Stanovy
Unie studentu Vysoke skoly ekonomicke v Praze, z.s.
Článek 1

Název a sídlo
1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen „Unie“)
2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Praha 3, 130 67
Článek 2

Účel spolku
Unie vzniká s cílem sdružovat studentské organizace působící na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále
jen „VŠE“) a její studenty, pomáhat jejich vzájemné komunikaci a spolupráci, podporovat jejich rozvoj
a hájit jejich práva, spolupracovat s VŠE a jejími součástmi, Akademickým senátem VŠE, akademickými
senáty jednotlivých fakult VŠE a napomáhat rozvoji studentského života na VŠE.
Unie a její orgány se při své činnosti zdrží jakéhokoliv politického angažmá na lokální, regionální nebo
celostátní úrovni.
Článek 3

Hlavní činnost
1. Podpora samostatných studentských aktivit, poskytování záštity zajímavým studentským
projektům,
2. Financování nebo spolufinancování, pomoc s financováním projektů Unie, studentských spolků a
aktivit studentů,
3. Šíření dobrého jména VŠE,
4. Spolupráce se studentskými a akademickými organizacemi v České republice, Evropské unii i jinde
ve světě.
Článek 4

Hospodářská činnost spolku
1. Pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí,
2. Publikační činnost, vydávání a tisk knih, brožur a letáků,
3. Poradenská a konzultační činnost,
4. Prodej upomínkových předmětů,
5. Nakládání s majetkem a správa majetku.

1

Článek 5

Druhy členství
1. Unie zná následující druhy členství:
a) spolkové členství je určeno právnickým osobám a společnostem (dle §2716 zákona č. 89/2012 Sb.),
b) fyzické členství je určeno studujícím a absolventům VŠE,
c) čestné členství je udělováno za významné zásluhy o rozvoj Unie.
2. Spolkovým členem mohou být:
a) spolky (dříve o. s.) s většinovým členstvím z řad studentů nebo absolventů VŠE,
b) jiné právnické osoby působící na VŠE vlastněné nebo spravované studenty nebo absolventy VŠE
zabývající se činností prospěšnou akademické obci,
c) společnosti studentů VŠE s většinovým členstvím z řad studentů nebo absolventů VŠE, působících
na VŠE.
3. Fyzickým členem mohou být pouze studenti nebo absolventi VŠE,
4. Čestným členem mohou být pouze fyzické osoby.
Článek 6

Vznik členství
1. Spolkové členství vzniká rozhodnutím Sněmu,
2. Fyzické členství vzniká rozhodnutím Předsedy na základě podané přihlášky. Nezamítne-li Předseda
do 30 dnů od podání přihlášky žádost o členství, vzniká členství 31. dnem ode dne podání přihlášky,
3. Fyzické členství vzniká také rozhodnutím Sněmu, je-li tak výslovně uvedeno ve Stanovách nebo
vnitřním předpisu,
4. Čestné členství vzniká rozhodnutím Rady,
5. Postup při vzniku členství dále upraví vnitřní předpis.
Článek 7

Zánik členství
1. Fyzické členství zaniká:
a) úmrtím člena,
b) zrušením právnické osoby,
c) dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení,
d) vyloučením fyzického člena Sněmem,
e) vyloučením Fyzického člena Radou pro porušení Stanov nebo vnitřních předpisů.
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2. Spolkové členství zaniká:
a) zrušením právnické osoby,
b) zánikem právnické osoby nebo společnosti studentů,
c) nedostaví-li se Delegát nebo Zástupce delegáta na třetí po sobě jdoucí Sněm,
d) dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení,
e) vyloučením spolkového člena Sněmem.
3. Čestné členství zaniká odebráním čestného členství Radou,
4. Postup při zániku členství dále upravuje vnitřní předpis.
Článek 8

Práva členů
1. Každý člen má právo obracet se na orgány Unie s podněty a stížnostmi a žádat o jejich projednání
a požadovat informace o činnosti Unie a jejích orgánů,
2. Spolkový člen má dále právo se účastnit Sněmu a hlasovat na jeho schůzích prostřednictvím svého
Delegáta nebo Zástupce delegáta, přičemž každý spolkový člen má právě jeden hlas. Delegát a
Zástupce delegáta zastupují spolkového člena na základě zmocňovacích listin podepsaných
statutárním orgánem členského spolku nebo zástupcem společnosti (dále také „předseda
členského spolku“) předaných do rukou Rady, popřípadě zplnomocněním další osoby k
zastupováním na Sněmu,
3. Fyzický člen má dále právo kandidovat na pozici Předsedy nebo být navržen jako člen Rady. Na
funkci Předsedy může kandidovat fyzický člen, Delegát anebo Zástupce delegáta Sněmu, který
bude v době volby studentem VŠE,
4. Delegát nebo Zástupce delegáta nemůže být zároveň Předsedou, Místopředsedou, členem
kontrolní komise nebo členem Rady. V případě neslučitelnosti zaniká mandát Delegáta nebo
Zástupce delegáta.
Článek 9

Povinnosti členů
1. Každý člen má povinnost hájit zájmy Unie, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se
zájmy Unie, dodržovat její Stanovy a vnitřní předpisy,
2. Zdržet se jednání, které by poškozovalo dobré jméno VŠE a Unie,
3. Řádně vykonávat svěřené funkce,
4. Spolkový člen má dále povinnost aktivně se podílet na činnosti Unie a účastnit se prostřednictvím
delegáta Sněmů.
Článek 10

Sněm
Je nejvyšším orgánem Unie, je složen z Delegátů a Zástupců delegátů členských spolků, přičemž každý
členský spolek je na Sněmu zastoupen právě jedním Delegátem nebo Zástupcem delegáta a Delegát
nebo Zástupce delegáta zastupuje na Sněmu právě jeden spolek. Dále zvolením Předsedy vzniká jeden
platný hlas ve Sněmu za Unii, kterou zastupuje Předseda.
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Článek 11

Pravomoci Sněmu
1. Schvalovat Stanovy a jejich změny,
2. Schvalovat Volební a jednací řád Sněmu a jeho změny,
3. Na návrh Kontrolní komise rozhodnout o zrušení vnitřního předpisu pro rozpor se Stanovami,
4. Schvalovat program Schůze Sněmu a jeho změny,
5. Volit a odvolávat Předsedu a členy Kontrolní komise,
6. Schvalovat výroční zprávu a rozpočet, které předkládá Předseda,
7. Vzít na vědomí kontrolní zprávu, kterou předkládá Kontrolní komise,
8. Rozhodnout o přijetí či vyloučení spolkových členů,
9. Rozhodnout o vyloučení fyzického člena,
10. Rozhodnout o vyloučení spolkových členů pro porušování Stanov či vnitřních předpisů,
11. Vyjádřit se k důležitým otázkám týkajícím se činnosti Unie,
12. Rozhodnout o rozpuštění Unie.
Článek 12

Rozhodování Sněmu
1. Sněm rozhoduje usnesením, k přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných delegátů nebo zástupců delegátů,
2. Pokud Sněm rozhoduje o odvolání předsedy Unie nebo o jejím rozpuštění, musí být pro platné
odvolání hlasováno kvalifikovanou většinou. Kvalifikovanou většinou se rozumí více než 60 %, tedy
více než tři pětiny, ze všech členů Sněmu,
3. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina všech Delegátů nebo Zástupců delegátů.
Článek 13

Svolávání Sněmu
1. Sněm svolává Předseda, v případě jeho nepřítomnosti tak činí Místopředseda. Volební a jednací
řád Sněmu upravuje, kdy může Sněm svolat jiná osoba či orgán než Předseda nebo Místopředseda,
2. Sněm se svolává alespoň dvacet jedna kalendářních dní před dnem konání. Program Sněmu se
všemi přílohami musí být zveřejněn alespoň sedm kalendářních dní před dnem konání. Způsob
svolávání Sněmu je upraven vnitřními předpisy,
3. Sněm se musí sejít alespoň jednou v průběhu měsíce listopadu a alespoň jednou v průběhu měsíce
května,
4. Nejpozději 30 dní před koncem funkčního období Předsedy musí proběhnout schůze Sněmu,
součástí jejíhož programu bude volba nového Předsedy. Průběh voleb Předsedy je dále upraven ve
Volebním a jednacím řádu Sněmu. V případě rezignace Předsedy či zániku jeho mandátu musí
schůze Sněmu, zabývající se volbou nového Předsedy, proběhnout bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od této události,
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5. Nejpozději 30 dní před koncem funkčního období Kontrolní komise musí proběhnout schůze
Sněmu, součástí jejíhož programu bude volba nového složení Kontrolní komise. Průběh voleb členů
Kontrolní komise je dále upraven ve Volebním a jednacím řádu Sněmu,
6. Předseda svolá Sněm, požádá-li o to písemně alespoň polovina členů Sněmu nebo zástupce
Kontrolní komise, v případě jeho nepřítomnosti tak činí Místopředseda. Nesvolá-li Předseda Sněm
během 30 dnů, zaniká mu funkce Předsedy dnem následujícím po posledním dni lhůty pro svolání,
7. Není-li řádně svolaný Sněm usnášeníschopný, sejde se Sněm s nezměněným programem a časem
začátku sedmý kalendářní den po termínu řádně svolaného Sněmu,
8. Jednání a svolávání Sněmu dále upravuje Volební a jednací řád Sněmu.
Článek 14

Funkcionáři Unie
1. Funkcionáři Unie jsou Předseda, Místopředseda a členové Rady. Místopředseda je členem Rady,
2. Předseda Unie je volen Sněmem a sám jmenuje členy Rady a Místopředsedu,
3. Funkce Předsedy a členů Kontrolní komise vzniká dnem zvolení. Funkce členů Rady a
Místopředsedy vzniká dnem jmenování.
Článek 15

Statutární orgán
1. Statutárním orgánem Unie je Předseda,
2. Statutární orgán jedná jménem Unie samostatně,
3. Při jednání jménem Unie jedná ve shodě se zájmy Unie,
4. Předsedu a Místopředsedu není možné během trvání mandátu vyloučit z Unie,
5. Další práva a povinnosti Předsedy a Místopředsedy stanoví vnitřní předpis.
Článek 16

Předseda
1. Je volen Sněmem na období 12 měsíců,
2. Předseda může být zvolen nejvýše na dvě po sobě jdoucí funkční období,
3. Je odpovědný Sněmu za činnost Rady,
4. Předkládá Sněmu výroční zprávu,
5. Jmenuje a odvolává Místopředsedu a členy Rady,
6. Jedná jménem Unie samostatně a ve shodě s jejími zájmy,
7. Vydává a mění vnitřní předpisy Unie,
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8. Mandát Předsedy Unie zaniká:
a) úmrtím,
b) rezignací,
c) závažným porušením povinností,
d) odvoláním Sněmem,
e) vypršením mandátu,
f) zvolením nového předsedy.
Článek 17

Místopředseda
1. Je jmenován Předsedou na období shodné s funkčním obdobím Předsedy,
2. Zastupuje Předsedu v jeho nepřítomnosti.
Článek 18

Rada
1. Rada je výkonným orgánem Unie,
2. Skládá se z Předsedy, Místopředsedy a dalších členů Rady,
3. Zánikem mandátu Předsedy končí i funkční období Rady.
Článek 19

Pravomoci Rady
1. Řídit činnost Unie a koordinuje její členy,
2. Navrhovat Sněmu vydávání a změny stanov Unie,
3. Pověřovat členy Rady správou agendy Unie,
4. Rozhodovat o přijímání čestných členů,
5. Rozhodovat o odebrání čestného členství pro porušení Stanov nebo vnitřních předpisů Unie,
6. Rozhodovat mzdách a odměnách,
7. Zřizovat projektové a pracovní skupiny.
Článek 20

Povinnosti Rady
1. Informovat o aktivitách Unie Sněm a Kontrolní komisi.
2. Jednou ročně vypracovat a předložit Sněmu ke schválení Výroční zprávu. Zpráva musí být
předložena nejpozději do třiceti kalendářních dnů od konce správního roku. Správní rok Unie začíná
1. června a končí 31. května.
3. Předkládat Sněmu rozpočet Unie na nadcházející kalendářní rok. Rozpočet Rada překládá
nejpozději 30 dní před začátkem období, kterého se týká.

6

Článek 21

Schůze Rady
1. Rada se schází alespoň jednou v kalendářním měsíci s výjimkou měsíců července a srpna, které se
v tomto ohledu počítají jako jeden měsíc,
2. Svolávání a jednání Rady se řídí Jednacím řádem Rady,
3. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Rady a Předseda nebo Místopředseda,
4. Každý člen Rady má na schůzích právě jeden hlas. V případě nerozhodného hlasování má
rozhodující hlas Předseda. V případě Předsedovy nepřítomnosti má u nerozhodného hlasování
rozhodující hlas Místopředseda,
5. Rada rozhoduje usnesením,
6. Rada může rozhodovat také hlasováním prostředky vzdálené komunikace. Postup pro hlasování
prostředky vzdálené komunikace upraví Jednací řád Rady.
Článek 22

Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Unie a skládá se z maximálně 7 členů, dle toho, kolik členů
bude Sněmem odhlasováno, počet členů Kontrolní komise musí být vždy lichý,
2. Dohlíží na činnost Předsedy a Rady,
3. Dbá na dodržování Stanov, vnitřních předpisů Unie a jejich soulad s právním pořádkem ČR,
4. Dohlíží, aby nikdo nebyl krácen na svých právech a aby po nikom nebyly vyžadovány povinnosti,
které nevyplývají ze Stanov,
5. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s funkcí Delegáta, Zástupce Delegáta, Předsedy,
Místopředsedy a člena Rady Unie,
6. Je volena na 12 měsíců, avšak funkční období je oproti Předsedovi posunuté o 6 měsíců.
Článek 23

Pravomoci Kontrolní komise
1. Kontrolovat činnost Předsedy, Místopředsedy a Rady a hospodaření Unie,
2. Volit a odvolávat ze svého středu Předsedajícího komisaře,
3. Schvalovat Jednací řád Kontrolní komise a jeho změny,
4. Nahlížet do účetnictví a účetních dokladů Unie, stejně tak i do smluv a obdobných dokumentů
vztahujících se k činnosti Unie,
5. Přijímat podněty a stížnosti k postupu Unie a jejích orgánů, zejména z podnětu členů Unie, a
vydávat k nim stanoviska či dát podnět při jednání Sněmu,
6. Posuzovat soulad vnitřních předpisů se Stanovami a podávat podněty Sněmu na zrušení vnitřních
předpisů pro rozpor se Stanovami,
7. Rozhodnout o svolání mimořádné schůze Sněmu, kterou svolá Předseda, který tak učiní do 7
pracovních dnů od předání rozhodnutí Kontrolní komise, v případě jeho nepřítomnosti tak učiní
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Místopředseda. Nesvolá-li Předseda Sněm v této lhůtě, zaniká mu funkce Předsedy dnem
následujícím po posledním dni lhůty pro svolání.
Článek 24

Povinnosti Kontrolní komise
1. Průběžně informovat členy o závěrech kontrolní činnosti,
2. Alespoň jednou ročně vytvořit Kontrolní zprávu a předložit ji Sněmu.
Článek 25

Zásady hospodaření
1. Prostředky na svoji činnost získává Unie zejména z:
a) darů, dotací a odkazů,
b) příjmů z hospodářské činnosti,
c) výnosů z majetku,
d) grantů a projektů.
2. Veškerá hospodářská činnost Unie je činností doplňkovou a příjmy z ní slouží k financování hlavní
činnosti,
3. Při vedení účetnictví dbá spolek toho, aby byly dodržovány zákony a další předpisy a aby se o věcně
souvisejících hospodářských operacích účtovalo odpovídajícím způsobem.
Článek 26

Zánik Unie
1. Unie zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě hlasování Sněmu podle čl. 11 odst. 12 či
zákonným rozpuštěním,
2. V případě zániku Unie přechází veškerý majetek Unie po provedení likvidačního řízení na Vysokou
školu ekonomickou v Praze,
3. V případě rozdělení Unie na dvě a více právnických osob se majetek Unie dělí dle rozhodnutí Sněmu.
Článek 27

Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy vstoupily v platnost dne 22. 4. 2014 schválením ustavující schůzí Unie studentů
Vysoké školy ekonomické v Praze.
2. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.
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