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Jednací řád klubu Sincoolka
Čl. 1
Základní ustanovení
Tento interní předpis upravuje organizaci zasedání představenstva klubu Sincoolka a určuje
náležitosti hlasování.
Pro účely tohoto dokumentu je předseda představenstva klubu Sincoolka označen jako
„Předseda“, představenstvo klubu Sincoolka jako „Představenstvo“, zasedání představenstva klubu
Sincoolka jako „Zasedání“, a klub Sincoolka jako „Klub“.
Čl. 2
Organizace Zasedání
a) Zasedání může svolat jakýkoliv člen Představenstva. Pokud svolá Zasedání jiný člen
Představenstva než Předseda, musí svoji účast na Zasedání potvrdit tolik členů
Představenstva, aby bylo Představenstvo na Zasedání usnášeníschopné.
b) Na Zasedání musí být každý člen Představenstva pozván. Pozvání provádí osoba, která
zasedání svolala, a to e-mailem do konference predstavenstvo@sin.cvut.cz, osobně,
dopisem, telefonem, nebo běžnými prostředky elektronické komunikace. Pozvání musí být
členům sděleno nejméně 48 hodin před termínem konání Zasedání. Podklady pro dané
Zasedání musí být dodány e-mailem do konference predstavenstvo@sin.cvut.cz v téže lhůtě.
c) Pokud je Zasedání svoláno méně než 48 hodin a zároveň více než 24 hodin před termínem
konání Zasedání, bere se jako řádně svolané, pokud splňuje bod a) tohoto článku a dostaví
se na něj alespoň dvě třetiny členů Představenstva.
d) Pokud chce nějaký člen Představenstva dodat další bod jednání, musí tak učinit nejméně
48 hodin před začátkem Zasedání. Pokud je další bod jednání navržen méně než 48 hodin
před začátkem Zasedání, musí být jeho přidání na program Zasedání schváleno na začátku
Zasedání.
e) Zasedání vede Předseda. Pokud se Předseda Zasedání neúčastní, vede jej místopředseda.
Pokud se neúčastní ani místopředseda, vede Zasedání člen Představenstva, na kterém se
účastníci Zasedání dohodnou.
f) Zasedání je veřejné a zápis z něj musí být veřejně přístupný všem členům klubu Sincoolka.
Zápis ze zasedání pořizuje místopředseda, pokud se této povinnosti neujme dobrovolně jiný
člen Představenstva. Zápis musí být uveřejněn nejdéle týden po konání následujícího
Zasedání, pokud tomu nebrání technické problémy. Zápisy se zveřejňují elektronicky na
webových stránkách klubu.
g) Pokud se člen Představenstva nezúčastní tří po sobě jdoucích řádně svolaných Zasedání,
automaticky zaniká jeho mandát člena Představenstva.
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Čl. 3
Organizace hlasování
a) Každý člen Představenstva má hlasovací právo a má právě jeden hlas.
b) Člen Představenstva nemůže na Zasedání jmenovat svého zástupce.
c) Představenstvo je usnášeníschopné, pokud se dostaví nadpoloviční většina členů.
d) Pokud se na zasedání má schválit usnesení, které se týká finančních či majetkových
prostředků vyšších než 20000 Kč (slovy dvacet-tisíc-korun-českých) musí být přítomen
Předseda. V případě jeho nepřítomnosti nelze takovéto usnesení schválit.
e) Člen Představenstva může hlasovat pro návrh, proti návrhu, či se hlasování zdržet.
f) Usnesení je přijato, pokud pro návrh hlasuje většina všech členů Představenstva. Pokud má
Představenstvo v době hlasování sudý počet členů a nastane rovnost hlasů, rozhoduje hlas
Předsedy. Pokud se Předseda hlasování nezúčastní, nebo Představenstvo nemá Předsedu,
rozhoduje hlas místopředsedy. Pokud se hlasování neúčastní ani místopředseda, považuje se
takové hlasování za neúspěšné.
g) Usnesení o změně stanov Klubu nebo interních předpisů Klubu je přijato, pokud pro návrh
hlasuje alespoň dvoutřetinová většina všech členů Představenstva. Totéž platí o vyhlášení
voleb do Představenstva a Zástupců kolejí a o přijetí Zprávy o průběhu voleb, akceptování
výsledků voleb a předání mandátu nově zvolenému Představenstvu.
h) Jakékoliv hlasování, které probíhalo na Zasedání, které nebylo řádně svoláno, je neplatné.
i) Pokud mimořádné podmínky brání svolání Zasedání, kde by bylo Představenstvo
usnášeníschopné, může být hlasování provedeno formou ankety na webové stránce Klubu,
v níž mohou hlasovat pouze členové Představenstva, nebo přes e-mail do konference
predstavenstvo@sin.cvut.cz. Mimořádnými podmínkami se rozumí např. dlouhodobá
nepřítomnost členů Představenstva na koleji přes léto.
1) Hlasování může touto formou vyhlásit pouze Předseda. Hlasování musí být vyhlášeno
e-mailem do konference predstavenstvo@sin.cvut.cz. Pokud je vyhlášeno hlasování
pomocí ankety, musí být součástí e-mailu i odkaz na příslušnou anketu.
2) Vyhlášení musí obsahovat přesný popis, o čem se hlasuje a všem členům musí dány
k dispozici všechny podklady potřebné pro „informované rozhodnutí“.
3) Součástí vyhlášení hlasování musí být údaj, jak dlouho bude hlasování otevřené.
4) Hlasování musí trvat nejméně 48 hodin a nejvýše dva týdny od jeho zahájení.
5) Při hlasování přes anketu musí být každý hlasující člen Představenstva přihlášen svým
účtem. Dále musí být zajištěno, aby každý člen Představenstva mohl hlasovat pouze
jednou.
6) Při hlasování do konference predstavenstvo@sin.cvut.cz musí být e-maily všech členů
Představenstva odeslány z e-mailové adresy registrované v konferenci.
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7) Pokud se člen Představenstva webového či e-mailového hlasování nezúčastní, považuje
se to jako neúčast na Zasedání. Pokud je mezi dvěma řádnými Zasedáními vypsáno více
takovýchto hlasování, považuje se za neúčast na Zasedání neúčast na nadpoloviční
většině těchto hlasování.
8) Po skončení hlasování musí být do konference predstavenstvo@sin.cvut.cz zaslán e-mail
s výsledky hlasování. Výsledky hlasování vyhlašuje Předseda.
9) Hlasování je platné, pokud se ho zúčastní alespoň nadpoloviční většina členů
Představenstva. Pokud má Představenstvo v době hlasování sudý počet členů, je
hlasování platné, pokud se ho zúčasní alespoň polovina členů Představenstva včetně
Předsedy.
10)Pokud se má hlasováním schválit usnesení, které se týká finančních či majetkových
prostředků vyšších než 20000 Kč (slovy dvacet-tisíc-korun-českých), musí se hlasování
účastnit Předseda. Pokud se Předseda hlasování nezúčastní, je hlasování neplatné.
11)Tímto způsobem nelze přijímat usnesení o změně stanov Klubu nebo interních předpisů
Klubu ani vyhlašovat volby do Představenstva a Zástupců kolejí či přijímat Zprávu
o průběhu voleb, akceptovat výsledky voleb a předávat mandát nově zvolenému
Představenstvu.
12)Jakékoliv webové či e-mailové hlasování, které nebylo řádně vyhlášeno, nebo nesplňuje
body 5) a 6), je neplatné.
13)Výsledky hlasování musí být zapsány v zápise z nejbližšího následujícího řádného
Zasedání.

Předpis byl schválen dne: 23. 9. 2015
Předpis platí od: 23. 9. 2015

V Praze dne 23. 9. 2015

…………………………………
Jakub Tauchman
Předseda klubu Sincoolka
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