
1 

 

Příloha č. 1 – Stanovy sdružení Exchange Student Club VŠB-TUO, o.s. 
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I. Úvodní ustanovení 

Občanské sdružení Exchange Student Club VŠB-TUO, o.s., je založeno podle zákona č.83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a je právnickou osobou. 

Název sdružení 

Exchange Student Club VŠB-TUO, o.s. (dále jen „ESC VŠB-TUO“) 

Sídlo sdružení 

VŠB-TU Ostrava 

Studentská 1770/1 

Ostrava – Poruba 

700 32 

Založení a vznik sdružení 

Sdružení vzniká registrací sdružení Ministerstvem vnitra České republiky na základě návrhu přípravného 

výboru. 

Cíle a předmět činnosti 

1. ESC VŠB-TUO vznikl z důvodu stále se zvyšujícího počtu zahraničních studentů, kteří přijíždí studovat na 

Vysokou školu Báňskou do Ostravy a mají zájem poznat národnostní zvyklosti, historii a památky města a 

účastnit se místního kulturního života. 

2. ESC VŠB-TUO je neziskovým, nepolitickým a nenáboženským sdružením. 

3. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 

4. ESC VŠB-TUO sleduje rozličné cíle související s mezinárodními studijními pobyty vysokoškolských 

studentů, zejména pak: 

a) snadnější aklimatizace v novém prostředí, 

b) zpříjemnění pobytu během roku, 

c) poznávání České republiky, 

d) poznání české kultury a integrace do společnosti. 

5. Hlavním předmětem sdružení je zajištění aklimatizace zahraničních studentů v novém a mnohdy zcela 

odlišném prostředí, pořádání pravidelných kulturně-společenských akcí pro tyto studenty. 
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II. Členství v ESC VŠB-TUO 

Vznik členství 

1. Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli 

sdružení: 

a) jejichž činnost je ve shodě s posláním a cíli sledovanými ESC VŠB-TUO, které jsou bezúhonné a mají 

plnou způsobilost k právním úkonům; a zároveň 

b) které splňují podmínky pro vstup do ESC VŠB-TUO, stanovené interními předpisy. O přijetí za 

člena/členku sdružení rozhoduje k tomuto účelu vnitřním předpisem ustanovený orgán občanského 

sdružení na základě přihlášky ke členství. 

2. Členství vzniká dnem přijetí za člena/členku. 

Zánik členství 

1. Zánik členství ve sdružení může nastat: 

a) dobrovolným vystoupením člena/členky ze sdružení, 

b) úmrtím člena, 

c) zrušením členství na základě rozhodnutí vnitřním předpisem stanoveného orgánu sdružení, 

d) zánikem sdružení. 

2. Sdružení je oprávněno vyloučit ze sdružení člena, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a 

zájmy sdružení. 

3. Členství zaniká dnem následujícím po dni, kdy došlo k rozhodnutí o zániku členství. 

 

III. Práva a povinnosti sdružení 

Práva a povinnosti členů 

Každý člen má právo: 

a) podílet se na činnosti organizace, 

b) ovlivňovat činnost organizace, 

c) volit do orgánů organizace, 

d) být volen do orgánů organizace, 

e) podávat návrhy na změny a vylepšení, 
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f) obracet se na organizaci se stížnostmi a žádat o její vyjádření, 

g) z organizace kdykoliv vystoupit. 

Každý člen má povinnost: 

a) dodržovat stanovy organizace, 

b) aktivně se podílet na plnění cílů a poslání organizace, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, 

d) docházet na pravidelné schůzky organizace. 

 

IV. Orgány ESC VŠB-TUO 

Obecná ustanovení 

1. Orgány ESC VŠB-TUO jsou: 

a) valná hromada, 

b) rada. 

2. Statutárním orgánem ESC VŠB-TUO je Prezident. 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 

2. Valná hromada je složena ze všech členů ESC VŠB-TUO. 

3. Valnou hromadu svolává rada dle potřeby, nejméně však 1x ročně a jejím úkolem je rozhodovat 

o zásadních otázkách týkajících se činnosti ESC VŠB-TUO. Rada svolává valnou hromadu vždy, když o to 

požádá nejméně třetina členů sdružení.  

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ESC VŠB-TUO. 

5. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví, lze svolat mimořádnou valnou hromadu, u které se 

nevyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny. 

6. Každý člen disponuje na zasedání valné hromady jedním hlasem. Hlasy všech členů sdružení jsou rovné, 

každý člen hlasuje osobně. 

7. Každý člen má právo: 

a) účastnit se zasedání valné hromady, 

b) hlasovat na zasedáních valné hromady, 

c) vystupovat s návrhy a protinávrhy. 
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8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá 

většina přítomných členů. 

Působnost valné hromady 

1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: 

a) schválení a změny stanov, 

b) přijetí, změna a zrušení vnitřních organizačních předpisů, 

c) přijetí, změna a zrušení interních předpisů, 

d) rozhodnutí o dalších otázkách, které vnitřní předpisy svěřují do působnosti valné hromady. 

Rada sdružení 

1. Rada sdružení je nejvyšším výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 

2. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. 

3. Rada má nejméně 3 členy. Členy rady mohou být pouze fyzické osoby z řad členů sdružení.  

4. Členové rady jsou voleni na základě vnitřního předpisu upravujícího volbu členů sdružení do rady. 

5. Volební období upravuje vnitřní předpis sdružení. 

6. Rada se schází podle potřeby v mezidobí mezi jednotlivými zasedáními valné hromady, minimálně však 

2x ročně, a zabývá se všemi potřebnými záležitostmi týkajícími se běžného chodu ESC VŠB-TUO. 

7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. Usnesení přijímá rada 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

8. Každý člen rady disponuje při jeho zasedání jedním hlasem. V případě rovnosti hlasů při hlasování 

rozhoduje hlas prezidenta. 

9. Prezident je členem rady sdružení, volbu prezidenta upravuje vnitřní předpis sdružení. 

10. Jménem ESC VŠB-TUO jedná vůči třetím osobám Prezident. Podpisovým právem za ESC VŠB-TUO 

disponuje Prezident, pokud rada nestanoví jinak. 

11. Zasedání rady svolává a řídí Prezident. V případě zvláštních případů může takto činit kterýkoliv člen 

rady. 

12. Členové rady jsou odpovědni z výkonu svých funkcí valné hromadě. 

13. Členem rady nemůže být osoba vykonávající činnost za jinou organizaci s kolidujícími zájmy. 

Zánik členství 

Členství v radě zaniká: 

a) skončením funkčního období, 
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b) smrtí člena,   

c) vzdáním se funkce oznámením radě, 

d) odvoláním valnou hromadou. 

Působnost rady sdružení 

Rada sdružení rozhoduje o všech záležitostech ESC VŠB-TUO, pokud nejsou Stanovami vyhrazeny do 

působnosti jiného orgánu.  

Do výlučné působnosti rady sdružení patří: 

a) koordinace činnosti sdružení, 

b) svolávání valné hromady, 

c) zpracovávání podkladů pro rozhodnutí valné hromady, 

d) kontrola činnosti případných pracovníků, 

e) řízení, správa a zajišťování chodu ESC VŠB-TUO, 

f) uzavírání smluv s třetími osobami. 

 Prezident 

1. Prezident jedná jménem ESC VŠB-TUO a zastupuje ESC VŠB-TUO na národní a nadnárodní úrovni. 

Prezident je rovněž zodpovědný za organizační zajištění chodu ESC VŠB-TUO. Na řádném zasedání valné 

hromady předkládá Prezident výroční zprávu o činnosti ESC VŠB-TUO za uplynulé období. 

2. Prezidentův mandát zaniká: 

a) uplynutím volebního období, 

b) odvoláním,  

c) písemnou rezignací. 

3. O nezpůsobilosti řádně vykonávat funkci Prezidenta rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů valná 

hromada.  

 

V. Zásady hospodaření sdružení  

Zásady hospodaření sdružení 

1. Sdružení samostatně hospodaří zejména s prostředky nabytými z darů a příspěvků fyzických a 

právnických osob, grantů, dotací a členských příspěvků.  
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2. Získané prostředky se užívají na výdaje zajišťující činnost ESC VŠB-TUO. Sdružení hospodaří s nabytými 

penězi na základě rozpočtu, případně v rámci instrukcí schválených valnou hromadou. Při absenci 

rozhoduje o použití finančních prostředků rada sdružení. 

3. Sdružení vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 

4. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která průběžně vede finanční záznamy sdružení, a 

jemuž každý člen, hospodařící při svých aktivitách s majetkem sdružení, je povinen dokládat evidenci 

svého hospodaření. Zpráva o hospodaření včetně roční účetní závěrky je radou předkládána každoročně 

valné hromadě. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

Schválení a změna stanov 

Pro schválení Stanov či jejich změnu je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů ESC VŠB-TUO. 

Stanovy či jejich změna nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení. 

Rozpuštění 

1. O rozpuštění ESC VŠB-TUO rozhoduje valná hromada. Zapotřebí jsou hlasy dvou třetin všech členů ESC 

VŠB-TUO.  

2. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací. 

3. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového 

vypořádání. 

 

 

V Ostravě dne…….. 
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Přípravný výbor: 

 

1. Ing. Adam Farnik    zmocněnec pro jednání jménem výboru 
Datum narození: 25.7.1985 
Adresa: 
Frýdecká 1346/56 
Český Těšín 
737 01 

 
2. Jiří Drozdek 

Datum narození: 23.12.1988 
Adresa: 
Nerudova 130/9 
Ostrava – Vítkovice 
703 00 
 

3. Bc. Zdeněk Duffek 
Datum narození: 14.6.1986 
Adresa: 
Javorová 3727/3 
Hodonín 
695 01 
 

4. Bc. Michal Gloger 
Datum narození: 7.1.1986 
Adresa: 
Edisonova 487/62 
Ostrava – Habrůvka 
700 30 
 

5. Bc. Kateřina Klásková 
Datum narození: 14.1.1988 
Adresa: 
U Lesa 61/225 
Ostrava – Hrabůvka 
700 30 
 

6. Bc. Pavlína Rychnovská 
Datum narození: 17.7.1987 
Adresa:  
Masarykova 1374/20 
Holešov 
769  01 


