Stanovy klubu FIT++
Článek I

Úvodní ustanovení

1. Název klubu je FIT++.
2. FIT++ je zájmovým klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“).
3. Těmto stanovám jsou nadřazeny mj. Stanovy a interní předpisy SU.

Článek II

Činnosti klubu

1. Cílem klubu je
a) sdružování aktivních studentů Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (dále jen
„FIT“) a podpora jejich aktivit,
b) organizace kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a jiných akcí
především pro studenty FIT a podpora obdobných akcí organizovaných přímo FIT,
c) rozšiřování povědomí studentů FIT o studentských organizacích a akademických
samosprávných orgánech,
d) býti jedním z možných zprostředkovatelů komunikace studentů FIT s vedením FIT.

Článek III Orgány klubu
1. Orgány FIT++ jsou
a) představenstvo,
b) předseda,
c) místopředseda.

Článek IV

Členství

1. Členem FIT++ se může stát každá fyzická osoba, která splňuje podmínky členství v SU.
O přijetí člena rozhoduje předseda.
2. Přijetí členů, kteří nejsou a nebyly studenty FIT ani nejsou uchazeči o studium na FIT, musí
schválit představenstvo.
3. Členství vzniká v den přijetí a trvá 5 let.
4. Člen může před koncem svého členství požádat o prodloužení členství.
5. Práva a povinnosti člena a další možnosti zániku členství definují stanovy SU.

Článek V

Představenstvo

1. Výkonným orgánem FIT++ je představenstvo. Hlavním úkolem představenstva je stanovení
strategie rozvoje, koordinace činnosti klubu a rozhodování o investicích.
2. Představenstvo má 3, 5, nebo 7 členů. Konkrétní počet pro dané funkční období určuje
představenstvo při vyhlášení voleb.
3. Funkční období členů představenstva je jeden rok. Člen představenstva, kterému zaniká
mandát před koncem funkčního období, na které byl zvolen, je nahrazen do konce tohoto
období náhradníkem dle interního předpisu.
4. Mandát člena představenstva zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) rezignací písemnou do rukou předsedy či ústní na schůzi představenstva,
c) zánikem členství v FIT++,
d) odvoláním v referendu dle stanov SU.
5. Představenstvo je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.
6. Usnesení představenstvo přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud neurčují
interní předpisy více. Pro změnu stanov klubu je třeba souhlas dvoutřetinové většiny všech
členů představenstva.
7. Schůze představenstva svolává alespoň jednou za 6 měsíců v souladu s interními předpisy
předseda.
8. Průběh voleb představenstva určuje interní předpis.

Stanovy klubu FIT++
Článek VI

Předseda

1. Předseda řídí klub a navenek jej zastupuje.
2. Předsedu volí představenstvo ze svého středu. Na základě návrhu představenstva předsedu
jmenuje prezident SU. Funkční období předsedy končí společně s funkčním obdobím
představenstva.
3. Předseda se může vzdát funkce předsedy na schůzi představenstva.
4. Předseda může být odvolán dvoutřetinovou většinou představenstva.
5. Uvolní-li se post předsedy, je výkonem jeho práv a povinností pověřen místopředseda.
Pokud není ani post místopředsedy obsazen, přechází tato práva a povinnosti na celé
představenstvo.
6. Pokud předsedovi zanikne mandát člena představenstva, zaniká také jeho mandát předsedy.

Článek VII Místopředseda
1. Místopředseda zastupuje předsedu v případě, že předseda není schopen výkonu své funkce,
nejvýše však po dobu 30 dní nepřetržitě.
2. Místopředsedu schvaluje na návrh předsedy ze svého středu představenstvo.
3. Místopředseda se může vzdát funkce místopředsedy na schůzi představenstva, případně
písemně do rukou předsedy.
4. Místopředseda může být odvolán
a) předsedou s uvedením důvodu,
b) dvoutřetinovou většinou představenstva.
5. Pokud místopředsedovi zanikne mandát člena představenstva, zaniká také jeho mandát
místopředsedy.

Článek VIII Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením Studentským parlamentem SU ČVUT.
2. Přípravný výbor se zavazuje vyhlásit první řádné volby tak, aby proběhly do konce roku
2016.
3. Do řádných voleb představenstva jeho práva a povinnosti vykonává přípravný výbor
ve složení:
• Stanislav Jeřábek – předseda
• Tomáš Nováček – místopředseda
• Jiří Hanuš – člen představenstva

Schváleno přípravným výborem FIT++ dne 21. června 2016.
Schváleno Studentským parlamentem SU ČVUT dne 21. června 2016.
V Českých Heřmanicích dne 19. června 2016
Přípravný výbor FIT++

