Stanovy zapsaného spolku

Erasmus Student Network
VŠTE Budweis, z.s.
ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 Název spolku
Název zapsaného spolku - (dále jen ,,spolek“) je: Erasmus Student Network VŠTE Budweis, z.s.
a oficiální zkratkou pro název je: ESN VŠTE Budweis. Anglickým ekvivalentem názvu je: Erasmus
Student Network VSTE Budweis a oficiální zkratka pro anglický ekvivalent názvu je: ESN VSTE
Budweis.

Čl. 2 Sídlo spolku
Sídlo spolku je: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“),
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice.

Čl. 3 Účel spolku
Hlavním účelem spolku je pomoc, podpora a pořádání společensko-kulturních akcí všem zahraničním
i domácím studentům studujícím na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Dalším účelem spolku je podpora a propagace výměnných studijních pobytů. Hlavním účelem spolku
není dosahování zisku.

Čl. 4 Cíle a předmět činnosti
(1) Spolek je neziskovým, nepolitickým a nenáboženským studentským spolkem.
(2) Činnost spolku je vyvíjena v souladu s cíli národního sdružení Erasmus Student Network Česká
Republika, o.s. (dále jen „ESN CZ“) se sídlem Žerotínovo námětí 9, 601 77 Brno, a s cíli
mezinárodního sdružení Erasmus Student Network (dále jen „ESN Int.“) se sídlem Rue
Hydraulique 15, 1210 Brusel, Belgie.
(3) Na lokální úrovni se spolek systematicky zaměřuje na vytváření a realizaci projektů, aktivit
a kulturních akcí pro domácí a zahraniční studenty.

(4) Spolek sleduje rozličné cíle související s mezinárodními studijními pobyty vysokoškolských
studentů, zejména pak:
a. napomáhá rozvoji domácích členů spolku v poskytování pomoci zahraničním studentům
trávícím část svého studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých
Budějovicích, s řešením praktických problémů, jakožto i s jejich kulturní a sociální
integrací v českém prostředí,
b. reprezentuje zájmy výše zmíněných studentů na lokální, národní i mezinárodní úrovni,
c. napomáhá ke zlepšování vzájemného porozumění a k prohloubení společenských vazeb
mezi studenty různých národností a kultur pořádáním volnočasových aktivit.
(5) Hlavním předmětem činnosti je pořádání pravidelných jednodenních či vícedenních setkání
a aktivit pro členy sdružení a studenty v souladu s body výše zmíněnými a Čl. 3.

Čl. 5 Předpisy spolku
(1)
(2)
(3)
(4)

Nejvyšším předpisem spolku jsou stanovy.
Na základě stanov spolek přijímá vnitřní předpisy spolku.
Pro schválení stanov spolku či jejich změnu je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů.
Pro schválení vnitřních předpisů spolku či jejich změny je nutný souhlas nadpoloviční většiny
všech členů.
(5) Všechny předpisy spolku či jejich změna nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení, není-li
v daném předpisu či předpisech uvedeno jinak, případně pokud to stanovy nebo zákon
nezakazují.
ČÁST II.
ČLENSTVÍ

Čl. 6 Druhy a vznik členství
(1) Členství se dělí na řádné, čestné a alumni.
(2) Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší osmnácti let, která je bezúhonná a plně
svéprávná, a zároveň je řádným studentem VŠTE.
(3) Čestným členem se může stát fyzická osoba starší osmnácti let, která je bezúhonná a plně
svéprávná, a která je zároveň:
a. členem jiného studentského spolku působícím na VŠTE, nebo
b. je bývalým členem jiné sekce ESN CZ či ESN Int.
(4) Alumni členem se může stát fyzická osoba starší osmnácti let, která je bezúhonná a plně
svéprávná, a která je zároveň:
a. absolventem VŠTE a zároveň během svého studia byla řádným členem spolku, nebo
b. řádným členem spolku a je zároveň členem jiného spolku v rámci organizace ESN.
(5) Členství vzniká den následující po souhlasném schválení žádosti o členství nadpoloviční většinou
členů Boardu.
(6) Žádost o členství dle Čl. 7 odst. 5 (dále jen „žádost“) musí obsahovat jméno a příjmení žadatele,
uvedení studijního oboru a ročníku studia, musí být označena jako „Žádost o členství“ nebo tento
požadavek z ní musí být jasný a srozumitelný. Žádost musí být podepsána a datována.

(7) Žádost lze podat písemnou i elektronickou formou, případně ústně s následným písemným
potvrzením žádosti.
(8) Alumni členství vzniká automaticky absolvováním nebo ukončením studia řádného člena spolku
na VŠTE nebo tehdy, pokud se řádný člen spolku stane zároveň členem jiného spolku v rámci
organizace ESN.

Čl. 7 Základní práva a povinnosti řádných členů
(1) Řádný člen má právo účastnit se Valné hromady.
(2) Řádný člen má právo hlasovat během zasedání Valné hromady. Každý řádný člen má jeden hlas.
(3) Řádný člen má právo volit a být volen do Boardu spolku a do Revizní komise spolku podle
Volebního řádu spolku.
(4) Řádný člen má povinnost osobní účasti na alespoň jednom zasedání Valné hromady spolku za
akademický rok.
(5) Řádný člen má povinnost reprezentovat organizace: ESN VŠTE Budweis, ESN CZ, ESN
international a VŠTE tak, aby bylo zachováno jejich dobré jméno a pověst.
(6) Řádný člen má povinnost chovat se a jednat v souladu se stanovami a vnitřními předpisy spolku.

Čl. 8 Zánik členství
(1) Členství zaniká:
a. doručením písemného oznámení o vystoupení k rukám presidenta,
b. úmrtím člena,
c. zánikem spolku,
d. vyloučením člena rozhodnutím Boardu v případě, že se člen dvakrát bez předchozí
omluvy nezúčastní zasedání Valné hromady,
e. vyloučením člena rozhodnutím Boardu v případě, kdy člen opakovaně i přes napomenutí
ze strany Boardu porušuje stanovy či jiné vnitřní předpisy spolku.
(2) Rozhodnutí o vyloučení musí schválit nadpoloviční většina Boardu a musí o něm člena řádně
vyrozumět.
(3) V případech uvedených v Čl. 9 odst. 1. Písm. d) a e) má vyloučený člen právo podat odvolání ke
Kontrolní komisi se žádostí o přezkoumání rozhodnutí.

ČÁST III.
ORGÁNY SPOLKU
(1) Orgány spolku jsou:
a. Valná hromada členů ESN VŠTE Budweis (dále jen „VH“),
b. Board ESN VŠTE Budweis (dále jen „Board“),
c. President ESN VŠTE Budweis (dále jen „President“),
d. Kontrolní komise ESN VŠTE Budweis (dále jen „KK“).
(2) Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada ESN VŠTE Budweis.
(3) Statutární orgánem spolku je President ESN VŠTE Budweis.

(4) Výkonným orgánem spolku je Board ESN VŠTE Budweis.
(5) Kontrolním orgánem spolku je Kontrolní komise ESN VŠTE Budweis.

Čl. 9 Valná hromada členů spolku
(1) VH je složena ze všech řádných členů spolku.
(2) VH zasedá minimálně 2x ročně (jednou za akademický semestr).
(3) Právo svolat zasedání VH má Board, KK, President, Vice-President, nebo alespoň třetina všech
členů spolku. Petice o svolání Valné hromady musí mít písemnou formu, musí být podepsány
všemi členy, kteří Valnou hromadu svolávají a musí být doručena Presidentovi či Boardu nejdříve
14 dní před požadovaným datem konání Valné hromady.
(4) Úkolem VH je rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se činnosti spolku.
(5) Do výlučné pravomoci VH patří zejména:
a. volba členů Boardu,
b. volba Presidenta,
c. volba členů Kontrolní komise,
d. schválení a změna stanov,
e. schválení výsledku hospodaření,
f. přijetí, změna a zrušení vnitřních předpisů,
g. udělování strategických pokynů Boardu,
h. volba likvidátora z členů Boardu v případě zrušení spolku.
(6) Valná hromada je usnášeníschopná za účasti alespoň tří čtvrtin všech členů spolku. Usnesení
přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů, přitom každý člen má jeden hlas.
(7) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání, lze zařadit na program pouze se souhlasem
alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.
(8) Zápis ze zasedání Valné hromady vytvoří a řádně zveřejní President, a to nejdéle do třiceti dnů
ode dne zasedání.
(9) Pravidla činnosti VH stanoví vnitřní předpis.

Čl. 10 Board
(1) Board je volený orgán skládající se ze sedmi členů: President, Vice-President, Local
Representative, Human Resources Manager, Activities&SocialErasmus Coordinator, IT
Responsible, PR Responsible.
(2) Úkolem Boardu je řídit činnost spolku v období mezi jednotlivými zasedáními VH.
(3) Do výlučné činnosti Boardu patří zejména:
a. koordinace činnosti spolku,
b. zpracování podkladů pro jednání VH,
c. řízení, správa a zajišťování chodu spolku,
d. přijetí či vyloučení členů spolku.
(4) Volební období Boardu je jeden akademický rok. Do okamžiku zvolení prvního řádného Boardu
vykonává jeho činnost Board prozatímní, ve složení členů zvolených na prvním zasedání VH.
(5) Board je odpovědný Valné hromadě, přičemž zpracovává přehled o čerpání financí, projektů
a aktivit.

(6) Pravidla činnosti Boardu stanoví vnitřní předpis.

Čl. 11 President
(1) President jedná jménem spolku navenek.
(2) President zastupuje spolek navenek, přičemž je povinen zejména:
a. svolávat zasedání Valné hromady,
b. zajišťovat vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady,
c. provádět další činnosti stanovené vnitřním předpisem spolku.
(3) Funkční období Presidenta je 1 rok.
(4) Mandát Presidenta zaniká:
a. uplynutím volebního období,
b. odvoláním,
c. písemnou rezignací.
(5) Pravidla činnosti Presidenta stanoví vnitřní předpis.

Čl. 12 Kontrolní komise
(1) Úkolem KK je dohlížet na činnost Boardu, dodržování čerpání financí a dále kontrola, zda jsou
záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními
předpisy.
(2) KK je tříčlenná. Členství v KK se neslučuje s členstvím v Boardu a s funkcí likvidátora ve smyslu
§ 269 a násl. občanského zákoníku.
(3) Zjistí-li KK nedostatky, upozorní na ně Presidenta a VH.
(4) Kterýkoliv člen spolku má právo odvolat se ke KK se stížností, či se žádostí o přezkoumání
rozhodnutí Boardu či jeho člena.
(5) KK má právo na základě stížnosti, problému nebo prokazatelného neplnění povinností odvolat
člena Boardu.
(6) Pravidla činnosti KK stanoví vnitřní předpis.

ČÁST IV.
HOSPODAŘENÍ SPOLKU
(1) Příjmy spolku tvoří: účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli
sdružení, výnosy z akcí pořádaných spolkem a jiné zdroje.
(2) Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně a na bankovním účtu spolku. Za jejich řádnou
evidenci zodpovídá Vice-President.
(3) O stavu finančních prostředků vede předepsanou evidenci Vice-President a President, kteří jsou
povinni předkládat účetnictví ke kontrole Valné hromadě a Kontrolní komisi.

ČÁST V.
UKONČENÍ ČINNOSTI SPOLKU A MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ

(1) V případě okolností, jež povedou k potřebě činnost spolku ukončit, může o tomto rozhodnout
Valná hromada.
(2) V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci, kterou schválí Valná hromada
předán jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá neziskovou činností
stejného či podobného zaměření.

ČÁST VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
(2) Každá změna stanov bude oznámena příslušnému Krajskému soudu nejpozději do 30 dnů ode
dne schválení této změny. Za toto oznámení zodpovídá President spolku.
(3) Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

V Českých Budějovicích dne 28. 5. 2014

Zapsal: Martin Zeman

Ověřil: Zdeněk Hanzal

