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Stanovy klubu Pod-O-Lee 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

I. Název klubu je Pod-O-Lee, jeho zkratka je POD. 

II. Klub Pod-O-Lee (dále jen “POD”) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen “SU”). 

III. Nedílnou součástí stanov POD jsou stanovy SU. 

 

Čl. 2 

Členství 
 

I. Členem POD se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU dle jejich stanov. 

II. Člen POD má právo: 

a. požívat výhod plynoucích z členství, 

b. být informován o činnosti POD, 

c. obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány POD a obdržet do 30 dnů 

odpověď, 

d. volit a být volen do orgánů POD v souladu se stanovami a interními předpisy POD. 

III. Člen POD je povinen: 

a. dodržovat a respektovat předpisovou základnu POD a SU, 

b. platit členské příspěvky, pokud mu nebyly odpuštěny Představenstvem. 

IV. Členství v klubu zaniká: 

a. 7 dní po nezaplacení členského příspěvku pro dané období, pokud mu nebyl odpuštěn, 

b. vyloučením člena Představenstvem za závažné nebo opakované porušení předpisové základny 

POD nebo SU, 

c. vystoupením písemnou formou Předsedovi POD. 

V. Členovi nebo bývalému členovi POD může být uděleno VIP členství za mimořádný přínos k rozvoji 

a dosahování cílů POD, na základě návrhu jiného člena POD. O udělení (nebo odebrání) VIP členství 

rozhoduje Představenstvo. VIP členstvím se rozumí doživotní odpuštění všech členských příspěvků. 

 

Čl. 3 

Orgány POD 
 

Orgány POD jsou: 

a. Představenstvo 

b. Předseda 

c. Místopředseda 
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Čl. 4 

Představenstvo 
 

I. Výkonnou částí POD je Představenstvo. Hlavním úkolem Představenstva je rozhodovat hlasováním 

o klíčových záležitostech a investicích, stanovovat strategii rozvoje klubu POD a kontrolovat plnění svých 

rozhodnutí. 

II. Představenstvo tvoří Předseda, Správci bloků a Správci služeb. 

III. Všichni členové Představenstva musí být členy POD. 

IV. V případě zániku mandátu voleného člena Představenstva vyhlásí Předseda doplňovací volby, pokud není 

tento mandát zrušen. V případě zániku mandátu Předsedy je Představenstvo povinno do 30 dnů vyhlásit 

volby na Předsedu klubu. 

V. Každý člen Představenstva může pro konkrétní schůzi Představenstva pověřit jiného člena POD, který není 

členem Představenstva, výkonem svých hlasovacích práv. 

VI. Osobou s hlasovacím právem se pro danou schůzi Představenstva rozumí: 

a. Člen Představenstva POD, nepověřil-li výkonem svých hlasovacích práv jiného člena POD, 

b. stálý zástupce daného člena Představenstva, pokud tento člen Představenstva není na dané schůzi 

přítomen a neprokáže-li se nikdo z přítomných členů POD písemnou plnou mocí k výkonu jeho 

hlasovacích práv, 

c. jiný člen POD, který se prokáže písemnou plnou mocí od zastoupeného člena Představenstva 

k výkonu jeho hlasovacích práv pro danou schůzi. 

VII. Členem Představenstva se pro potřeby hlasovaní a usnášeníschopnosti na dané schůzi Představenstva 

rozumí osoba s hlasovacím právem pro danou schůzi Představenstva. 

VIII. Každý člen Představenstva disponuje právě jedním hlasem při hlasování na schůzi Představenstva. 

IX. Člen Představenstva ztrácí mandát, pokud se bez omluvy nedostaví on, ani jím pověřený člen dle odst. V. 

na tři po sobě jdoucí řádné schůze Představenstva. 

X. Pokud byl člen Představenstva zvolen na jinou pozici v Představenstvu, ztrácí tím dnem nabytí nového 

mandátu mandát starý. 

XI. Na schůzi Představenstva musí být každý jeho člen pozván. Pozvání se provádí osobně, dopisem, 

telefonem nebo běžnými prostředky elektronické komunikace. Pozvání musí být členům doručeno nejméně 

48 hodin před konáním schůze včetně podkladů pro danou schůzi. Časová lhůta stanovená v tomto bodě 

se nevztahuje na mimořádné schůze Představenstva. 

XII. Představenstvo je schopno jednat, usnášet se a volit, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jeho členů. 

XIII. Usnesení Představenstva je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů 

Představenstva, pokud předpisová základna POD nebo SU neurčí více. Usnesení na mimořádné schůzi 

Představenstva je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina všech členů Představenstva pokud 

Předpisová základna POD nebo SU neurčí více. 

XIV. Každý člen Představenstva může navrhnout odpuštění členského příspěvku některému členovi POD za jeho 

odvedenou práci pro klub za poslední pololetí. Jednomu členovi POD můžou být takto odpuštěný nejvíce 

2 členské příspěvky za pololetí. 
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Čl. 5 

Předseda 
 

I. Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek. 

II. Kandidát na Předsedu musí splňovat podmínky stanovené Představenstvem. 

III. Předsedu jmenuje Prezident SU na základě rozhodnutí Představenstva. 

IV. Předseda podává Představenstvu návrh na jmenování Místopředsedy. 

V. Předseda je správcem sítě POD a správcem domény „pod.cvut.cz“. 

VI. Předseda se může vzdát funkce, a to: 

a. prohlášením učiněným osobně na schůzi Představenstva, 

b. písemně do rukou Prezidenta SU. 

VII. Předsedu může odvolat Představenstvo v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech jeho 

členů. 

VIII. Uvolní-li se post Předsedy, přísluší do doby, než bude jmenován nový Předseda, výkon jeho funkce 

a pravomocí Místopředsedovi. V případe, že není obsazen ani post Místopředsedy, přecházejí do doby 

jmenování nového Předsedy jeho pravomoci na Prezidenta SU. 

 

Čl. 6 

Místopředseda 
 

I. Místopředseda zastupuje předsedu: 

a. v případě, kdy Předseda není schopen svou funkci vykonávat, nejdéle však 30 dní nepřetržitě, 

b. v případě nepřítomnosti Předsedy na schůzi Představenstva, 

c. v dalších případech, kdy je k tomu Předsedou pověřen. 

II. Místopředsedu navrhuje Předseda z členů POD. Návrh schvaluje Představenstvo. 

III. Místopředseda se může vzdát funkce, a to: 

a. prohlášením učiněným osobně na schůzi Představenstva, 

b. písemně do rukou Předsedy. 

IV. Místopředseda může být odvolán: 

a. Předsedou s uvedením důvodu, 

b. Představenstvem v případě, že vykonává funkci Předsedy dle Čl. 5 odst. VIII, a vysloví-li se 

pro návrh alespoň dvě třetiny všech členů Představenstva. 
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Čl. 7 

Správci bloků 
 

I. Blokem se rozumí budova koleje ČVUT Podolí s označením A-F. Každý blok má v Představenstvu právě 

jednoho zástupce bloku – Správce bloku. 

II. Správce bloku je volen z přihlášených kandidátů, ubytovanými na příslušném bloku. 

III. Ubytovaným na daném bloku se rozumí osoba s platnou ubytovací smlouvou na daném bloku. 

IV. Kandidát na správce konkrétního bloku musí být na daném bloku ubytován a splňovat další podmínky 

stanovené Představenstvem. 

V. Správce bloku se může vzdát mandátu, a to: 

a. prohlášením učiněným osobně na schůzi Představenstva, 

b. písemně do rukou Předsedy. 

VI. Správce bloku může být odvolán: 

a. Představenstvem s uvedením důvodu v případě, že se pro návrh vysloví nadpoloviční většina všech 

jeho členů, 

b. referendem dle stanov SU. 

VII. Nemá-li blok správce, je počítačová síť na bloku fyzicky odpojena od sítě POD. V tomto případě vypíše 

Předseda volby až na písemný návrh člena POD z příslušného bloku. Návrh musí obsahovat konkrétní 

jména kandidátů na Správce bloku. 

 

Čl. 8 

Správci služeb 
 

I. Správcem služeb se rozumí osoba potřebná pro zabezpečení hlavních činností klubu POD. 

II. O vzniku a zániku mandátu Správce služeb rozhoduje Představenstvo, přičemž počet správců služeb nesmí 

být vyšší než 6. 

III. Správce služeb je volen z přihlášených kandidátů všemi členy klubu POD. 

IV. Kandidát musí být členem POD a splňovat další podmínky stanovené Představenstvem. 

V. Správce služeb se může vzdát mandátu, a to: 

a. prohlášením učiněným osobně na schůzi Představenstva, 

b. písemně do rukou Předsedy. 

VI. Správce služeb může být odvolán: 

a. Představenstvem s uvedením důvodu v případě, že se pro návrh vysloví nadpoloviční většina 

jeho členů, 

b. referendem dle stanov SU. 
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Čl. 9 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

I. Stanovy nabývají platnosti schválením Studentským parlamentem SU. 

II. Stanovy nabývají účinnosti 1.1.2017 a současně tím ruší stanovy POD ze dne 28. března 2007. 

III. Všechny interní předpisy, usnesení Představenstva a nařízení Předsedy POD, platné v den nabytí účinnosti 

těchto stanov zůstávají v platnosti. 

 

Schváleno Představenstvem POD dne 3.10.2016 

Schváleno Studentským parlamentem SU dne 19.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

  ...................................................    ..................................................  

 Ondřej Karmazín Jozef Šebák 

 Předseda klubu Pod-O-Lee Místopředseda klubu Pod-O-Lee 


