesení o schválení ěi
externího klubu, resp. ukoněením ělenství oběanského
změně stanov je přijato, hlasovala-li pro ně
sdruženív SU, zaniká mandát delegáta nominovaného
nadpolovičnívětšina všech delegátů.Pro usnesení o
tímto klubem.
zániku SU musí hlasovat všichni delegáti Studentského
f) Delegáta AS CVUT určuje studentská sekce AS
parlamentu. Usnesení Studentskéhoparlamentu musí
CVUT, a to tak, žeje jímjmenován student,zvolený do
bý vydáno písemněa zveřejněno.
AS ČWT. Delegát zastupuje zájmy studentůČvur'
Zánikem mandátu člena AS Čvur zantká mandát 7. Shromážděník|ubů
delegátaAS CVUT.
g) KaŽdý delegát můžepověřit sqým zastupováním právě
a) Shromrťděníklubůje složenoz předsedůkolejních a
jednoho náhradníka' Náhradník musí splňovat
zájmových klubů SU.
podmínky stanovené stanovami SU pro nominování b) Počethlasůklubu odpovídáčástcev Kč' jenž klub měl
nebo jmenováni delegátů.Náhradník můžezastupovat
odvést a odvedl za předminulé pololetí jako odvody
delegáta,pokud jej k tomu delegát písemnězmocní.
centrále SU. Maximální počethlasů na jeden klub je
h) Studentský parlament se schiízíminimálně jednou za
l20 000' nestanoví.lidůležit,ý
internípředpis jinak.
pololetí. Zasedáni svolává prezident SU nejpozdéji |4
c) ShromáŽděníklubů se schází tehdy, pokud studentský
dnů před jeho konáním. Mimořádné zasedání svolává
parlament schválí usnesení, které zároveň schvaluje
prezident, pokud to povaŽuje zanutné nebo pokud o to
shromáždění klubů. Zasedání svolává prezident po

. odnímá členstvíčlenům'kteří nejpou členy klubů a
dohodě s předsedy klubů. Zasedáníje možnéopakovat,
/
porušilistanovy SU,
pokud nebyio u všechbodůjednánídosaženousnesení.
- pozastavuje činnost klubu v případě porušování stanov
To znamená, Že musí být usnesení Studentského
./ .
parlamentu buď nadpoloviční většinou všech hlasů
nebo interníchpředpisůorgány klubu.
je
jednat,
schopna
usnášet se a volit, je'li7
schváleno,nebo nadpolovičnívětšinouhlasůzamítnuto. f) Centrála
přítomna nadpolovičnívětšina jejích členů.Usnesef
d) Shromážděníklubů
- schvaluje stanovy SU a jejich zmény,
je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční výšÁa
- schvaluje zánik SU,
přítomnýchčlenůcentrály. Usnesenícentrál5-ríusíbý
- schvaluje důležitéinterní předpisy a jejich změny. Za
vydáno písemněa zveřejněno. Proti rozhodnutí centrály
je možno se odvolat do 14 dnů od vydání usneseníke
důležitéinterní předpisy se považují předpisy, ve
Studentskémuparlamentu.
kteých je to uvedeno, a všechny předpisy, které se
ýkají financí.
- schvaluje vznik kolejníhoklubu
10. Prezident
e) Usnesení shromážděníklubů je přijato, pokud pro ně
hlasovali předsedové klubů s více než 50 % všech a) Statutámímorgánem SU je prezident.Prezident řídíSU
a navenekji zastupuje.
rozdělených hlasů. Pro usnesení o zániku SU musí
hlasovat všichni předsedové klubů. Usnesení b) Funkění období prezidenta trvá dva roky. Prezident
může písemně pověřit některého ze ělenů centrály
shromáždění klubů musí být vydáno písemně,
qýkonem
podepsánopřítomnýmipředsedy klubůa zveřejněno.
někteých sv'ých práv a povinností, nezbavuje
se tímvšaksvéodpovědnosti.
c) Prezident nesmí zároveň zastávat funkci předsedy nebo
8. Výbory Studentskéhoparlamentu
místopředsedy klubu. Při odvolání nebo odstoupení
prezidenta přecházi jeho pravomoci na delegáta
a) Výbor Studentskéhoparlamentu (dále jen ,'výboť.)je
pracovní a poradní skupinou Studentskéhoparlamentu,
Studentskéhoparlamentu zastupujícíhoklub' kte{ý má
jeho ělenovéjsou jmenováni a odvo|áváni usnesením
největšípočethlasů ve shromážděníklubů. Ten svolá
nejpozději do 30 dnů zasedání Studentského
Studentského parlamentu. Výbor musí mít aspoň tři
parlamenfu zaúče|emvolby prezidenta SU.
členy.
b)Pravomoci a povinnosti ýboru jsou definovány d) Prezident
- řídía koordinuje činnostSU,
internímpředpisem.
.je odpovědný za její činnost a nese hmotnou
c)Funkční období ělenů výboru. nestanoví-li interní
předpis jinak, je dva roky.
odpovědnostza hospodařeníSU,
- informuje a je informován o všech zásadních věcech
d) Povinnými výboryjsou:
-,,Rada studentskýchsamospráv..,která zastupujeSU při
ýkajících se SU ajejích klubů,
- spravuje finanční prostředky a majetek SU mimo
jednání se SUZ CVUT,
-,,Kontrolní výbor.., kter1ýkontroluje ěinnost centrály a
finančníchprostředkůa majetku klubů,
- svolává zasedáníStudentskéhoparlamentu a centrály,
klubů.
e) Další Úbo'y Studentskéhoparlamentu vywáří a ruší . navrhujea odvolává členycentrály,
- přijímá členy SU a zapisuje je na seznam nezávislých
Studentský parlament.
členů,
příjímápříspěvkya dary pro SU.
9. Centrá|a
a) Centrála je lýkonnou částíSU. Centrálu řídíprezident.
b) Počet členůcentrály nesmí b;ft nižšíneŽ tÍi. Členy
centrály jsou i prezident a viceprezident (pokud je
jmenován). Členové centrály jsou navrhováni
prezidentem a schvalováni Studentským parlamentem.
Pravomoci jednotlivých ělenů centrály schvaluje
centrála v rámci pravomocíjí svěřených.
c) Funkčníobdobí členůcentrá|y trvá dva roky. Členové
centrály mohou byt prezidentem odvoláni. Clenove
centrály automaticky pozbývaji mandátu při odvolání
nebo odstoupeníprezidenta.
d) Centrála se schází zpravidla jednou měsíčně.Zasedáni
svolává prezident. Lhůty pro svoliínía způsobsvolání
zasedáníurčuje centrála usnesením.
e) Centrála
- zajišťujechod SU a styk s veřejností,
- navrhujerozpočetSU, priority a plán činnosti'
- vypracuje rozpoěet centrály a výročnízprávu,
- má právo kontrolovat činnostklubů,

11.Klub
a)Klub je zájmové sdružení určitého počtu ělenů'
sdružující
tyto členyza účelemprosazováníspolečných
zájmi.
b\KaŽdý klub musí mít vlastní stanovy, které definují
podmínky fungování klubu. Klub dále vydává interní
předpisy klubu. Stanovy klubu a internípředpisy klubu
musí bý v souladu se stanovami a interními předpisy
SU. Stanovy klubu a jejich změny schvaluje
představenstvo a musí bý schváleny Studentským
parlamentem.
c) Za|ožitklub můžepřípravnýýbor složenýze tří členů.
Přípravný ýbor vytvoří a předloží Studentskému
parlamentu ke schválení Stanovy klubu a cíle klubu.
Klub začíná fungovat schválením Stanov. Přípravný
ýbor se stává představenswemklubu'
d) V případě porušovánístanov nebo interních předpisů
orgány klubu je centrála oprávněna pozastavit činnost
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(
rydáno písemněa zveřejněno
klubu. Prezident tímto získává pravomoci předsedy
\
g) Představenstvo je povinno uspořádat referendurp p
klubu a centrála pravomoci představenstva klubu.
odvolání člena představenstva na zák|adé.'te'třb
V případě, že se původní představenstvo odvolá do
minimálně
10 % členů klubu. Referenda ý úěastaí
sedmi dnů proti rozhodnutí centrá|y, není centrála
pouze členovéklubu oprávnění volit Áedého é|ýa
oprávněna do doby projednání odvolání Studentským
uspýáno
představenstva. Referendum muď i.!Í
parlamentem provádět jakékoliv nezvratné a zásadni
nejpozději do 30 dnů od předání pěticrpní'dsedovi
kroky s finaněními prostředky a majetkem klubu.
klubu. Člen představenstva p ozbývá mandátu, vysloví-li
e) Klub zaniká, jest|iže Se pro zánik vysloví všichni
se pro jeho odvolání nadpoloviění většina účastníků
členové představenstva. o majetku zaniklého klubu
je
referenda,
nestanovili předpisy klubu jinak.
případě,
že
parlament'
V
rozhodne Studentský
zániku
pozastavena činnost klubu' můžerozhodnout o
13. Předseda a místopředseda
klubu Studentský parlament.

a) Předseda řídí klub a navenek jej zastupuje. Předsedu
jmenuje prezident na zák|adě návrhu představenstva.
Jmenování předsedy prezident zv eř ejni.
b) Funkčníobdobí předsedy trvá dva roky, pokud stanovy
klubu nestanoví kratší dobu. Předseda můžepísemně
pověřit některého ze členůklubu ýkonem někteých
sqých práv a povinnosti, nezbavuje se tím však své
odpovědnosti.
c) Předseda
- řídía koordinuje činnostklubu,
-je odpovědný za ěinnost a hospodařeníklubu a nese
hmotnou odpovědnost za hospodaření klubu a na
zák|adě pověření prezidenta je oprávněn nakládat
s finančnímiprostředky a s majetkem klubu a jménem
klubu samostatnělzavírat smlouvy do stanovenéýše.
- informuje a je informován o všech zásadních věcech
ýkajících se klubu,
- spravuje finančníprostředky a majetek klubu,
. svolává zasedánípředstavenstva,
- vyhlašujevolby do představenstva,
- přijímá členy klubu a zapisuje je na seznam ělenů
klubu,
- přijímá příspěvky a dary pro klub.
d)Předseda nesmí zároveň zastávat funkci předsedy nebo
místopředsedyj inéhoklubu.
e) Pravomoci místopředsedydefinují stanovy klubu.

1'2.Představenstvo

a) Představenstvoklubuje qýkonnou částíklubu'
b) Členové představenstva jsou voleni v souladu se
stanovami klubu. Počet ělenů představenstva nesmí být
nižšínežtÍi.
ó) Funkční období členůpředstavenstva trvá nejdéle dva
roky. Členovépředstavenstva mohou bý v souladu se
stanovami klubu členyklubu odvoláni.
d) Schůzepředstavenswa,jejich termínya způsobsvolání
předpisy
klubu.
interni
a
stanovy
definují
jednou
půl
za
roku.
Představenstvo se scházíminimálně
e) Představenswo
- schvaluje Stanovy klubu a jejich změny,
- schvaluje a mění interní předpisy klubu'
- zajišťujechod klubu a Styk s veřejností,
- volí a odvolává předsedu,
- schvaluje místopředsedu,
- schvaluje rozpočet,cíle a plán ěinnosti klubu'
- schvaluje qýročnízprávu klubu'
- schvaluje odměny členůmklubu'
- odnímá ělenství členůmklubu, pokud porušili stanovy
SU nebo klubu,
- odvolává se proti pozastavení ěinnosti klubu ke
Studentskémuparlamentu,
- schvaluje zánik klubu.
f) Představenswoje schopnojednat, usnášetse a volit, jeli přítomna nadpoloviěnívětšinajeho členů.Usnesení 14. Přechodná, závěrečná a zrušujícíustanovení
je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviění většina
přítomných ělenů představenstva, není-li ve stanovách a)Zveřejněním pro účely těchto Stanov se rozlmí
umístěnína webových stránkách SU a zaslání do eklubu uvedeno jinak. Usnesení o schválení či změně
mailové konference Studentskéhoparlamentu, a to do
stanov klubu je přijato, hlasovala-li pro něj
72hodin od přijetí usnesení.
dvoutřetinová většina všech členůpředstavenstva. Pro
členové
b)
Zrušují
se stanovyschválenédne23.5.2005.
usnesenío zániku klubu musí hlasovat všichni
představenstva' Usnesení představenswa musí být

klubů
Schváleno na zasedáni StudentskéhoparlamentuStudentskéunie Čvur dne 28. 10' 2010 a shromážděním
unieČVUT dne9. 11'20l0.
Studentské
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