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STANOVY 

 

VSK MFF UK Praha, z. s. 

 

I. Základní ustanovení 

1) VSK MFF UK Praha, z.s. (IČ 638 370 30) dále jen Klub) je dobrovolným občanským sdružením – spolkem, 

sdružujícím zájemce o provozování tělesné výchovy, sportu a turistiky, a to především z řad studentů, zaměstnanců 

a absolventů Matematicko-fyzikální fakulty (dále jen MFF). 

2) Klub je pokračovatelem původní tělovýchovné jednoty s názvem „Slavia MFF“, založené v roce 1963, působící 

v letech 1975–1990 pod názvem „Vysokoškolská tělovýchovná jednota MFF“. Klub se hlásí k tradicím 

„Vysokoškolského sportu“, založeného v roce 1910, a ve své činnosti propaguje a navazuje na jeho pokrokové a 

demokratické ideály. 

3) Klub spolupracuje s Katedrou tělesné výchovy MFF (dále jen KTV), zejména při získávání a zapojování studentů 

MFF do pravidelné zájmové činnosti; využívá při tom všestranné podpory a metodické i materiálně technické 

pomoci ze strany KTV a jejích pedagogů při organizování činnosti oddílů. 

4) Sídlem Klubu je Praha. Adresa: Praha 10 – Hostivař, Bruslařská 10, PSČ 102 00. 

 

II. Účel, cíle a hlavní úkoly Klubu 

1) Účelem činnosti spolku je vytváření podmínek pro uspokojování zájmů členů o sport, udržování společenských 

styků mezi jeho členy a ochrana jejich oprávněných potřeb a práv vyplývajících z činnosti klubu. 

2)  Získávat členy Klubu a umožňovat jim pravidelné provozování tělesné výchovy, sportu a turistiky podle jejich 

osobních zálib a schopností jako projev péče o vlastní zdraví a vzdělání; vyvolávat u nich celoživotní zájem o 

rozličné pohybové aktivity a o vykonávání trenérských a jiných dobrovolných funkcí v tělovýchovném hnutí. 

3) Vést a vychovávat v duchu morálních a demokratických principů své členy a ostatní účastníky pořádaných akcí, 

prosazovat dodržování zásad sportovní etiky a „fair play“ a respektování sportovních a jiných stanovených pravidel, 

upravujících vzájemné soužití v oblasti tělesné kultury. 

4) Vytvářet nezbytné podmínky pro zapojení co největšího počtu členů do pravidelné činnosti (příprava trenérů, 

opatření sportovišť a tréninkových prostorů, péče o materiálně technické vybavení apod.). 

5) Napomáhat při rozvoji veřejného, kulturního a společenského života v obci a regionu a za tím účelem spolupracovat 

s místními a regionálními orgány a organizacemi. 

6) Hájit a prosazovat zájmy a potřeby Klubu a jeho členů vůči orgánům veřejné správy i orgánům České unie sportu 

(dále jen ČUS), České asociace univerzitního sportu a sportovních svazů. 
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III. Orgány Klubu. 

 
1)  Orgány Klubu jsou 

 valná hromada Klubu – orgán nejvyšší 

 výkonný výbor Klubu – orgán výkonný 

 předseda Klubu – orgán statutární 

 revizní komise Klubu – orgán kontrolní 

(dále jen „valná hromada“, „výbor“, „předseda“, „revizní komise“) 

 

2) Valná hromada je nejvyšším orgánem Klubu. Tvoří ji delegáti (pověření zástupci) všech oddílů, a to za každých 

13 členů oddílu jeden delegát, nejméně však dva z každého oddílu. 

 

 Na zasedání valné hromady mohou být výborem pozváni i hosté a mohou se jí se souhlasem předsedajícího 

zúčastnit, jako pozorovatelé i další členové Klubu; tito účastníci nemohou však bez souhlasu předsedajícího do 

jednání zasahovat a nemají právo hlasovat. 

 Zasedání valné hromady se koná nejméně jednou ročně, zpravidla v dubnu. Svolává je výbor, který zároveň 

připraví program valné hromady a stanoví dobu a místo konání; pozvánky s uvedením počtu delegátů rozešle 

oddílům nejméně tři týdny před datem konání valné hromady. Mimořádná valná hromada musí být svolána do 

jednoho měsíce, je-li o to výbor písemně požádán nejméně třemi oddíly nebo nejméně 1/3 všech členů Klubu – 

s uvedením závažné otázky, vyžadující neodkladné projednání. Zasedání valné hromady řídí předseda Klubu 

nebo jím pověřený člen výboru. 

 Valná hromada zejména 

a) rozhoduje o vzniku a zániku Klubu; v případě zániku o majetkovém vypořádání 

b) schvaluje přijetí a změny stanov Klubu, rozhoduje o jeho názvu a symbolice 

c) volí členy výboru a revizní komise a jejich předsedy, předseda výboru je zároveň předsedou Klubu; za 

člena výboru zvolí alespoň jednoho ze zástupců oddílu nominovaného oddílem 

d) stanoví program valné hromady, volí mandátovou a návrhovou komisi, popř. i komisi volební 

e) projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti Klubu a oddílů, zprávu o hospodaření Klubu (roční účetní 

závěrku) a zprávu revizní komise 

f) vytyčuje hlavní směry činnosti Klubu na příští období 

g) podle potřeby vydává organizační, hospodářská a jiná interní opatření (směrnice, pravidla, řády) upravující 

vnitřní život a vztahy Klubu, popř. oddílů 

h) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí výboru, zejména v otázkách členství, o disciplinárním opatření 

anebo o zrušení oddílu 

 K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí přítomnost nejméně 2/3 počtu všech delegátů oddílů a souhlas 

nadpoloviční většiny přítomných členů valné hromady, přičemž každý z nich má jeden rozhodující hlas; 

k platnosti usnesení je zapotřebí souhlas nejméně 2/3 přítomných členů valné hromady. Nesejde-li se ve 

stanovenou dobu dostačující počet delegátů oddílů, mohou přítomní členové valné hromady rozhodnout, že 

jednání se uskuteční s plnou závazností přijatých usnesení. 
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3) Výbor je výkonným orgánem valné hromady; ze svého středu volí tajemníka Klubu a hospodáře Klubu. Jeho práci 

řídí předseda, který jej svolává podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Funkční období výboru je tříleté. 

V jeho průběhu může výbor kooptovat na zbytek funkčního období nejvýše 5 členů; kooptace musí schválit 

nejbližší valná hromada. Uprázdní-li se místo předsedy Klubu, pověří výbor některého svého člena výkonem této 

funkce na dobu do nejbližší valné hromady. 

 Výbor celkově řídí a koordinuje činnost Klubu a oddílů, zabezpečuje plnění poslání a úkolů Klubu a usnesení 

valné hromady. Rozhoduje ve všech věcech, jež nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady. 

 Výbor zejména 

a) organizuje a řídí tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost Klubu; jakož i jeho činnost vzdělávací a 

osvětovou 

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost Klubu a oddílů a vydává k tomu potřebná opatření, dbá o 

hospodárné využívání, ochranu a údržbu majetku Klubu 

c) sestavuje rozpočet Klubu, rozhoduje o rozdělení dotací a jiných finančních zdrojů jednotlivým oddílům, 

průběžně dohlíží na správné účelové využívání přidělených prostředků 

d) stanoví výši členských příspěvků, a to event. rozdílně pro jednotlivé oddíly 

e) připravuje podklady pro zasedání valné hromady 

f) rozhoduje s konečnou platností o odvoláních nebo stížnostech proti rozhodnutí nebo opatření orgánů oddílů 

g) spolupracuje se sportovními svazy a s vyššími orgány těch sdružení, jejichž je Klub členem 

h) zajišťuje k prospěchu Klubu operativní styk a spolupráci s místními samosprávnými i státními orgány, 

s podniky a jinými organizacemi a osobami, jmenovitě se sponzory 

i) k zabezpečení činnosti Klubu může v nezbytně nutném rozsahu zřizovat aparát. 

 Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů; k platnosti usnesení je zapotřebí 

souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. 

 

4) Předseda je statutárním orgánem klubu. Předseda jedná jménem klubu, a to v souladu s rozhodnutím valné 

hromady a výkonného výboru.  

 Předseda podepisuje jménem klubu tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu klubu připojí svůj podpis. 

 Předseda může pověřit jednáním klubu jiného člena klubu, zejména člena výboru, a to tak, že k plné moci 

připojí svůj podpis. 

 Funkční období předsedy je tříleté 

5) Revizní komise provádí revizi hospodaření Klubu a oddílů, zjišťuje, zda jsou dodržovány stanovené směrnice a 

pravidla pro hospodaření s financemi i ostatním majetkem Klubu; navrhuje, popř. ukládá provedení nápravných 

opatření. Funkční období revizní komise je shodné s funkčním obdobím výboru. 

 

IV. Členové, jejich práva a povinnosti 

1) Členem Klubu se všemi právy a povinnostmi se může stát fyzická osoba, která souhlasí s posláním a cíli Klubu. 

2) O přijetí člena rozhoduje výbor klubu na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství.  

3) Člen Klubu je povinen dodržovat stanovy a směrnice Klubu a zásady sportovní etiky a „fair play“, řádně platit 

stanovené členské popř. i oddílové příspěvky.  
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4) Člen Klubu má právo se podle svých zálib a schopností zapojit do činnosti oddílů v souladu s platnými sportovními 

pravidly; pokud je starší 18 let, může volit a být volen (ustanoven) do všech volených Klubových a oddílových 

funkcí. 

5) V případě nedodržení uvedených dobrovolně přijatých povinností anebo při porušení stanovených zásad chování 

může být provinivší se člen disciplinárně postižen, případně vyloučen. O postihu, případně vyloučení, rozhoduje 

výkonný výbor klubu. 

6) Členství v klubu automaticky zaniká nezaplacením členských příspěvků. 

7) Mimořádně zasloužilým členům nebo osobám, které se výrazně zasloužily o všestranný prospěch Klubu, může 

valná hromada Klubu nebo výkonný výbor Klubu přiznat titul „Čestný člen Klubu“ 

V. Postavení a úloha oddílů 

1) Oddíly jsou organizačními jednotkami Klubu; nemají vlastní právní subjektivitu. Vytvářejí je členové, kteří mají 

zájem o daný sport (popř. o turistiku, či jinou Klubem organizovanou činnost); člen může být zapojen i do více 

oddílů, popř. do žádného. Ustavení oddílu podléhá schválení výborem; výbor je oprávněn ze závažných důvodů 

oddíl zrušit, zejména dostala-li se jeho činnost do rozporu se zákonem o sdružování občanů (spolkovým zákonem). 

 

2) Vnitřní organizaci oddílů, jejich úlohu, rozsah pravomocí a další s tím související otázky si oddíly podrobně mohou 

upravit podle potřeb vlastního vnitřního života oddílu, vždy ale v souladu se stanovami klubu. 

 

3) Oddíl si může zavést – vedle Klubových členských příspěvků – i oddílové příspěvky a stanoví jejich výši a účel. 

VI. Majetek a hospodaření Klubu. 

1) Zdrojem majetku Klubu jsou zejména 

 členské popř. i oddílové příspěvky 

 příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, turistické, kulturní a společenské činnosti 

 dotace od ČUS, sportovních svazů a jiných organizací 

 dotace od státu (státních orgánů) a od samosprávných orgánů, zejména obcí 

 sponzorské dary od právnických i fyzických osob 

 

2) Veškerý majetek Klubu je ve vlastnictví VSK MFF UK Praha, z.s. jako celku. O všech dispozicích s majetkem, o 

jeho nabývání, pozbývání či převodech rozhoduje výbor v rámci platných ustanovení pro hospodaření s majetkem 

Klubu a pro jeho hospodářskou činnost a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Klub je právnickou 

osobou na základě registrace u Městského soudu v Praze od 1. 1. 2014. Klub má vlastní právní subjektivitu a může 

se vlastním jménem právně zavazovat. 

 

3) V případě zrušení klubu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. 

Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně 

prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a 

statusu klubu. Jestliže klub obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu, naloží likvidátor 

s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově 

vázaného plnění. 
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VII. Závěrečné ustanovení. 

1) Klub navenek zastupuje předseda Klubu. V rozsahu své funkce je oprávněn jménem Klubu podepisovat právně 

závazné písemnosti, přičemž ke svému podpisu připojí označení své funkce a razítko Klubu. Organizačním 

opatřením může valná hromada, popřípadě výbor upravit oprávnění funkcionářů oddílů (podpisové právo) při řešení 

sportovně technických záležitostí a běžné sportovní činnosti, řízených a rozhodovaných v rámci příslušného oddílu.  

2) Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou dne 27. 4. 2016 


