STANOVY STRÁNEK

www.tram-bus.cz
1. Úvodní ustanovení:
a) Stránky www.tram-bus.cz (dále jen ,,stránky“) jsou internetové stránky, zabývající se veřejnou hromadnou
dopravou, zejména v Praze a středních Čechách.
b) Stránky vznikají v součinnosti se Sdružením přátel veřejné hromadné dopravy.

2. Orgány
a) Nejvyšším představitelem stránek je šéfredaktor.
b) Funkční období šéfredaktora je neomezené.
c) Šéfredaktor nemůže být odvolán. Může odstoupit z funkce jen vlastním rozhodnutím.
d) Body 2 a), b), c), d) mohou být změněny výhradně rozhodnutím šéfredaktora.
e) Řídícím orgánem stránek je redakční rada. Redakční radu tvoří šéfredaktor a členové redakční rady.
f) Funkční období členů redakční rady je neomezené.
g) Členství v redakční radě může vzniknout a zaniknout rozhodnutím nadpoloviční většiny členů redakční rady nebo
odstoupením člena.
h) Šéfreraktor může za stránky samostatně činit drobná rozhodnutí dle jeho vlastního uvážení. Drobnými
rozhodnutími se nikdy nerozumí přijetí nebo změna oprávnění redaktora ani změna stanov.
i) Kterýkoliv člen redakce může vznést protest proti samostatnému rozhodnutí šéfredaktora. V takovém případě je
rozhodnutí šéfredaktora zneplatněno do chvíle, kdy je potvrdí nebo zruší redakční rada.

3. Hlasování redakční rady
a) Hlasování redakční rady probíhají písemně. Hlasování nemusí být archivována, ale v tom případě je nutné, aby
každý hlasující sdělil své rozhodnutí jednoznačně, a to všem ostatním členům redakční rady, např. ve společném
chatu nebo společné e-mailové konverzaci.
b) Každý člen redakční rady má právě jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas šéfredaktora.
c) K hlasování může dojít na návrh jakéhokoliv člena redakce.
d) Hlasování řídí
α) člen redakční rady, jenž hlasování vyvolal.
β) pokud je hlasování vyvoláno nečlenem redakční rady, řídí je šéfredaktor nebo jím pověřený člen redakční rady.

4. Redakce
a) Členem redakce (dále jen ,,redaktor“) se člověk stává rozhodnutím redakční rady.
b) Ukončení členství v redakci je možné
α) rozhodnutím redakční rady.
β) odstoupením redaktora z vlastního rozhodnutí.
c) Rozsah oprávnění redaktora určuje redakční rada podle činnosti, kterou redaktor vykonává, kvality jeho práce
a důvěry, kterou mu je ochotna poskytnout.
d) Redaktorovi nesmí být určena povinnost ani funkce, s níž nesouhlasí.
e) Redaktor se může vzdát jakékoliv ze svých funkcí a povinností, s níž předtím výslovně souhlasil, pokud to oznámí
minimálně 2 měsíce předem, nebo okamžitě, neohrozí-li to fungování stránek.
f) Spolupracovníkem stránek je každý, kdo na stránkách vykonává jednorázovou nebo opakovanou práci a zároveň
není redaktorem. Spolupracovníkovi může dočasně udělit potřebná oprávnění kterýkoliv člen redakční rady.
g) Redaktor ani spolupracovník nemá nárok na žádnou odměnu ani protislužbu za odvedenou práci. Výjimku
z tohoto ustanovení může povolit redakční rada.

5. Hospodaření
a) Stránky nevlastní žádný majetek.
b) Provozní náklady stránek hradí šéfredaktor.

6. Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny 19. 6. 2014 jednomyslným rozhodnutím redakční rady a k tomuto datu nabyly
účinnosti.

