
STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Garrigue Media o. s.

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1) Název občanského sdružení (dále jen sdružení) je Garrigue Media o. s.

2) Sdružení rovněž vystupuje pod zkratkou GMedia o. s.

3) Sídlo sdružení je na adrese Rybkova 19, Brno 602 00.

Článek 2.

Cíle sdružení

1) Sdružovat studenty Masarykovy univerzity a bývalé studenty Masarykovy univerzity.

2) Informovat studenty o dění na vysokých školách, o studiu, o vědě a o jiných aktuálních 

událostech prostřednictvím zveřejňování odborných, informačních a jiných materiálů.                                                           

3) Pořádat kulturní a společenské akce.

Článek 3.

Členství v sdružení

1) Členem sdružení se může stát student Masarykovy univerzity nebo bývalý student 

Masarykovy univerzity, který podá písemnou přihlášku Předsedovi nebo jeho zástupci.

2) Členem sdružení se může stát pouze osoba starší 18 let.

3) Členství v sdružení vzniká v okamžiku kladného písemného vyjádření Výkonného 

výboru na základě předchozí písemné přihlášky uchazeče. Pokud se Výkonný výbor k 

přihlášce nevyjádří do jednoho týdne, má se za to, že žadatel o členství je nepřijatý.

4) Členství v sdružení zaniká:

 a) vystoupením člena,

 b) vyloučením člena,

 c) úmrtím člena,

 d) prohlášením člena za mrtvého.

5) Vyloučení člena:

 a) Výkonný výbor může vyloučit člena v případě, kdy člen svým jednáním 



hrubě poškodí sdružení nebo jeho pověst, dále v případě, kdy člen poruší Stanovy 

sdružení nebo se nebude chovat v souladu s dobrými mravy.

 b) Vyloučení člena rovněž nastává, pokud se člen bez omluvy třikrát po 

sobě nezúčastní Valné hromady, a to den po konání třetí Valné hromady.

6) Člen sdružení má právo:

 a) být zván a účastnit se Valné hromady,

 b) podílet se na činnosti sdružení,

 c)volit orgány sdružení a být do nich volen, pokud splní podmínky Stanov 

sdružení,

 d) být informován o činnosti sdružení a rozhodnutí jeho orgánů,

 e) podávat návrhy Valné hromadě, Výkonnému výboru, Redakci a 

Dozorčí radě,

 f) pokládat dotazy Šéfredaktorovi podle článku 11.

7) Člen sdružení má povinnost:

 a) dodržovat Stanovy sdružení,

 b) řídit se rozhodnutími a usneseními sdružení,

 c) bez zbytečného odkladu oznámit změnu osobních údajů, které jsou 

předmětem členské evidence,

 d) chovat se v souladu s dobrými mravy, dbát na dobré jméno sdružení.

Článek 4.

Členská evidence

1) Sdružení vede členskou evidenci

2) Předmětem členské evidence je jméno, datum narození a město trvalého bydliště členů 

sdružení.

3) Členská evidence je veřejně přístupná.

4) Členskou evidenci má na starosti Výkonný výbor, případně osoba jím určená.

Článek 5.

Orgány občanského sdružení

Orgány občanského sdružení jsou: Valná hromada, Výkonný výbor, Předseda, Hospodář, 

Dozorčí rada a Redakce.



Článek 6.

Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2) Členem Valné hromady je každý člen sdružení přítomný při jejím konání.

3) Valnou hromadu svolává Předseda nebo jeho zástupce alespoň jednou za rok a vede 

její jednání.

4) Předseda je povinen oznámit termín konání Valné hromady alespoň šest dnů před jejím 

konáním.

5) Předseda svolává Valnou hromadu buď z vlastní iniciativy, nebo pokud o to požádá 

Dozorčí rada, Výkonný výbor nebo alespoň čtvrtina členů občanského sdružení.

6) Valná hromada schvaluje návrhy nadpoloviční většinou členů Valné hromady, není-li 

stanovami dále určeno jinak.

7) Každý člen Valné hromady má jeden hlas, není-li Stanovami dále určeno jinak.

8) Valná hromada schvaluje změny stanov nebo sloučení s  jiným sdružením 

dvoutřetinovou většinou členů Valné hromady.

9) Rozpuštění sdružení může nastat jedině se souhlasem všech členů Valné hromady.

10)  Valná hromada rozhoduje o základních úkolech Výkonného výboru. 

Článek 7.

Výkonný výbor

1) Členů Výkonného výboru je pět.

2) Členové Výkonného výboru vykonávají administrativní a poradní činnosti. 

3) Předseda je členem Výkonného výboru, ale je volen jiným způsobem než ostatní 

členové Výkonného výboru.

4) Výkonný výbor schvaluje svá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

5) Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

6) Zasedání Výkonného výboru se mohou účastnit všichni členové občanského sdružení, 

pokud Výkonný výbor nerozhodne jinak, Výkonný výbor ale nemůže ze svého zasedání 

vyloučit člena Dozorčí rady.

7) Předseda svolává Výkonný výbor minimálně jednou za půl roku, a to buď z vlastní 

iniciativy nebo podle bodu 8. Datum konání schůze Výkonného výboru zveřejní Předseda 



minimálně den před jejím konáním.

8) Předseda je povinen svolat schůzi Výkonného výboru, pokud o to požádají minimálně 

dva členové Výkonného výboru.

9) Výkonný výbor řídí činnost občanského sdružení a hospodaří s jeho majetkem v období 

mezi schůzemi Valné hromady.

10) Výkonný výbor podléhá kontrole Dozorčí rady.

11) Člen Výkonného výboru může být odvolán nadpoloviční většinou členů Valné hromady.

12) Člen Výkonného výboru je automaticky odvolán, pokud přestane být členem sdružení 

nebo je zvolen do Dozorčí rady.

13) Odstoupit může člen Výkonného výboru písemnou formou po sedmi dnech od doby, 

kdy oznámil Dozorčí radě a ostatním členům Výkonného výboru, že se chystá odstoupit. 

14) Neprodleně po odstoupení člena Výkonného výboru dosadí Dozorčí rada náhradníka 

na jeho místo, který bude jeho funkci vykonávat do doby, než bude zvolen nový člen 

Výkonného výboru.

Článek 8.

Volby členů Výkonného výboru 

1) Tento článek upravuje volby všech členů výkonného výboru kromě Předsedy, jehož 

volba se řídí článkem 9.,  a Hospodáře, jehož volba se řídí článkem 11.

2) Volen může být kterýkoli člen sdružení.

3) Volit může každý člen sdružení.

4) Výkonný výbor je volen na období jednoho roku.

5) Volby probíhají během schůze Valné hromady.

6) Volby vyhlašuje Dozorčí rada nejpozději šest dní před koncem volebního období 

Výkonného výboru.

7) Kandidaturu může podat člen sdružení nejpozději den před konáním voleb, 

nerozhodne-li Dozorčí rada jinak.

8) Volby jsou tajné, na jejich průběh dohlíží Dozorčí rada.

9) Volby se konají v případě skončení volebního období Výkonného výboru. Systém volby 

je jednokolový, každý člen Valné hromady může dát svůj hlas až třem kandidátům. Zvoleni 

jsou první tři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Pokud se na třetím místě umístí 

více kandidátů, koná se další hlasování, v kterém se rozhodne mezi těmito nastejno 

umístěnými kandidáty. V tomto hlasování má každý člen Valné hromady jeden hlas. 

Nastane-li situace, že se na druhém místě umístí více jak dva kandidáti nebo na prvním 



místě více jak tři kandidáti, postupuje se obdobně, přičemž voliči budou mít možnost dát 

svůj hlas jednomu až třem kandidátům v závislosti na tom, kolik je ještě neobsazených 

míst ve Výkonném výboru. Pokud i po tomto hlasování bude nerozhodný výsledek, 

rozhodne se losem.

10) V případě odvolání, zániku členství nebo odstoupení člena Výkonného výboru se 

konají  do jednoho měsíce doplňující volby, jejichž postup určí Dozorčí rada.

Článek 9.

Volba Předsedy

1) Volen může být kterýkoliv člen občanského sdružení.

2) Volit může každý člen občanského sdružení.

3) Funkční období Předsedy je jeden rok.

4) Volba probíhá během schůze Valné hromady.

5) Volbu vyhlašuje Dozorčí rada nejpozději šest dní před koncem funkčního období 

Předsedy.

6) Kandidaturu může podat člen sdružení nejpozději den před konáním volby, nerozhodne-

li Dozorčí rada jinak.

7) Volba je tajná, na její průběh dohlíží Dozorčí rada.

8) Volba se koná v případě odstoupení Předsedy, odvoláním Předsedy nebo skončením 

jeho volebního období. 

9) Volba probíhá na základě většinového systému. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská v 

prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, koná se kolo druhé, do kterého postoupí dva 

kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě nerozhodného výsledku rozhodne los.

Článek 10.

Předseda

1) Předseda si z ostatních členů Výkonného výboru vybírá svého zástupce, který ho může 

zastoupit ve všech činnostech v době jeho nepřítomnosti nebo jeho odvolání.

2) Předseda svolává schůze Valné hromady, Výkonného výboru a řídí tyto schůze s 

výjimkou Valné hromady konané za účelem voleb nového člena Výkonného výboru.

3) Předseda má právo jednat jménem sdružení, je jeho statutárním orgánem.

4) Předseda může být odvolán nadpoloviční většinou členů Valné hromady.



Článek 11.

Hospodář

1) Hospodář je volen stejně jako Předseda.

2) Hospodář vede přehled o stavu majetku sdružení.

3) Hospodář zpracovává návrh rozpočtu sdružení a zprávu o příjmech a výdajích, kterou 

předkládá na schůzi Valné hromady, pokud je o to s předstihem požádán Předsedou, jeho 

zástupcem nebo Dozorčí radou.

4) Hospodář rovněž předloží zprávu o aktuálním stavu majetku sdružení kdykoliv na 

požádání předsedy, Valné hromady nebo Dozorčí rady.

5) Hospodář vede evidenci příjmů a výdajů.

6) Hospodář přijímá členské příspěvky.

7) Hospodář, Předseda a případně další osoby určené Výkonným výborem mají přístup 

k bankovnímu účtu GMedia o.s.

8) Hospodář a další osoby smí na bankovním účte GMedia o. s. provádět převody pouze 

se souhlasem Výkonného výboru.

Článek 12.

Dozorčí rada

1) Členové Dozorčí rady jsou tři.

2) Členství ve Výkonném výboru a v Dozorčí radě je inkompatibilní.

3) Kandidovat na člena Dozorčí rady může každý člen sdružení, případně jiná osoba 

navržená členem sdružení.

4) Volební období každého člena je dva roky.

5) Do Dozorčí rady se volí na schůzi Valné hromady.

6) Člen sdružení může podat kandidaturu do Dozorčí rady nejpozději jeden den před 

volbami (nestanoví-li Předseda jinak), stejně jako navrhnout kandidáta vně sdružení.

7) Volby do Dozorčí rady vyhlašuje Předseda.

8) Členství v Dozorčí radě zaniká písemným odstoupením člena, jeho odvoláním, jeho 

zvolením do Výkonného výboru, jeho umrtím či prohlášením za mrtvého.

9) Odvolat člena Dozorčí rady lze nadpoloviční většinou členů Valné hromady.

10) Dozorčí rada má za úkol vyhlašovat volby do Výkonného výboru a nimi spojenou 

Valnou hromadu, vede tuto Valnou hromadu. Dbá na dobré jméno sdružení.  Členové 



Dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti 

sdružení a jsou oprávněni kontrolovat, zda se činnost sdružení uskutečňuje v souladu s 

právními předpisy a Stanovami sdružení. Dozorčí rada je oprávněna svolat Valnou 

hromadu, pokud tak neučiní Předseda podle článku 5., odstavce 5. 

11) Výkonný výbor je povinen poskytnout Dozorčí radě všechny informace související s 

jeho činností.

Článek 13.

Redakce

1) Garrigue Media o. s. zřizuje Redakci studentského portálu  Lemur.mu (dále jen 

Redakce), jež se stará o zveřejňování informací souvisejících s Masarykovou univerzitou a 

se zájmy studentů podle článku 2. odstavce 2 těchto Stanov.

2) Redakce se řídí Redakčním řádem.

3) Nejvyšším orgánem Redakce je Šéfredaktor, volený Valnou hromadou alespoň jednou 

ročně.

4) Šéfredaktor je odpovědný Valné hromadě.

5) Šéfredaktor má povinnost účastnit se schůzí Valné hromady.

6) Funkce Šéfredaktora je neslučitelná s funkcí Předsedy.

7) Šéfredaktor má právo účastnit se schůzí Výkonného výboru a předkládat Výkonnému 

výboru návrhy výdajů Redakce, které Výkonný výbor musí projednat do dvou týdnů.

8) Členové sdružení mají právo pokládat Šéfredaktorovi dotazy související s činností 

Redakce. Šéfredaktor má povinnost zodpovědět je do dvou týdnů.  

9) V případě, že Šéfredaktor (ani jeho zástupce) nemůže vykonávat svoji funkci, dosadí na 

jeho místo Výkonný výbor neprodleně náhradníka, který tuto funkci bude vykonávat, 

dokud nebude zvolen nový Šéfredaktor nebo stávající Šéfredaktor (nebo jeho zástupce) 

nebude moci opět vykonávat svoji funkci.

10) Činnost Redakce je financována z majetku sdružení podle článku 14.

Článek 14.

Hospodaření

1) Sdružení nakládá hospodárně se svým majetkem a využívá jej k podpoře své činnosti.

2) Členové sdružení neodpovídají ani neručí za závazky sdružení.



3) Sdružení získává finance pro svou činnost:

a) z darů

b) z dotací a grantů

c) ze zveřejněné inzerce

d) z pořádání kulturních a společenských akcí

4) Výkonný výbor hospodaří s majetkem sdružení na základě běžných zásad 

hospodaření, pod kontrolou Dozorčí rady.

Článek 15.

Přechodná ustanovení

1) Členové Výkonného výboru, včetně Předsedy a Hospodáře, zvolení podle dřívějších 

Stanov, zůstávají ve funkcích. Volební období Výkonného výboru mimo Předsedy trvá 

nepřetržitě jeden rok od 21. 10. 2010. Volební období Předsedy beží nepřetržitě jeden rok 

od 21. 10. 2010.

2) Členové Dozorčí rady zvolení podle dřívějších Stanov zůstávají ve funkcích. Dvouleté 

volební období trvá ode dne jejich zvolení.


