Stanovy klubu Galibi
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Název klubu je Galibi.
2. Galibi je interním zájmovým klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU ČVUT").
3. Nedílnou součástí předpisové základny Galibi jsou stanovy a interní předpisy SU ČVUT.

Čl. 2
Poslání Galibi
1. Sdružuje lesbické, gay, bisexuální, transsexuální (dále jen „LGBT“) studenty a absolventy ČVUT,
dalších vysokých škol a jejich přátele.
2. Vyvíjí činnost zaměřenou na rozvíjení společenského života LGBT studentů a absolventů ČVUT,
dalších vysokých škola jejich přátel.
3. Vyvíjí činnost ve prospěch LGBT minority a tolerantní společnosti.
4. Organizuje kulturní, společenské, sportovní, informační, poznávací a vzdělávací akce.
5. Hájí společné zájmy členů Galibi.

Čl. 3
Členství
1. Členem Galibi se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU ČVUT.
2. Člen Galibi má právo:
◦ požívat výhod plynoucích z členství,
◦ být informován o činnosti Galibi,
◦ obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány klubu Galibi a obdržet do
30 dnů odpověď,
◦ volit a být volen do orgánů klubu Galibi v souladu se stanovami a interními předpisy Galibi.
3. Člen Galibije povinen:
◦ dodržovat předpisovou základnu Galibi a SU ČVUT,
◦ dbát dobrého jména Galibi a jeho členů,
◦ platit členský příspěvek, pokud je stanoven. Způsob platby a výši příspěvku upravuje interní
předpis, který schvaluje Studentský parlament SU ČVUT.
4. Podmínky pro zánik členství jsou definovány ve Stanovách SU ČVUT.

Čl. 4
Orgány KLUBU
Orgány KLUBU jsou:
1. Představenstvo Galibi (dále jen "Představenstvo"),
2. Předseda Galibi (dále jen "Předseda"),
3. Místopředseda Galibi (dále jen "Místopředseda"),
4. Výbory představenstva Galibi (dále jen „výbory“)

Čl. 5
Představenstvo
1. Představenstvo je nejvyšším výkonným orgánem Galibi. Představenstvo rozhoduje o klíčových
záležitostech, stanovuje strategii rozvoje Galibi a kontroluje plnění svých rozhodnutí.
2. Představenstvo tvoří minimálně 3 členi a maximálně 5 členů.
3. Způsob volby Představenstva upravuje předpisová základna Galibi a SU ČVUT.
4. Všichni členové Představenstva musí být členy Galibi.
5. Funkční období členů představenstva trvá nejdéle 2 roky.
6. V případě zániku mandátu člena představenstva vyhlásí předseda doplňovací volby. Jejich průběh
upravuje interní předpisGalibi.
7. Funkční období člena Představenstva zvoleného v doplňovacích volbách je zkráceno do konce
funkčního období původního člena Představenstva.
8. Představenstvo se schází na schůzích. Způsob svolání schůze, její průběh a způsob hlasování
upravuje předpisová základna Galibi.
9. Představenstvo se schází minimálně jednou za 6 měsíců.
10. Osobou s hlasovacím právem pro danou schůzi se rozumí:
◦ člen Představenstva, nepověřil-li jiného člena Galibi výkonem svých hlasovacích práv,
◦ člen Galibi, který byl pověřen jiným členem Představenstva výkonem jeho hlasovacích práv.
11. Každá osoba s hlasovacím právem má pouze jeden hlas.
12. V případě zániku mandátu Předsedy je Představenstvo povinno do 30 dnů zvolit nového Předsedu.
13. Představenstvo:
◦ zajišťuje chod Galibi a styk s veřejností,
◦ schvaluje rozpočet, cíle a plán činnosti klubu,
◦ schvaluje stanovy Galibi a jejich změny,
◦ schvaluje, mění a ruší interní předpisy klubu,
◦ volí a odvolává Předsedu,
◦ schvaluje Místopředsedu,
◦ schvaluje výroční zprávu klubu,
◦ schvaluje návrh změny výše členských příspěvků, který postupuje Studentskému
parlamentu SU ČVUT,
◦ rozhoduje o odpuštění členského příspěvku,
◦ vylučuje členy klubu, kteří závažně nebo opakovaně porušili předpisovou základnu Galibi a
SU ČVUT,
◦ odvolává se proti pozastavení klubu Centrálou ke Studentskému parlamentu,
◦ odvolává se proti rozhodnutí Kontrolní komise ke Studentskému parlamentu,
◦ rozhoduje o zániku klubu.
14. Představenstvo je schopno jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Představenstva.
Usnesení o zvolení předsedy je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina všech volených členů
představenstva. Usnesení o schválení či změně stanov klubu je přijato, hlasovala-li pro něj
dvoutřetinová většina všech volených členů Představenstva. Pro usnesení o zániku klubu musí
hlasovat všichni volení členové Představenstva. Usnesení Představenstva musí být vydáno písemně
a zveřejněno.
15. Představenstvo je povinno uspořádat referendum o odvolání člena Představenstva na základě petice
minimálně 10 % členů Galibi. Referenda se účastní pouze členové Galibi oprávnění volit daného
člena Představenstva. Referendum musí být uspořádáno nejpozději do 30 dnů od předání petice
Předsedovi Galibi. Člen Představenstva pozbývá mandátu, vysloví-li se pro jeho odvolání
nadpoloviční většina účastníků referenda a současně alespoň 25 % oprávněných voličů.
16. Člen Představenstva ztrácí mandát:
◦ pokud se nedostaví on ani jím pověřený člen Galibi dle odst. 9 na dvě po sobě jdoucí schůze
Představenstva,

◦
◦
◦
◦

zánikem členství v Galibi,
vzdá-li se svého mandátu písemně do rukou předsedy,
skončilo-li funkční období, na které byl zvolen,
je-li odvolán dvoutřetinovou většinou všech členů Představenstva a odvolání potvrdí
Předseda.

Čl. 6
Předseda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Předseda řídí a zastupuje Galibi navenek.
Předseda musí být členem Galibi.
Předsedu jmenuje prezident SU na základě návrhu Představenstva.
Funkční období předsedy trvá dva roky, ode dne, ke kterému byl Prezidentem jmenován.
Předseda může písemně pověřit některého ze členů klubu výkonem některých svých práv a
povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
Předseda podává Představenstvu návrh na jmenování Místopředsedy.
Má právo veta v otázkách finančně právních, pokud se domnívá, že rozhodnutí Představenstva by
mohlo finančně nebo právně poškodit Galibi nebo SU ČVUT.
Předseda:
◦ řídí a koordinuje činnost Galibi,
◦ je odpovědný za činnost a hospodaření Galibi a nese hmotnou odpovědnost za hospodaření
Galibi,
◦ na základě pověření Prezidenta je oprávněn nakládat s finančními prostředky a s majetkem
Galibi a jménem Galibi samostatně uzavírat smlouvy do stanovené výše,
◦ informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se Galibi,
◦ spravuje finanční prostředky a majetek Galibi,
◦ svolává zasedání Představenstva,
◦ vyhlašuje volby členů Představenstva,
◦ přijímá členy klubu a zapisuje je na seznam členů Galibi,
◦ přijímá příspěvky a dary pro Galibi,
◦ jmenuje delegáta do Studentského parlamentu SU ČVUT.
Předseda se muže vzdát funkce, a to:
◦ prohlášením učiněným osobně na schůzi Představenstva,
◦ písemně do rukou prezidenta SU ČVUT.
Předsedu může odvolat Představenstvo v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech
volených členů Představenstva.
V případě zániku mandátu Předsedy zastává jeho funkci Místopředseda po dobu nezbytně nutnou,
ne však déle než 30 dní.

Čl. 7
Místopředseda
1. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, nebo pokud jej k tomu předseda
zmocní, nejdéle však 30 dní nepřetržitě.
2. O jmenování Místopředsedy rozhoduje Představenstvo na návrh Předsedy. Mandát Místopředsedy
trvá nejdéle 2 roky.
3. Přebírá práva a povinnosti Předsedy pro účely vyhlášení nových voleb Předsedy a zachování činnosti
klubu, pokud byl Předseda odvolán, rezignoval nebo byla překročena lhůta v bodě 1.
4. Místopředseda musí být členem Galibi.
5. Místopředseda se může vzdát funkce, a to:
◦ prohlášením učiněným osobně na schůzi Představenstva,

◦ písemně do rukou Předsedy.
6. Místopředseda může být odvolán:
◦ Předsedou,
◦ Představenstvem v případě, vysloví-li se pro návrh alespoň dvě třetiny volených členů
představenstva.

Čl. 8
Výbory
1. Výbor je pracovní a poradní skupina Představenstva, jeho členové jsou jmenováni a odvoláváni
usnesením Představenstva. Výbor musí mít alespoň tři členy.
2. Pravomoci a povinnosti výboru jsou definovány interním předpisem.
3. Funkční období členů výboru je dva roky.

Čl. 9
Závěrečná, přechodná a zrušující ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti po schválení Studentským parlamentem SU ČVUT.
2. Zveřejněním těchto stanov se rozumí umístění na webové stránky Galibi.
3. Zrušují se stanovy schválené dne 14. března 2013.

Schváleno Představenstvem Galibi dne: 14. 11. 2016
Schváleno na zasedání Studentského parlamentu Studentské unie ČVUT dne: 20. 12. 2016
Předseda: Ladislav Lázňovský
Členové Představenstva: Ladislav Lázňovský, Marcel Soukeník, Václav Starý

