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ČÁST PRVNÍ 

KLUB HLÁVKOVA KOLEJE 
 

§ 1 

Informace o klubu 

1. Název klubu je „Klub Hlávkova kolej“. 

2. Používaná zkratka názvu klubu je „HK“. 

3. Klub Hlávkova kolej (dále jen „klub“) je interním kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU ČVUT“). 

§ 2 

Činnost klubu 

Činnost klubu se zaměřuje na tyto oblasti: 

a) organizace a podpora mimoškolní zájmové činnosti; 

b) využití informačních technologií pro podporu studia; 

c) hájení zájmů a práv členů klubu; 

d) studentská samospráva Hlávkovy koleje. 

ČÁST DRUHÁ 

STRUKTURA KLUBU 
 

§ 3 

Orgány klubu 

1. Orgány klubu HK jsou: 

a) Kolejní rada HK (dále jen „KR“); 

b) Předseda klubu (dále jen „Předseda“); 

c) Místopředseda klubu (dále jen „Místopředseda“); 

d) Správce počítačové sítě HK; 

e) Správce fitcentra HK. 

2. Členství ve všech orgánech klubu je nehonorované. KR může rozhodnout o odpuštění členského příspěvku za výkon 

funkce. 

§ 4 

Kolejní rada HK 

1. KR je nejvyšším výkonným orgánem samosprávy klubu. KR je Představenstvo klubu podle Stanov SU ČVUT. 

2. Členy KR jsou: 

a) 3 volení zástupci klubu; 

b) volený zástupce všech ubytovaných na Hlávkově koleji; 

c) zástupce Hlávkovy nadace jmenovaný Hlávkovou nadací; 

d) jmenovaní zástupci cizojazyčných skupin ubytovaných, nejvíce 2. 

3. Pozice zástupce cizojazyčné skupiny ubytovaných se zřizuje rozhodnutím KR. 
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4. KR: 

a) rozhoduje o činnosti klubu; 

b) schvaluje rozpočet klubu; 

c) schvaluje investiční záměry a projekty klubu; 

d) pozastavuje a ruší členství v klubu; 

e) rozhoduje o odpuštění členského příspěvku; 

f) schvaluje Stanovy HK a jejich změny; 

g) vydává interní předpisy klubu; 

h) schvaluje výroční zprávu klubu; 

i) schvaluje zprávu o hospodaření klubu; 

j) volí a odvolává Předsedu; 

k) volí a odvolává Místopředsedu; 

l) jmenuje a odvolává zástupce cizojazyčných skupin ubytovaných; 

m) jmenuje a odvolává Správce počítačové sítě HK jeho zástupce; 

n) jmenuje a odvolává Správce fitcentra HK a jeho zástupce; 

o) uděluje čestné členství v klubu; 

p) rozhoduje o zániku klubu. 

5. KR se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. 

6. Schůzi KR svolává Předseda, v případě nutnosti místopředseda. Požádají-li alespoň 3 členové KR o svolání schůze 

KR, musí být schůze KR svolána bez zbytečného odkladu. 

7. Schůze KR je usnášeníschopná, je-li přítomný nadpoloviční počet členů KR. 

8. Schůzi KR řídí Předseda, případně Místopředseda. 

9. Schůze KR jsou veřejné. Hlasovací právo na schůzích KR mají pouze členové KR. 

10. Z každé schůze KR se pořizuje zápis a prezenční listina. Tyto dokumenty musí být uloženy v archivu klubu. Stejnopisy 

zápisů musí být zveřejněny. 

11. KR vyhlašuje referendum: 

a) o závažných záležitostech týkajících se činnosti klubu; 

b) o odvolání zástupce klubu (ubytovaných) na základě petice alespoň 1/10 členů klubu (ubytovaných). 

12. Člen KR se může vzdát funkce písemným abdikačním oznámením Předsedovi. 

13. V případě zániku mandátu voleného člena KR je Předseda povinen do 15 dnů vyhlásit doplňovací volby. 

14. KR se může rozhodnutím všech členů KR sama rozpustit. Předseda je povinen do 15 dnů vyhlásit volby do KR. Do 

ustanovení nové KR řídí klub předseda a během tohoto období nesmí vydat žádné rozhodnutí, které zásadním 

způsobem ovlivní činnost klubu. 

15. Řádné funkční období KR trvá 2 roky. 

§ 5 

Předseda klubu 

1. Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek. 

2. Předseda je odpovědný za hospodářské záležitosti klubu. 

3. Předseda: 

a) přijímá nové členy klubu; 

b) jedná se SÚZ ČVUT; 

c) spravuje členskou evidenci klubu; 

d) vyhlašuje a organizuje volby. 

4. Předseda je volen KR a jmenován Prezidentem SU ČVUT. Kandidát na předsedu musí být voleným zástupcem klubu. 

5. Mandát Předsedy končí: 

a) ukončením mandátu KR; 

b) odvoláním; 
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c) odstoupením. 

§ 6 

Místopředseda klubu 

1. Místopředseda je odpovědný za administrativní záležitosti klubu. 

2. Místopředseda 

a) zastupuje předsedu v oblasti řízení klubu; 

b) připravuje návrh rozpočtu; 

c) připravuje výroční zprávu klubu; 

d) připravuje zprávu o hospodaření klubu; 

e) spravuje archiv klubu. 

3. Místopředseda je volen KR. Kandidát na místopředsedu musí být členem KR. 

4. Mandát Místopředsedy končí: 

a) ukončením mandátu KR; 

b) odvoláním; 

c) odstoupením. 

§ 7 

Správce počítačové sítě HK 

1. Správce počítačové sítě HK spravuje a udržuje počítačovou síť HK. 

2. Správce počítačové sítě HK pravidelně informuje KR o provozu počítačové sítě HK. 

3. Správce počítačové sítě HK a jeho zástupce jsou jmenováni KR. Správce počítačové sítě HK a jeho zástupce musí 

být členy klubu. 

§ 8 

Správce fitcentra HK 

1. Správce fitcentra HK zajišťuje provoz fitcentra HK. 

2. Správce fitcentra HK spravuje evidenci osob s povolením využívání fitcentra HK. 

3. Správce fitcentra HK může pro opakované porušování Provozního řádu fitcentra HK odebrat povolení využívání 

fitcentra HK. 

4. Správce fitcentra HK a jeho zástupce jsou jmenováni KR. Správce fitcentra HK a jeho zástupce musí být členy klubu. 

§ 9 

Projekty 

1. Rozvojová a akční činnost klubu se realizuje přes klubové projekty. 

2. Projekt schvaluje KR na základě projektového záměru. 

3. Projekt musí mít řešitelský tým a vedoucího. 

4. Finanční prostředky na činnost projektu přiděluje KR na základě odůvodněné žádosti řešitelského týmu projektu. 

5. Vedoucí projektu pravidelně předkládá KR zprávu o činnosti projektu. 
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ČÁST TŘETÍ 

ČLENSTVÍ V KLUBU 
 

§ 10 

Vznik členství 

1. Členem klubu se může stát každý ubytovaný na Hlávkově koleji. 

2. Členství v klubu se nevylučuje s členstvím v jiných orgánech a klubech SU ČVUT. 

3. Členství v klubu vzniká rozhodnutím předsedy a zaevidováním přihlášky do členské evidence klubu. 

§ 11 

Přerušení a zánik členství 

1. Členství v klubu se přerušuje: 

a) na žádost člena na dobu určitou, nejdéle 1 rok, doručené písemně do rukou Předsedy; 

b) rozhodnutím KR na dobu určitou za porušení podmínek členství v klubu. 

2. Členství v klubu zaniká: 

a) na žádost člena doručené písemně do rukou Předsedy; 

b) nezaplacením členského příspěvku; 

c) vyloučením z klubu rozhodnutím KR; 

d) ukončením pobytu na Hlávkově koleji. 

§ 12 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen klubu má právo: 

a) podílet se na všech aktivitách klubu; 

b) volit a být volen do orgánů klubu a SU ČVUT; 

c) být informován o činnosti klubu a SU ČVUT; 

d) předkládat návrhy a připomínky orgánům klubu a orgánům SU ČVUT; 

e) požívat výhod člena klubu a člena SU ČVUT. 

2. Člen je povinen: 

a) dodržovat Stanovy HK a Stanovy SU ČVUT; 

b) dodržovat interní předpisy klubu a interní předpisy SU ČVUT; 

c) dodržovat a respektovat nařízení orgánů klubu; 

d) řádně platit členský příspěvek pro dané období, vyjma případu, kdy mu placení bylo rozhodnutím KR 

odpuštěno; 

e) dodržovat Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT vydávaný SÚZ ČVUT; 

f) zdržet se jednání, které by poškozovalo dobré jméno klubu a SU ČVUT; 

g) chránit a hospodárně využívat majetek klubu a majetek SU ČVUT. 

§ 13 

Čestné členství 

1. KR může osobě, která se významně zasloužila o rozvoj klubu, udělit čestné členství. 

2. Na čestné členy se nevztahuje podmínka ubytování na Hlávkově koleji (§ 10, odst. 1; § 11, odst. 2, písm. d) a jsou 

osvobozeni od platby členských příspěvků (§ 12, odst. 2, písm. d). 

3. Čestný člen klubu nemá volební právo podle § 12, odst. 1, písm. b. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 14 

Platnost a účinnost 

1. Tyto Stanovy HK nabývají platnosti dnem schválení Studentským parlamentem SU ČVUT. 

2. Tyto Stanovy HK nabývají účinnosti dne 01. 01. 2017. 

§ 15 

Zrušující ustanovení 

Tyto Stanovy HK v plném rozsahu nahrazují a ruší Stanovy HK schválené Studentským parlamentem SU ČVUT dne 

26. 01. 2010.  

 

 

Schváleno KR HK dne 01. 10. 2016. 

Schváleno Studentským parlamentem SU ČVUT dne 19. 10. 2016. 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser v.r. 

Předseda klubu Hlávkova kolej 


