Stanovy klubu Engineering student club

Stanovy klubu ESC – Engineering student club
Úvodní ustanovení
1. Název klubu: Engineering student club
2. Zkrácený název: ESC
3. Internetové stránky: http://esc.fs.cvut.cz
4. ESC je zájmovým klubem Studentské unie ČVUT (dále SU)
5. Nedílnou součástí stanov klubu ESC jsou stanovy SU a interní předpisy SU

Činnost klubu
Posláním klubu je umožnit studentům rozšířit své vědomosti a zkušenosti díky kontaktu s praxí, toho
dociluje:
1. Pořádáním zajímavých přednášek pro studenty
2. Zveřejňování a informování o projektech pro studenty
3. Pravidelnými schůzkami členů klubu

Orgány klubu
Orgánu klubu ESC jsou:
1. Představenstvo ESC (dále jen představenstvo)
2. Předseda ESC (dále jen předseda)
3. Místopředseda ESC (dále jen místopředseda)

Představenstvo
1. Výkonnou částí klubu ESC je představenstvo
2. Všichni členové představenstva musí být členy klubu ESC
3. Hlavním úkolem představenstva je řízení činnosti klubu
4. V čele představenstva stojí předseda
5. Počet členů v představenstvu je minimálně 3 a maximálně 5
6. Funkční období členů představenstva je nejdéle 2 roky
7. Člen představenstva může být do funkce volen opakovaně
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8. Člen představenstva ztrácí mandát:
a)
b)
c)
d)

Skončením funkčního období
Zánikem členství v klubu
Vzdáním se mandátu písemně předsedovi
Odvoláním usnesením představenstva

9. V případě zániku mandátu člena představenstva bude zasedat představenstvo a zvolí nového
člena představenstva z řad řádných členů klubu
10. Platné usnesení o schválení či změně stanov musí být přijato dvěma třetinami všech členů
představenstva a poté parlamentem SU ČVUT
11. Schůze představenstva se koná minimálně jednou za půl roku
12. Schůzi představenstva může vyhlásit jakýkoliv člen představenstva. Konání schůze musí
oznámit všem členům představenstva s dostatečným předstihem, nejpozději 24 hodin
předem
13. Hlasovací právo na schůzích mají pouze členové představenstva
14. Představenstvo je schopné usnášení, je-li na schůzi přítomná nadpoloviční většina všech
členů představenstva
15. Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných členů
představenstva

Předseda
1. Předseda řídí klub a navenek jej zastupuje
2. Představenstvo volí předsedu ze současných členů představenstva
3. Předseda se může vzdát své funkce předsedy osobním prohlášením na schůzi představenstva
nebo písemně prezidentovi SU
4. Předseda může být odvolán hlasováním představenstva, vysloví-li se pro návrh alespoň dvě
třetiny všech členů představenstva

Místopředseda
1. Místopředseda zastupuje předsedu
2. Místopředseda se může vzdát své funkce osobním prohlášením na schůzi představenstva
nebo písemně prezidentovi SU
3. Místopředseda může být odvolán předsedou s uvedením důvodu nebo vysloví-li se pro návrh
alespoň dvě třetiny všech členů představenstva
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Členství v klubu
1. Členem ESC se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU
2. Členství v ESC vzniká dnem schválení žádosti o členství. O přijetí za člena klubu se rozhoduje
na základě žádosti vyhodnocenou osobním pohovorem s členem představenstva
3. Povinnosti člena klubu ESC:
a)
b)
c)
d)

Dodržovat stanovy a interní předpisy SU
Dodržovat stanovy a interní předpisy klubu ESC
Dodržovat a respektovat usnesení představenstva ESC
Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno klubu

4. Člen klubu má právo:
a) Čerpat výhod plynoucích ze členství
b) Být informován o činnosti klubu
c) Obracet se na orgány klubu s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi a do 30 dnů
obdržet odpověď
5. Členství zaniká:
a)
b)
c)
d)

Vystoupení člena písemným oznámením předsedovi
Zrušením členství na základě rozhodnutí představenstva
Nesplnění podmínek určených stanovami SU
Úmrtím člena

6. V případě zániku mandátu člena představenstva vyhlásí předseda doplňující volby. Funkční
období člena představenstva zvoleného v doplňujících volbách trvá do konce funkčního
období původního člena představenstva.

Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením Studentským parlamentem SU ČVUT
2. Do řádných voleb zastávají funkce představenstva tito členové ESC
a) Petr Šuhájek – předseda
b) Vojtěch Malý – místopředseda
c) Pavel Průcha – člen představenstva
3. Řádné volby musí být vyhlášeny nejpozději do 30 dnů od schválení stanov Studentským
parlamentem SU ČVUT
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