M en d e l ov a ze m ě d ěl ská a l esni c ká uni ve r zi ta v B rn ě

Stanovy Klubu absolventů MZLU v Brně

Základní ustanovení
Název

Klub absolventů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (dále jen
„Klub“). Používaná zkratka je „KA MZLU“.

Klub používá kulaté razítko se znakem Klubu a s textem: Klub absolventů Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně;
V mezinárodním styku: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno.
Právní povaha

Klub je občanské sdružení dle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném
znění.
Sídlo

Sídlo Klubu je v Brně, Zemědělská 1, 613 00.
Vznik

Klub vzniká dnem registrace na Ministerstvu vnitra České republiky.
Cíl činnosti

Vytváření sítě absolventů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (dále
jen MZLU v Brně nebo univerzita) a podpora její činnosti, zejména:
 Upevňování sounáležitosti absolventů s univerzitou.
 Vytváření dobrého povědomí o MZLU v Brně.
 Vystupování v zájmu MZLU v Brně za účelem jejího rozvoje a podpory v oblasti
pedagogické a vědecké činnosti a zájmů členů akademické obce a absolventů
univerzity.
 Zlepšení komunikace mezi univerzitou, jejími studenty a absolventy a společné
aktivity.
 Poskytování oboustranně výhodných služeb mezi univerzitou a jejími absolventy.
 Vydávání informačních materiálů pro absolventy.
 Vytvoření kulturního zázemí pro setkávání absolventů, zástupců univerzity a jejích
studentů.
 Spolupráce s právnickými osobami obdobného charakteru.

Členství

Členství v Klubu je dobrovolné. Členství je:




řádné,
čestné.
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Řádným členem Klubu se stane absolvent MZLU na základě žádosti podané
prostřednictvím tomu příslušné aplikace UIS.
Dále se může stát členem Klubu každá fyzická osoba, která o členství požádá a
její žádost je příslušným orgánem schválena.

Čestné členství se uděluje významným osobnostem za mimořádné zásluhy o rozvoj
MZLU nebo Klubu. Dále se uděluje občansky bezúhonné fyzické nebo právnické
osobě za významnou podporu činnosti MZLU nebo Klubu. Členství vzniká
schválením výborem Klubu.
Právo navrhnout čestné členství má každý řádný člen Klubu. Po vyjádření souhlasu
kandidáta se členstvím rozhoduje o jeho přijetí výbor Klubu.
Čestný člen požívá všech práv a výhod řádného člena.
Každý člen má právo







účastnit se valného shromáždění, volit a být volen do všech orgánů Klubu,
být přizván k jednání všech orgánů Klubu, pokud se jedná o jeho osobu nebo
o návrzích, podnětech či stížnostech, které orgánům Klubu předkládá; pokud člen
tohoto práva nevyužije, mohou orgány Klubu jednat a rozhodovat v jeho
nepřítomnosti,
přispívat aktivně v činnosti Klubu,
zúčastňovat se akcí Klubu,
seznamovat se s činností Klubu prostřednictvím webových stránek.

Povinností člena je





dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Klubu,
řádně vykonávat volenou funkci nebo svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost dle
stanov Klubu,
zdržet se jednání, které by mohlo poškodit zájmy a jméno Klubu,
k čestné povinnosti patří propagace zájmů a činnosti Klubu.

Členství zaniká:





úmrtím člena,
vystoupením člena na základě písemného prohlášení,
vyloučením člena na základě rozhodnutí valného shromáždění,
zánikem Klubu.

Orgány Klubu

Orgány Klubu jsou výbor Klubu v čele s předsedou, valné shromáždění, dozorčí rada,
sekce Klubu a tajemník.
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Valné shromáždění

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Klubu. Valné shromáždění se schází
nejméně jednou ročně, v datu určené výborem Klubu.

Valné shromáždění svolává předseda výboru Klubu nebo místopředseda na návrh
výboru Klubu, písemnou nebo elektronickou pozvánkou, která musí obsahovat
program valného shromáždění a musí být zaslána v předstihu alespoň 30 dní.
Na valné shromáždění jsou zváni řádní i čestní členové.

Valné shromáždění schvaluje a mění stanovy Klubu, schvaluje rozpočet, plán další
činnosti, podává návrhy a jedná o nich, volí členy dozorčí rady a volené členy výboru.

Řádně svolané valné shromáždění je usnášeníschopné 30 minut po stanoveném
začátku bez ohledu na počet přítomných členů, přičemž rozhodnutí je přijato
nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen disponuje jedním hlasem.
Výbor Klubu

Výbor Klubu je výkonným orgánem. Výbor Klubu je tvořen předsedy jednotlivých
sekcí Klubu a pěti členy výboru ex officio. Výbor klubu si volí ze svých řad předsedu a
místopředsedu.
Klub navenek zastupuje předseda, popřípadě místopředseda.

Předseda a místopředseda výboru Klubu disponují podpisovým právem.

Členové Výboru Klubu jsou voleni valným shromážděním. Funkční období volených
členů výboru jsou 2 roky.
Členové Výboru Klubu jsou za svou činnost odpovědni valnému shromáždění.

Výbor Klubu zejména řídí činnost Klubu mezi valnými shromážděními, rozhoduje
o využití finančních prostředků podle schváleného rozpočtu, předkládá valnému
shromáždění rozpočet a zprávu o činnosti, schvaluje a uskutečňuje roční plán činnosti
Klubu a navrhuje předsedovi (nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedovi) svolání
valného shromáždění.

Výbor Klubu se schází nejméně jednou za půl roku, hlasování probíhá formou
zdvižené ruky, přičemž rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou všech přítomných
hlasů. Výbor Klubu je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů.

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo v jeho nepřítomnosti
místopředsedy. Výbor Klubu svolává předseda a svolání musí proběhnout alespoň 10
dnů předem. Schůze výboru Klubu řídí předseda a v jeho nepřítomnosti
místopředseda nebo člen výboru pověřený předsedou.
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Dozorčí rada

Dozorčí radu volí valné shromáždění Klubu z řádných členů a má tři členy. Kontroluje
finanční hospodaření, správu majetku Klubu, účetní knihy a další účetní doklady a
podává o tom zprávu valnému shromáždění.
Funkční období členů dozorčí rady jsou 2 roky.
Sekce

Každá fakulta MZLU a Institut celoživotního vzdělávání v Brně má svou sekci Klubu.
Přihlášením do Klubu se absolvent stává automaticky členem příslušné sekce Klubu
fakulty, jejíž je absolvent.

Sekce si volí předsedy, případně další zástupce. Předsedové sekcí jsou členy Výboru
Klubu.
Tajemník

Tajemník je jmenován a odvoláván výborem Klubu z členů Klubu na návrh předsedy
výboru Klubu. Vede administrativní agendu Klubu.

Hospodaření

Klub může nabývat movitý i nemovitý majetek a zřizovat účelově určené fondy.

Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným na valném shromáždění. Mezi hlavní
zdroje příjmů patří zejména:
 dotace, subvence, dary a granty, jednorázové příspěvky,
 výnosy z prodeje propagačních předmětů a publikací Klubu,
 klub může na základě živnostenského oprávnění též uskutečňovat prodej
propagačních předmětů, které jsou vyrobeny na jeho náklady.

Závěrečná ustanovení
Zánik Klubu

Klub zaniká dnem výmazu z rejstříku, v němž je zapsán, na základě návrhu výboru
Klubu usnesením nadpoloviční většiny členů Klubu přítomných na valném
shromáždění rozpuštěním podle platných právních předpisů. Valné shromáždění určí
ve svém usnesení o rozpuštění likvidátora.
Tyto stanovy vstupují v platnost k datu vzniku Klubu.
Příspěvky

Nejsou zavedeny pravidelné členské příspěvky. Výbor může předložit na valném
shromáždění návrh na úhradu nákladů konkrétní akce.

5

