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Stanovy klubu Sincoolka
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

Plný název klubu je Sincoolka, oficiální zkratka je SIN.
Klub Sincoolka (dále jen „SIN“) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“).
Nedílnou součástí stanov SIN je předpisová základna SU.
Kolejí se rozumí budovy Sinkuleho a Dejvické koleje (dále jen „SDK“).
Posláním klubu je:
a) hájení zájmů a práv členů SIN a ubytovaných na SDK,
b) využití informačních technologií pro podporu studia,
c) organizace volného času členů SIN a ubytovaných na SDK,
d) organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,
e) podpora osobnostního a profesního růstu členů SIN a ubytovaných na SDK.
6. Oficiálním jazykem předpisové základny SIN je čeština.

Čl. 2
Orgány
1. Nejvyšším orgánem SIN je Představenstvo.
2. Orgány SIN jsou:
a) Představenstvo SIN (dále jen „Představenstvo“),
b) Předseda SIN (dále jen „Předseda“),
c) Místopředseda SIN (dále jen „Místopředseda“),
d) Zástupci klubu,
e) Zástupci koleje,
f) Správci místností či služeb (dále jen „Správce”).
3. Další dočasné komise či výbory vznikají na základě rozhodnutí Předsedy.

Čl. 3
Členství
1. Členem SIN se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.
2. Každý člen SIN má právo:
a) požívat výhod člena SIN definovaných typem jeho členství,
b) být informován o činnosti SIN,
c) obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány SIN a obdržet do 30 dnů
odpověď,
d) volit a být volen do orgánů SIN v souladu s platnou předpisovou základnou SU a SIN.
3. Každý člen SIN má povinnost:
a) řídit se předpisovou základnou SU a SIN,
b) platit členské příspěvky, pokud mu nebyly odpuštěny rozhodnutím Představenstva,
c) chránit a hospodárně využívat majetek SU.
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4. Členství v SIN zaniká:
a) nezaplacením členských příspěvků,
b) usnesením Představenstva na základě hrubého či opakovaného porušení předpisové
základny SU nebo SIN,
c) písemným vystoupením ze SIN do rukou Předsedy.
5. Ztrátou členství v SIN zanikají všechny mandáty v SIN.
6. Při zániku členství dle bodu 4 písmene b, c nemá člen nárok na vrácení již zaplacených
členských příspěvků, nerozhodne-li Studentský parlament jinak.

Čl. 4
Představenstvo
1. Základní činnost Představenstva je definována ve stanovách SU čl. XIV.
2. Představenstvo má minimálně 5 a maximálně 7 členů.
3. Představenstvo tvoří:
a) Předseda,
b) Místopředseda,
c) Zástupce Sinkuleho koleje,
d) Zástupce Dejvické koleje,
e) Zástupci klubu.
4. Mandát člena Představenstva vzniká zvolením.
5. Funkční období členů Představenstva trvá nejdéle 15 měsíců.
6. Volby do Představenstva vyhlašuje Předseda. Další podrobnosti upravuje Volební řád SIN.
7. Na post člena Představenstva může kandidovat pouze člen SIN ubytovaný na SDK.
8. Mandát všech členů Představenstva zaniká:
a) po uplynutí funkčního období,
b) pokud se počet členů Představenstva sníží na méně než pět,
c) zvolením nového Představenstva.
9. Mandát člena Představenstva zaniká:
a) písemnou rezignací do rukou Předsedy,
b) v souladu se stanovami SU článku XIV. odstavce 12,
c) odvoláním dvoutřetinovou většinou všech členů Představenstva.
10. Se zánikem mandátu člena Představenstva zaniká mandát Zástupce koleje, Zástupce klubu
nebo Místopředsedy.
11. Pokud se člen Představenstva třikrát v řadě bez řádné omluvy nezúčastní zasedání
Představenstva, na příštím zasedání Představenstvo automaticky hlasuje o jeho odvolání.
Řádnou omluvou se rozumí osobní nebo písemná omluva Předsedovi nebo do konference
Představenstva nejpozději 12 hodin před daným zasedáním.
12. V případě zániku mandátu voleného člena Představenstva (vyjma Předsedy) může Předseda do
čtrnácti dnů rozhodnout o jmenování náhradníka v pořadí dle výsledků minulých voleb.
13. Předseda může vyhlásit doplňovací volby kdykoliv, pokud je počet členů Představenstva nižší
než sedm.
14. Každý člen Představenstva má právě jeden hlas při hlasování na schůzi Představenstva.
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15. Představenstvo je schopno jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech jeho členů.
16. Usnesení Představenstva je přijato, hlasovala-li pro nadpoloviční většina všech členů
Představenstva.
17. Usnesení Představenstva o změně stanov SIN nebo interních předpisů SIN a vyhlášení voleb je
přijato, hlasovala-li pro alespoň dvoutřetinová většina všech členů Představenstva.
18. Způsob hlasování o usnesení, svolávání zasedání a jeho řízení upravuje Jednací řád SIN.
19. Členové Představenstva dohlíží nad dodržováním předpisové základny SIN.

Čl. 5
Předseda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek.
Práva, povinnosti a odpovědnosti Předsedy jsou uvedeny ve stanovách SU článek XV.
Předsedu jmenuje Prezident SU na základě návrhu Představenstva.
Představenstvo navrhne Předsedu do čtrnácti dnů od zániku mandátu Předsedy.
Funkční období Předsedy začíná jmenováním Prezidentem SU a končí začátkem ustavující
schůze nově zvoleného Představenstva, kterou Předseda svolává.
Kandidátem na Předsedu se může stát pouze člen Představenstva s výjimkou Zástupců koleje.
Předseda podává Představenstvu návrh na jmenování Místopředsedy.
Předseda může odvolat Místopředsedu.
Předseda garantuje funkčnost domény klubu a počítačové sítě.
Předseda vyhlašuje řádné, mimořádné a doplňovací volby.
Předseda ztrácí mandát Předsedy:
a) písemnou rezignací na zasedání Představenstva nebo do rukou Prezidenta SU,
b) písemnou peticí předloženou do rukou Prezidenta SU, která obsahuje nejméně 50 % podpisů
všech členů SIN,
c) odvoláním dvoutřetinovou většinou všech členů Představenstva,
d) ztrátou mandátu člena Představentsva dle Čl. 4, bodu 9 c.
Ztrátou mandátu Předsedy není nikterak dotčen mandát člena Představenstva. V případě
ztráty mandátu Předsedy se tato osoba stává Zástupcem klubu.
Okamžikem ztráty mandátu Předsedy přechází výkon jeho funkcí a pravomocí na
Místopředsedu.

Čl. 6
Místopředseda
1. Místopředseda:
a) zastupuje Předsedu na základě jeho pověření nebo v případě, že Předseda pozbyl mandátu,
nebo když Předseda není schopen svou funkci vykonávat, nejdéle však 30 dní nepřetržitě,
b) je schvalován Představenstvem na základě návrhu Předsedy.
2. Funkční období začíná schválením Představenstvem a končí společně s funkčním obdobím
Představenstva.
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3. Místopředseda je garantem:
a) pořizování zápisů ze zasedání,
b) včasného zveřejňování dokumentů.
4. Místopředseda ztrácí mandát Místopředsedy:
a) vzdáním se funkce písemně do rukou Předsedy,
b) rozhodnutím Předsedy,
c) odvoláním nadpoloviční většinou všech členů Představenstva.
5. Ztrátou mandátu Místopředsedy není nikterak dotčen mandát člena Představenstva. V případě
ztráty mandátu Místopředsedy se tato osoba stává Zástupcem klubu.

Čl. 7
Zástupci klubu
1. Zástupcem klubu je člen Představenstva, který nevykonává funkci Předsedy, Místopředsedy ani
Zástupce koleje.
2. Jsou voleni ve volbách všemi členy SIN. Postup volby upravuje Volební řád SIN.
3. Zástupci klubu podporují chod klubu a koleje.

Čl. 8
Zástupce koleje
1. Zástupce koleje:
a) hájí práva a zájmy studentů ubytovaných na SDK,
b) jedná s vedením koleje a se Správou účelových zařízení ČVUT (dále jen “SÚZ”),
c) projednává návrhy a připomínky ubytovaných na SDK a předkládá je vedení koleje,
d) spolupracuje s ostatními studentskými samosprávami v rámci ČVUT a s Radou studentských
samospráv,
e) informuje Představenstvo o své činnosti.
2. Na post Zástupce koleje může kandidovat pouze student z řad členů SIN ubytovaný na
příslušné koleji.
3. Zástupce Sinkuleho koleje:
a) je volen studenty ubytovanými na Sinkuleho koleji,
b) plní funkci studentské samosprávy Sinkuleho koleje.
4. Zástupce Dejvické koleje:
a) je volen studenty ubytovanými na Dejvické koleji,
b) plní funkci studentské samosprávy Dejvické koleje.
5. Postup volby upravuje Volební řád SIN.
6. Mandát Zástupce koleje vzniká zvolením. Zástupci koleje automaticky vzniká mandát člena
Představenstva.
7. Funkce Zástupce koleje není slučitelná s funkcí Předsedy a Místopředsedy.
8. Mandát Zástupce koleje zaniká dnem, kdy se odstěhoval z příslušné koleje. Výjimku tvoří letní
zkouškové období a letní prázdniny, pokud se opět nastěhuje do 2 týdnů od začátku dalšího
akademického roku, dle aktuálního Harmonogramu akademického roku ČVUT.
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9. Nemá-li kolej svého zástupce, musí být do 14 dnů vyhlášeny doplňovací volby. Pokud se
do řádného termínu nepřihlásí žádný kandidát, je počítačová síť na koleji odpojena od
Internetu.

Čl. 9
Správce místnosti či služby
1. Správce je jmenován a odvolán Předsedou po projednání na zasedání Představenstva.
2. Dočasný Správce je jmenován Předsedou, tuto funkci vykonává do nejbližšího zasedání
Představenstva. Dočasný Správce je jmenován v případě, kdy není zabezpečen chod místnosti
či služby.
3. Správce i dočasný Správce potvrdí souhlas s výkonem funkce svým podpisem do předávacího
protokolu při jmenování Předsedou.
4. Pozice Správce je vázána na platnost příslušného interního předpisu.
5. Práva, povinnosti a odpovědnost Správců jsou definovány příslušným interním předpisem.
6. Pokud není jmenovaný Správce, vykonává jeho funkci Předseda.
7. Správce je povinen písemně informovat Předsedu o rezignaci na svou funkci.

Čl. 10
Výklad pojmů
1. Předpisovou základnou SIN se rozumí souhrn všech platných předpisů SIN vydaných orgány SIN.
2. Předpisová základna SU je definována ve Stanovách SU.

Čl. 11
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Studentským parlamentem SU.
2. Stanovy nabývají účinnosti 1. 1. 2017 a zároveň se ruší stanovy Klubu Sincoolka schválené
Představenstvem Klubu Sincoolka 28. 2. 2011.
3. Dne 1. 1. 2018 pozbývají platnosti všechny interní předpisy SIN, usnesení Představenstva
a nařízení Předsedy schválené či vydané před 21. 6. 2016.
Schváleno Představenstvem Klubu Sincoolka dne 17. 10. 2016.
Schváleno Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT dne 19. 10. 2016

V Praze dne 17. 10. 2016 za SIN Předseda Jan Mára

_____________________

V Praze dne 19. 10. 2016 za SU Prezident Michal Halenka

_____________________
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