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Stanovy klubu Sincoolka
Čl. 1.
Úvodní ustanovení
(a) Plný název klubu je Sincoolka, oficiální zkratka je SIN.
(b) Klub Sincoolka (dále jen „SIN“) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“).
(c) Nedílnou součástí stanov SIN jsou stanovy SU.
(d) Kolejí se rozumí budova Sinkuleho a Dejvické koleje (dále jen „SDK“).

Čl. 2.
Členství
(a) Členem SIN se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.
(b) Členství je určeno pro studenty ubytované na SDK. Pokud uchazeč nesplňuje tuto podmínku,
může o přijetí do klubu rozhodnout předseda klubu.
(c) Každý člen má právo:
(1) být informován o činnosti SIN,
(2) obracet se s připomínkami a podněty, návrhy a žádostmi na orgány SIN a obdržet
do 30 dnů odpověď,
(3) volit a být volen do vedení SIN v souladu se stanovami a interními předpisy SIN,
s výjimkou, kdy mu bylo pozastaveno členství,
(4) používat definovaných výhod člena SIN.
(d) Každý člen má povinnost:
(1) řídit se stanovami a interními předpisy SU a stanovami a interními předpisy SIN,
(2) dodržovat a respektovat platná usnesení představenstva SIN,
(3) dodržovat a respektovat nařízení předsedy klubu SIN,
(4) platit pravidelný členský příspěvek, pokud mu nebyl z rozhodnutí představenstva
pro dané období odpuštěn.
(e) Podmínky pro zánik členství jsou definovány ve stanovách SU.
(f) Členství je automaticky pozastaveno nezaplacením členských příspěvků nebo rozhodnutím
představenstva na základě porušení stanov SIN nebo interních předpisů SIN nebo nařízení
předsedy. V době pozastavení členství nemá člen nárok na žádné členské výhody.
(g) Podrobnosti o právech a povinnostech členů jsou stanoveny interními předpisy SIN nebo
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nařízeními předsedy SIN.

Čl. 3.
Orgány
(a) Orgány SIN jsou:
(1) představenstvo SIN (dále jen „představenstvo“),
(2) předseda SIN (dále jen „předseda“),
(3) místopředseda SIN (dále jen „místopředseda“),
(4) zástupci klubu,
(5) zástupci koleje.

Čl. 4.
Představenstvo
(a) Představenstvo je nejvyšším orgánem SIN.
(b) Hlavním úkolem představenstva je rozhodovat o klíčových záležitostech, stanovovat
strategii rozvoje SIN a kontrolovat plnění svých rozhodnutí.
(c) Představenstvo má minimálně 5 a maximálně 7 členů.
(d) Členem představenstva může být člen SIN, který je řádně zvolen nebo jmenován. V případě
kolejních zástupců muže být členem představenstva jakýkoliv student ubytovaný na SDK a to
po jednom zástupci z každé koleje, který je řádně zvolen nebo jmenován.
(e) Představenstvo tvoří:
(1) Předseda,
(2) Místopředseda,
(3) Tři zástupci klubu,
(4) Dva zástupci koleje (zástupce Sinkuleho koleje a zástupce Dejvické koleje).
(f) Mandát všech členů představenstva zaniká:
(1) po uplynutí patnácti měsíců od řádných voleb,
(2) pokud se počet členů představenstva sníží na méně než pět,
(3) předáním petice s nesouhlasem k výkonu všech členů představenstva s minimálně 50 %
podpisů členů SIN do rukou předsedy,
(4) zvolením nového představenstva.
(g) Řádné volby do představenstva vyhlašuje předseda na základě usnesení představenstva
schváleného dvoutřetinovou většinou všech členů představenstva. Po uplynutí jedenácti
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měsíců od posledních řádných voleb může volby svolat předseda bez souhlasu
představenstva.
(h) V případě zániku mandátu všech členů představenstva je předseda povinen vyhlásit řádné
volby nejpozději do třiceti dnů ode dne zániku mandátu představenstva.
(i) Mandát člena představenstva zaniká:
(1) písemnou rezignací do rukou předsedy,
(2) předáním petice s nesouhlasem k výkonu funkce člena představenstva s podpisy alespoň
50 % členů SIN, kteří mají právo daného člena volit, do rukou předsedy,
(3) usnesením představenstva odsouhlaseným nadpoloviční většinou přítomných členů,
(4) pokud se nedostaví po sobě na 3 řádně svolaná zasedání.
(j) V případě zániku mandátu voleného člena představenstva může předseda do čtrnácti dnů
rozhodnout o jmenování člena, který obsadil v posledních řádných volbách první nezvolenou
pozici, do představenstva.
(k) Předseda může vyhlásit mimořádné doplňovací volby kdykoliv, pokud je počet členů
představenstva nižší než sedm.
(l) Zasedání představenstva svolává předseda nebo tři členové představenstva.
(m) Na zasedání představenstva musí být každý jeho člen pozván. Pozvání provádí osoba, která
zasedání svolala, a to osobně, dopisem, telefonem, nebo běžnými prostředky elektronické
komunikace. Pozvání musí být členům sděleno nejméně 48 hodin před konáním zasedání
a emailem musí být dodány podklady pro dané zasedání v téže lhůtě.
(n) Každý člen představenstva má hlasovací právo.
(o) Představenstvo je usnášeníschopné, pokud se dostaví nadpoloviční většina členů.
(p) Pokud se na zasedání má schválit usnesení, které se týká finančních prostředků vyšších než
20.000 Kč (slovy dvacet-tisíc-korun-českých) či majetkových prostředků musí být přítomen
předseda. V případě jeho nepřítomnosti nelze takovéto usnesení schválit.
(q) Usnesení je přijato, pokud pro návrh hlasuje více přítomných členů než proti návrhu.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pokud není předseda přítomen a je
přítomen místopředseda, rozhoduje hlas místopředsedy. Pokud není přítomen ani předseda
ani místopředseda je hlasování bráno jako neúspěšné.
(r) Usnesení o změně stanov SIN nebo interních předpisů SIN je přijato, pokud pro návrh hlasuje
alespoň dvoutřetinová většina všech členů představenstva.
(s) Způsob volby, hlasování, informace o průběhu voleb a informace o svolávání zasedání a jeho
řízení stanovuje Volební a jednací řád SIN.
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Čl. 5.
Předseda
(a) Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek.
(b) Disponuje s majetkem a finančními prostředky klubu a samostatně uzavírá smlouvy do výše
určené předpisy SU, nebo prezidentem SU.
(c) Předseda musí být členem SIN.
(d) Předsedu jmenuje prezident SU na základě rozhodnutí představenstva. Představenstvo volí
předsedu a to do čtrnácti dnů od zániku mandátu předsedy nebo od řádných voleb.
Kandidátem na předsedu se může stát pouze člen představenstva s výjimkou zástupců
koleje.
(e) Předseda podává představenstvu návrh na jmenování místopředsedy.
(f) Předseda může odvolat místopředsedu.
(g) Předseda zodpovídá technicky za doménu sin.cvut.cz.
(h) Předseda vyhlašuje řádné i mimořádné volby.
(i) Předseda ztrácí svůj mandát:
(1) pokud se vzdá funkce písemně na schůzi představenstva nebo do rukou prezidenta SU,
(2) písemnou peticí předloženou do rukou prezidenta SU, která obsahuje nejméně 50%
podpisů všech členů SIN,
(3) jednomyslným souhlasem všech ostatních členů představenstva.
(j) Okamžikem ztráty mandátu předsedy přechází výkon jeho funkcí a pravomocí
místopředsedovi. Pokud není místopředseda zvolen, přebírá tyto funkce a pravomoci
prezident SU.

Čl. 6.
Místopředseda
(a) Zastupuje předsedu na základě jeho pověření nebo v případě, že předseda pozbyl mandátu.
(b) Je navrhován a jmenován předsedou a schvalován usnesením představenstva.
(c) Místopředseda je garantem korektní činnosti klubu, nestanoví-li předseda jinak, pořizuje
zápisy ze zasedání, dohlíží na včasné zveřejňování dokumentů, zajišťuje informovanost
členů představenstva.
(d) Nese spoluodpovědnost za finanční a technický chod klubu a za finanční transakce, které
autorizoval.
(e) Místopředseda ztrácí mandát místopředsedy:
(1) pokud se vzdá funkce písemně do rukou předsedy,
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(2) rozhodnutím předsedy bez vnějšího podnětu,
(3) usnesením představenstva odsouhlaseným nadpoloviční většinou přítomných členů.
(f) Ztrátou mandátu místopředsedy není nikterak dotčen mandát člena představenstva.
V případě ztráty mandátu místopředsedy se tato osoba stává zástupcem klubu. Z původních
zástupců klubu si předseda zvolí nového místopředsedu.

Čl. 7.
Zástupci klubu
(a) Zástupci klubu získávají své mandáty v řádných volbách nebo jmenováním.
(b) Jsou voleni v elektronické, či urnové volbě všemi členy klubu a to jak v řádných, tak
v případě nutnosti v doplňkových volbách.
(c) Zástupci klubu ztrácí svůj mandát jednotlivě za případu:
(1) písemnou rezignací do rukou předsedy,
(2) předáním petice s podpisy alespoň 50 % členů SIN do rukou předsedy,
(3) usnesením představenstva odsouhlaseným nadpoloviční většinou přítomných členů,
(4) pokud se nedostaví po sobě na 3 řádně svolaná zasedání.
(d) Povinnosti zástupců klubu:
(1) zástupce zastupuje předsedu, místopředsedu nebo zástupce koleje na základě jejich
pověření,
(2) vykonává důležité činnosti pro chod klubu,
(3) je k ruce předsedovi, místopředsedovi a zástupcům koleje pro výkon činností
podporujících chod koleje.
(e) Detaily kompetencí jednotlivých klubových zástupců jsou stanoveny interním předpisem.

Čl. 8.
Zástupci koleje
(a) Zástupci koleje získávají své mandáty v řádných volbách nebo jmenováním.
(b) Volba a jmenování zástupce koleje:
(1) voleni urnovou formou,
(2) hlasování je anonymní,
(3) z každé koleje vzejde dle výsledků voleb jeden kolejní zástupce, tj ten s největším
počtem hlasů,
(4) voleni všemi ubytovanými studenty na SDK,
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(5) podrobný postup volby upravuje Volební a jednací řád SIN.
(c) Zástupci koleje přebírají statut samosprávy na koleji, která je v souladu s článkem 2 bodu 4
Ubytovacího řádu Českého vysokého učení technického v Praze ze dne 29. června 2005 –
„Studentskou samosprávou se rozumí orgán, který je oprávněn jednat za ubytované
studenty, složený ze studentů a studenty volený, podle zásad statutu dané studentské
samosprávy.“
(d) Zástupci koleje nemůžou být za své názory a činnost na pozici zástupců koleje postihováni.
(e) Zástupci koleje spolupracují s vedením koleje a s vedením Správy účelových zařízení ČVUT
(dále jen „SÚZ“).
(f) Zástupci koleje spolupracují s ostatními Studentskými samosprávami v rámci ČVUT a Radou
Studentských samospráv (dále jen „RSS“).
(g) Zástupci koleje spolupracují s ostatními členy představenstva SIN, kteří je mohou v jednání
s vedením koleje, s vedením SÚZ, ostatními Studentskými samosprávami v rámci ČVUT a RSS
zastoupit.
(h) Zástupci koleje musí o své činnosti informovat ostatní členy představenstva.
(i) Povinnosti Zástupců koleje:
(1) projednávat návrhy studentů a zaujímat k nim stanovisko,
(2) hájit práva a zájmy studentů ubytovaných na SDK,
(3) Informovat SÚZ o své činnosti, zejména takové, která zásadním způsobem ovlivňuje chod
SDK,
(4) Informovat studenty o své činnosti,
(5) Projednat a do lhůty maximálně 30 dnů zaslat svoje stanovisko ke všemu, o co bude SÚZ
požádána.
(j) Působnost Zástupců koleje
(1) Spolupracovat s vedením SDK a vedením SÚZ, a to zejména v záležitostech týkajících se
studentů ubytovaných na SDK.
(2) Kontrolovat činnost vedení SDK a sledovat účelné využívání prostředků poskytovaných
SÚZ na SDK.
(3) Předkládat vedoucímu SDK návrhy na řešení nedostatků v ubytování na SDK, poskytování
služeb studentům.
(4) Vyžadovat vysvětlení důvodů, pro které nebylo možno návrhy Zástupce koleje realizovat.
(5) Zřizovat komise, orgány a stanovovat počet jejich členů a jejich působnost.
(6) Využívat tzv. osmi-korunový fond (dále „8kč fond“) zřízený a spravovaný SUZ a to tak, že
zástupci podávají návrhy na čerpání 8kč fondu. Tyto návrhy musí být projednány
představenstvem SIN, které hlasováním rozhodne o dalším postupu čerpání fondu.
Podpisové právo pro čerpání 8kč fondu má předseda SIN.
(k) Nemá-li kolej zástupce v představenstvu, je počítačová síť na koleji fyzicky odpojena od sítě
SIN. V tomto případě vypíše předseda volby až na písemný návrh ubytovaného studenta
z příslušné koleje. Návrh musí obsahovat konkrétní jména kandidátů na zástupce koleje.
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Čl. 9.
Přechodná a závěrečná ustanovení
(a) Ruší se stanovy Klubu Sinkuleho a Dejvické koleje schválené představenstvem Klubu
Sinkuleho a Dejvické koleje 29.ledna 2007
(b) Všechny interní předpisy SIN a nařízení předsedy SIN, platné v den nabytí účinnosti těchto
stanov zůstávají v platnosti.
Schváleno představenstvem Klubu Sincoolka dne 28. 2. 2011.
Schváleno Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT dne 2. 3. 2011.

V Praze dne 28. 2. 2011 za SIN předseda Bc. Martin Čarek

………………………………

V Praze dne 2. 3. 2011 za SU prezident Ing. Tomáš Zloch

………………………………
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