Studentská unie UTB, z.s.
Stanovy spolku
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§1
Název, forma a sídlo
1.

Spolek Studentská unie UTB, z.s. (dále jen „SU UTB“) je právnickou osobou
založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění. Má sídlo na adrese nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín, 760 01.

§2
Charakter SU UTB
1.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým svazkem
občanů, v němž se tyto osoby spolčili k aktivní činnosti v oblasti kultury,
sportu, vzdělávání, popularizaci a propagaci níže uvedených cílů.

2.

Veškerá činnost sdružení bude probíhat v rámci platných zákonů a nařízení.
Cíle sdružení neodporují žádnému článku Ústavy ČR, Listiny základních práv
a svobod a platných zákonů.
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§3
Základní účely SU UTB
Základními účely spolku jsou:
1.

Snažit se o neustálý rozvoj prostředí, života a vzdělání studentů Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB”).

2.

Zastupovat zájmy studentů UTB při jednání s vedením univerzity, fakult
a dalšími organizacemi.

3.

Spolupracovat s dalšími organizacemi zastupujícími studenty UTB.

4.

Reprezentovat studenty UTB při jednání na veřejnosti.

5.

Chránit zájmy členů, čestných členů SU UTB a studentů UTB.

6.

Vzdělávat členy SU UTB.

7.

Organizovat kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní akce, a to primárně
pro studenty UTB, zaměstnance UTB a veřejnost města Zlína.

8.

Informovat studenty o dění na UTB a jejich fakultách.

9.

Podporovat zapojení zahraničních studentů do dění na UTB.

10.

Budovat pozitivní image UTB.
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§4
Formy činnosti SU UTB
Formami činnosti spolku jsou zejména:
1.

Produkce a organizace kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních
akcí.

2.

Propagační činnost, tvorba propagačních prostředků a nosičů.

3.

Nákup, správa a servis zařízení týkajících se činnosti organizace a výsledků její
práce.

4.

Vzdělávací činnost.

5.

Zprostředkování práce a pracovní síly.

6.

Správa informačních systémů.

7.

Správa a provozování zpravodajských kanálů.
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§5
Vznik členství v SU UTB
1.

Členem SU UTB se může stát každá fyzická osoba, která splní tyto podmínky:
1.1
			

tedy složila imatrikulační slib UTB a je zapsána do jakékoli formy 		

			

studia na UTB.

1.2
			
2.

Tato osoba je řádným studentem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 		

Tato osoba souhlasí se stanovami a cíly SU UTB a zavazuje se plnit 		
uvedené povinnosti člena SU UTB.

Členství vzniká v momentě, kdy Správní rada SU UTB rozhodne o přijetí
nového člena na základě jeho žádosti.

3.

Správní rada rozhoduje o přijetí na Valné hromadě a o tomto záměru
informuje členy spolku. Každý člen SU UTB má právo navrhnout hlasování
o nepřijetí nového člena.
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§6
Práva Členů SU UTB
Každý člen SU UTB má právo zejména:
1.

Hlasovat v rámci Valné hromady o všech projednávaných náležitostech.

2.

Být volen do všech funkcí SU UTB.

3.

Navrhovat Správní radě každou záležitost příslušející SU UTB k projednání
nebo k vyjádření.

4.

Jednat jménem SU UTB, avšak pouze z pověření Správní rady.

5.

Užívat prostor a vybavení kanceláře SU UTB k práci pro sdružení. K jiným
účelům může být prostor a vybavení kanceláře SU UTB využito pouze při
povolení Správní radou.

6.

Využívat veškeré výhody plynoucí ze členství v SU UTB.

7.

Podat návrh k projednávání Valné hromadě na vyloučení člena SU UTB.

8.

Podat návrh k projednávání Valné hromadě na odvolání člena ze všech funkcí
SU UTB.

9.

Podat návrh na kandidáta na zvolení do všech funkcí SU UTB, avšak kromě
fukce Viceprezidenta a funkce Tajemníka.
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§7
Povinnosti členů SU UTB
Každý člen SU UTB má povinnost zejména:
1.

Řídit se stanovami SU UTB.

2.

Účastnit se zasedání Valné hromady SU UTB.

3.

Akceptovat a implementovat rozhodnutí Správní rady.

4.

Projednávat požadavky, návrhy a stížnosti adresované SU UTB.

5.

Informovat o své činnosti vedoucího týmu nebo sekce, v které působí
v rozsahu a způsobem jež stanoví vedoucí týmu nebo sekce.

6.

Zastupovat zájmy studentů všech fakult v souladu s rozhodnutím Správní
rady SU UTB.

7.

Informovat studenty UTB o činnosti SU UTB.

8.

Aktivním způsobem se zapojovat do činnosti a práce v SU UTB.
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§8
Zánik členství
Členství zaniká:
1.

Oznámením o vystoupení člena z SU UTB Správní radě.

2.

Vznikem skutečnosti, která podle dobrých mravů, zákona nebo stanov SU
UTB brání členství v SU UTB.

3.

Úmrtím člena SU UTB - fyzické osoby.

4.

Zánikem SU UTB.

5.

Rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena SU UTB ze sdružení.

6.

Pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích Valných
hromad.

7.

V momentě, kdy člen ukončí své studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

§9
Čestné členství
1.

Čestným členem se automaticky stává každý člen Správní rady poté, co řádně
ukončí svůj mandát - tedy nebyl ze své funkce předčasně odvolán Valnou
hromadou.

2.

Čestným členem se stává osoba, které bylo členství uděleno na základě
hlasování Valné hromady SU UTB.

3.

Čestný člen má všechna práva člena SU UTB, kromě práva hlasovat.

4.

Čestný člen SU UTB nemusí být studentem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
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§ 10
Organizační uspořádání SU UTB
V rámci sdružení existují tyto orgány:
1.

Valná hromada.

2.

Správní rada.

3.

Prezident - statutární zástupce SU UTB.

4.

Revizní komise.

§ 11
Valná hromada SU UTB
Nejvyšším orgánem SU UTB je Valná hromada všech jeho členů. Valnou hromadu
svolává Správní rada, termín konání oznámí alespoň den předem.
Schází se podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně, aby zejména:
1.

Schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov.

2.

Zvolila nebo odvolala členy Správní rady.

3.

Zvolila nebo odvolala členy Revizní komise.

4.

Schválila zprávu o činnosti SU UTB a zprávu o hospodaření předkládané
Správní radou.

5.

Schválila revizní zprávu, předkládanou Revizní komisí.

6.

Schválila koncepci činnosti SU UTB a cíle na příští období.

7.

Schválila rozpočet SU UTB na následující období.

8.

Rozhodla o vyloučení člena SU UTB ze sdružení. Rozhodla o čestném členství.
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Valná hromada:
9.

Je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů.

10.

Přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech přítomných řádných členů.

11.

Výjimkou je hlasování, kdy Valná hromada přijímá rozhodnutí 2/3 většinou
všech přítomných řádných členů, jedná se o:

12.

11.1

Odvolání členů Správní rady a Revizní komise z jejich funkcí.

11.2

Při změně stanov.

11.3

Udělení či odebrání čestného členství.

11.3

Nepřijetí nového člena.

11.4

Vyloučení stávajícího člena.

Není-li Valná hromada schopna se usnášet, svolá Správní rada SU UTB novou
Valnou hromadu, a to nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy se měla konat původní
Valná hromada.

13.

O všech personálních změnách hlasuje Valná hromada tajným hlasováním.

§ 12
Správní rada SU UTB
1.

Správní rada je výkonným orgánem organizace.

2.

Správní rada je složena z členů, jejichž počet určuje Valná hromada,
minimálně však ze tří - Prezidenta, Viceprezidenta a Tajemníka. Členství ve
Správní radě vzniká podpisem jmenovací listiny na základě řádné volby na
Valné hromadě.

3.

Řádným volebním obdobím Správní rady jsou 2 roky.

4.

Předsedou Správní rady je Prezident organizace, který řídí její činnost. Jeho
hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování Správní rady.

5.

Správní rada řídí činnost organizace a činí strategická rozhodnutí.
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6.

Správní rada nese hlavní zodpovědnost za finanční zajištění činnosti
organizace a hospodaření s těmito prostředky.

7.

Správní rada zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady.

8.

Správní rada odpovídá za evidenci členů SU UTB.

9.

Správní rada je usnášeníschopná je-li přítomná nadpoloviční většina jejich
členů. K rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných členů.

10.

Zasedání Správní rady svolává a řídí Prezident organizace.

11.

Správní rada je povinná se řídit rozhodnutím Valné hromady.

12.

Zánik členství ve Správní radě:

13.

12.1

Uplynutím funkčního období.

12.2

Úmrtím.

12.3

Odstoupením.

12.4

Odvoláním.

Na uvolněné místo člena Správní rady zvolí Valná hromada nového člena na
nejbližším zasedání, ale maximálně do 30 dnů.

14.

Jménem organizace jedná Prezident nebo člen Správní rady na
základě prezidentova ústního svolení. Tyto osoby mají právo vydávat
stanoviska, prohlášení a podepisovat smlouvy.
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§ 13
Kontrolní orgán - Revizní komise SU UTB
1.

Kontrolním orgánem organizace je Revizní komise. Kontrolní orgán volí Valná
hromada na funkční období 2 let.

2.

Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávy,
které předkládá Valné hromadě.

3.

Revizní komise je tříčlenná.

4.

Členové Revizní komise volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání
Revizní komise.

5.

Členové Revizní komise nemohou být současně členy Správní rady.

6.

Členové Revizní komise nemusí být řádnými členy organizace.

§ 14
Prezident SU UTB
1.

Prezident je volen na funkční období 2 let ode dne konání voleb.

2.

Prezident má právo vystupovat a jednat jménem organizace na veřejnosti i ve
věci právních úkonů v souladu s platnou legislativou České republiky.

3.

Prezident má podpisové právo.

4.

Prezident má povinnost informovat Valnou hromadu o všech záležitostech,
které se týkají organizace nebo ji nějak ovlivňují.

5.

Prezident svolává a řídí zasedání Valné hromady a Správní rady.

6.

Prezident zodpovídá za řízení a chod organizace.

7.

Prezident má právo veta, prezidentovo veto lze přehlasovat 2/3 hlasů Valné
hromady.
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8.

Prezident má právo rozhodnout při hlasování v případě rovnosti hlasů.

9.

Prezident má povinnost nominovat kandidáty na post Viceprezidenta a post
Tajemníka, svolat a uspořádat Valnou hromadu za účelem voleb do těchto
funkncí, a to nejpozději do 30 dnů od momentu, kdy některý z těchto postů
není obsazen.

§ 15
Viceprezident SU UTB
1.

Viceprezident je volen na funkční období 2 let ode dne konání voleb.

2.

Nominace na Viceprezidenta předkládá Prezident Valné hromadě.
Viceprezidenta volí Valná hromada.

3.

Viceprezident má právo plně zastupovat prezidenta, a to na základě
prezidentova ústního svolení.

4.

Viceprezident automaticky přebírá práva a povinnosti Prezidenta v případě,
že Prezident není schopen svůj mandát vykonávat po dobu 60 dnů
nepřetržitě. V tomto případě má Viceprezident povinnost svolat Valnou
hromadu v co nejkratším možném termínu (nejdéle však do 30 dnů) za
účelem volby nového Prezidenta.
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§ 16
Tajemník SU UTB
1.

Tajemník je volen na funkční období 2 let ode dne konání voleb.

2.

Nominace na Tajemníka předkládá Prezident Valné hromadě. Tajemníka volí
Valná hromada.

3.

Tajemník má povinnost starat se o finanční záležitosti organizace jako
je vedení účetnictví, správa účetních dokladů, správa bankovních účtů
organizace a rozpočetnictví, a to podle svého nejlepšího svědomí a vědomí
v souladu s platnou legislativou České republiky a stanovami organizace.

4.

Tajemník má povinnost předkládat, vyhotovovat, v případě delegování
kontrolovat a odevzdávat daňové přiznání v termínech daných zákony České
republiky na místně příslušném orgánu správce daně.

§ 17
Hospodaření SU UTB
1.

Příjmy sdružení tvoří: dary, účelově zaměřené granty, výnosy z akcí
pořádaných SU UTB a jiné zdroje.

2.

Finanční prostředky SU UTB jsou uloženy v pokladně, případně na účtech SU
UTB. Za jejich řádnou evidenci odpovídá Tajemník.

3.

Za řádné a účelové hospodaření a hmotný majetek sdružení odpovídá Správní
rada.

4.

Disponovat s finančními prostředky mohou pouze členové Správní rady.

5.

O stavu finančních prostředků vede předepsanou evidenci Tajemník SU
UTB, který je povinen předkládat účetnictví ke kontrole Správní radě
a Kontrolnímu orgánu.

6.

Zprávu o hospodaření zpracovává a předkládá Tajemník.
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§ 18
Ukončení činnosti sdružení a majetkové vypořádání
1.

V případě okolností, jež povedou k potřebě činnost sdružení ukončit, může
o tomto rozhodnout Valná hromada.

2.

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci, kterou
schválí Valná hromada předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle
jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností stejného či
podobného zaměření.

§ 19
Závěrečná ustanovení
1.

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními
předpisy.

2.

Stanovy byly schváleny na Valné hromadě dne 13. 5. 2015. Účinnosti nabývají
dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.
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