Stanovy klubu STOH – klubu STOlních Her
I. Klub STOH – klub STOlních Her
Název klubu je STOH – klub STOlních Her, jeho zkratka je STOH.
STOH je klubem Studentské unie ČVUT (dále jen SU).
Oficiální webové stránky: http://stoh.su.cvut.cz/
Kontaktní email klubu: stoh@su.cvut.cz
STOH sdružuje hráče her, které se hrají na stole.
Stanovy klubu STOH rozšiřují Stanovy SU.

II. Orgány STOHu
Orgány STOHu jsou:
• Představenstvo STOHu (dále jen Představenstvo)
• Předseda STOHu (dále jen Předseda)
• Místopředseda STOHu (dále jen Místopředseda)

III. Členství
Člen STOHu musí:
• dodržovat Stanovy STOHu a Stanovy SU
• dodržovat Interní předpisy STOHu a Interní předpisy SU

IV. Představenstvo
1. Představenstvo
Výkonnou částí STOHu je představenstvo. Všichni členové Představenstva musí být členové klubu STOH.
Hlavním úkolem Představenstva je rozhodovat o klíčových záležitostech a investicích, stanovovat strategii
rozvoje STOHu a kontrolovat plnění svých rozhodnutí. Představenstvo řeší problémy STOHu na schůzkách.
Práva a povinnosti jednotlivých členů Představenstva vymezují Stanovy STOHu a Stanovy SU.

2. Jednání Představenstva
Na jednání Představenstva musí být každý jeho člen pozván. Jednání jsou veřejná. Pozvání se provádí
osobně, telefonem nebo běžnými prostředky elektronické komunikace. Pozvání musí být členům doručeno
nejméně 24 hodin před konáním jednání.
Předseda jmenuje na každém jednání zapisovatele. Zapisovatel po sepsání zápisu v elektronické podobě
odešle tento zápis elektronicky ostatním členům Představenstva k připomínkování. Pokud již žádný člen
Představenstva nemá k zápisu žádné připomínky, bude zápis v papírové podobě uložen ve složce dokumentů
STOHu. Složka dokumentů je umístěna na bezpečném místě v klubovně STOHu. Kterýkoli člen
Představenstva je povinen během veřejných akcí klubu STOH, konaných v klubovně, vyjít vstříc komukoli,
kdo projeví zájem nahlédnout do zápisu z jednání.

V. Předseda
Předseda zejména:
• Je členem Představenstva.
• Koordinuje činnost Představenstva STOHu.
• Zodpovídá za bezproblémový chod STOHu a jeho vyrovnanou účetní bilanci.

VI. Místopředseda
Místopředseda zejména:
• Je členem Představenstva.
• Pomáhá Předsedovi ve všech klíčových oblastech.

VII. Přechodná a závěrečná ustanovení
Tyto stanovy ruší platnost stanov předchozích.
Tyto stanovy nabývají platnosti po schválení Studentským parlamentem SU.
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Zdeněk Horák
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