Spolek absolventů a přátel ČVUT

Stanovy

STANOVY
Spolku absolventů a přátel ČVUT
Článek 1
Základní ustanovení
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Spolek absolventů a přátel ČVUT (dále jen „spolek“) je právnickou osobou, IČO: 65399145.
Spolek byl zřízen dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se od 1. ledna
2014 považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. občanského zákoníku.
Sídlem spolku je Praha.
Zkrácený název spolku je Alumni ČVUT.
V rámci spolku se mohou vytvářet pobočné spolky, sekce a zájmové skupiny např. podle
vztahu členů k jednotlivým fakultám, dle profesionálních zájmů apod., jejichž vznik, zánik či
přeměnu řeší Organizační řád spolku.
Spolek může vstupovat jako celek do jiných organizací (včetně zahraničních).

Článek 2
Účel a hlavní činnost spolku
1.

Účelem a hlavní činností spolku je:
 sdružit absolventy ČVUT a jeho přátele, kteří mají zájem o minulost, současnost
i budoucnost ČVUT,
 vytvářet vazby mezi ČVUT a všemi, kdo mají o jeho rozvoj a činnost zájem,
 informovat o vývoji a činnosti ČVUT, jakož i o činnosti spolku,
 pořádat odborné, kulturní či jiné akce,
 podporovat propagaci ČVUT a spolku.

Článek 3
Členství ve spolku
1.
2.

3.

4.

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která o to
požádá předsednictvo spolku a souhlasí s jeho stanovami.
Člen spolku má právo:
 účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 volit členy předsednictva spolku,
 volit a být volen do všech orgánů spolku,
 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 účastnit se aktivit spolku,
 využívat výhod vyplývajících z členství ve spolku.
Člen spolku má povinnost:
 dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku,
 platit členské příspěvky
 aktualizovat své registrační údaje v databázi spolku.
Spolek vede seznam členů, který není veřejný. Je zpřístupněn na webu spolku pouze
registrovaným členům, kteří souhlasem se stanovami vyjadřují i souhlas se zpracováním svých
osobních údajů za účelem evidence. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předsednictvo
1/3

Spolek absolventů a přátel ČVUT

Stanovy

5.

6.

spolku.
Členství ve spolku zaniká:
 vystoupením,
 úmrtím, resp. zánikem,
 zánikem spolku,
 vyloučením předsednictvem spolku, proti kterému se lze do 15 dnů odvolat k valné
hromadě.
Podrobnější informace o vzniku, resp. zániku členství a o vedení seznamu členů spolku jsou
uvedeny v Organizačním řádu spolku.

Článek 4
Orgány spolku
1.
2.
3.

4.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
Výkonným orgánem spolku je předsednictvo.
Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří ho předseda, místopředseda a tajemník spolku.
Každý člen statutárního orgánu je oprávněn jednat za spolek samostatně v plném rozsahu, vždy
však v souladu s rozhodnutím předsednictva nebo valné hromady spolku.
Podrobnosti o způsobu svolání, zasedání a rozhodování orgánů spolku spolu se vzájemnými
právy a povinnostmi osob vykonávajících funkce v orgánech spolku upravuje Organizační řád
spolku.

Článek 5
Valná hromada
1.
2.

3.
4.
5.

Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
Valná hromada:
 volí členy předsednictva,
 schvaluje změny stanov, vyjma změny sídla spolku
 ustanovuje další orgány spolku,
 volí členy dalších orgánů spolku,
 schvaluje zprávu o činnosti spolku a jeho hospodaření za předcházející období,
 projednává a schvaluje vnitřní předpisy spolku,
 projednává a schvaluje vstup spolku do jiné organizace,
 schvaluje minimální výši ročních příspěvků členů spolku na návrh předsednictva,
 rozhoduje o zrušení členství ve spolku či v předsednictvu (na základě odvolání),
 rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
Zasedání valné hromady je svoláváno předsednictvem spolku nejméně 1x za rok.
Řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná při účasti nejméně dvojnásobného počtů
členů, než je počet členů v předsednictvu.
Mimořádnou valnou hromadu svolá předsednictvo do 30 dnů, požádá-li o to alespoň jedna
pětina členů.

Článek 6
Předsednictvo
1.

V době mezi zasedáními valné hromady řídí práci spolku předsednictvo, které je maximálně
desetičlenné. V jeho čele stojí předseda spolku.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

Členové předsednictva jsou voleni valnou hromadou maximálně na 4 roky.
Členové předsednictva si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a tajemníka spolku,
kteří plní funkci statutárního orgánu spolku.
Postup při volbě a případném odvolání člena předsednictva stanoví Organizační řád spolku,
který také stanoví další způsoby, kdy členové předsednictva mohou pozbýt svých funkcí.
Členové předsednictva jsou za svou činnost odpovědni valné hromadě.
Předsednictvo zejména:
 rozhoduje o přijetí nových členů,
 rozhoduje o vyloučení člena předsednictva i spolku,
 rozhoduje o změně stanov týkající se sídla spolku,
 rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
 rozhoduje o postupu spolku při řešení aktuálních otázek,
 připravuje činnost spolku, rozpracovává a realizuje rozhodnutí valné hromady,
 zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a územní samosprávy,
 svolává valnou hromadu,
 navrhuje kandidátku předsednictva,
 navrhuje změny stanov a vnitřních předpisů spolku,
 zpracovává zprávu o činnosti a hospodaření spolku.
Předsednictvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů předsednictva.
Předsednictvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy; není-li přítomen, rozhoduje hlas místopředsedy, není-li přítomen ani ten, hlasování se
opakuje.

Článek 7
Zásady hospodaření
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spolek hospodaří se svým majetkem a se svěřeným majetkem podle platných právních předpisů
a podle rozpočtu a pravidel schválených valnou hromadou.
Základní příjmy spolku jsou tvořeny členskými příspěvky.
Další příjmy tvoří příspěvky od jiných organizací, dary a zisky z činnosti spolku.
Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek.
V případě zániku spolku se provede majetkové vypořádání, likvidátor bude určen usnesením
předsednictva spolku. Likvidační zůstatek přejde do majetku ČVUT.
Pobočné spolky jako samostatný právní subjekt hospodaří samostatně, nezávisle a na vlastní
odpovědnost, hlavní spolek neručí za jejich dluhy.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1.
2.

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou spolku dne 15. 12. 2016 a nabývají účinnosti
dnem následujícím po dni zápisu do spolkového rejstříku.
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