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II. úplné znění

Stanov Spolku Matfyzák
zaregistrovaných MV ČR dne 29. července 2013
pod č.j. VS/1-1/4-7526/01-R
II. změna odeslaná na Městský soud v Praze dne 14. března 2018

Hlava první
Základní ustanovení
Čl. 1
Název a sídlo sdružení
1. Název sdružení je „Matfyzák, spolek studentů a přátel MFF UK“ (dále jen „Spolek“ ), alternativně
lze použít zkrácený název „Spolek Matfyzák“ .
2. Sídlo Spolku je Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2.

Čl. 2
Účel sdružení
Účelem Spolku je podporovat vědecké, vzdělávací, sportovní, kulturní a společenské vyžití studentů
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Fakulta“ ) a zlepšovat obecné povědomí o Fakultě.

Čl. 3
Členství a orgány
1. Členství je činné, čestné a podporující.
2. Orgány Spolku jsou Valná hromada, Náčelnictvo a Rada starších.
3. Statutárním orgánem Spolku je Náčelnictvo.

Hlava druhá
Činnost Spolku
Čl. 4
Hlavní činnost
Hlavní činností Spolku jsou zejména:
(a) pořádání či podpora konferencí, přednášek, srazů, soustředění, exkurzí a společenských akcí,
(b) vydávání publikací a periodik,
(c) propagace Fakulty,
(d) udržování kontaktů s podobnými spolky v tuzemsku i zahraničí,
(e) pořádání či podpora dalších akcí pro studenty Fakulty.
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Čl. 5
Vedlejší činnost
Vedlejší činností Spolku je zejména prodej propagačních předmětů.

Hlava třetí
Členství ve Spolku
Čl. 6
Vznik členství
1. O přijetí činného člena rozhoduje Náčelnictvo.
2. Čestné členství může být uděleno Valnou hromadou na návrh Náčelnictva.
3. Podporující členství může udělit Náčelnictvo osobě, která se zaváže finančně či jinak podporovat
Spolek.

Čl. 7
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen má právo:
(a) účastnit se zasedání Valné hromady,
(b) volit a být volen do orgánů Spolku, ne však do Náčelnictva,
(c) obracet se na orgány Spolku dle čl. 3 odst. 2 Stanov.
2. Pouze činný člen má právo:
(a) hlasovat na zasedání Valné hromady,
(b) volit a být volen do Náčelnictva.
3. Činný člen je povinen platit členský příspěvek, v odůvodněných případech může Náčelnictvo tuto
povinnost prominout.
4. Každý člen je povinen podřídit se rozhodnutí orgánů Spolku dle čl. 3 odst. 2 Stanov.

Čl. 8
Zánik členství
1. Členství zaniká písemným prohlášením člena o vystoupení.
2. Činné a podporující členství může zaniknout také rozhodnutím Rady starších na návrh Náčelnictva.
Do rozhodnutí Rady starších je členství tohoto člena v orgánech Spolku pozastaveno.
3. Činné členství dále zaniká marným uplynutím náhradního termínu pro zaplacení členského příspěvku, o náhradním termínu rozhoduje Náčelnictvo.
4. Podporující členství dále zaniká marným uplynutím náhradního termínu pro plnění závazku dle
čl. 6 odst. 3 Stanov, o náhradním termínu rozhoduje Náčelnictvo.
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Hlava čtvrtá
Orgány Spolku
Čl. 9
Funkce člena Náčelnictva a Rady starších jsou neslučitelné.

Oddíl první
Valná hromada
Čl. 10
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Zasedání Valné hromady se mohou účastnit všichni členové. Hlasovat mohou pouze členové Spolku,
a to osobně. Hlasy podporujících a čestných členů jsou poradní. Hosté nemohou hlasovat.

Čl. 11
Svolání zasedání Valné hromady
1. Zasedání Valné hromady svolává Náčelnictvo nejméně jednou ročně.
2. Zasedání Valné hromady se musí konat nejpozději poslední měsíc správního roku.
3. Zasedání Valné hromady je Náčelnictvo dále povinno svolat na základě žádosti Rady starších či
písemné žádosti alespoň třetiny členů. Nestane-li se tak do 30 dnů od podání žádosti, může ji svolat
žádající sám.
4. Zasedání Valné hromady se musí konat nejdříve 30 dnů, nejpozději však 60 dnů od jeho svolání.
5. Svolání zasedání Valné hromady musí být provedeno způsobem vhodným a obvyklým, pozvánka
musí obsahovat program, místo a čas konání.
6. Pro případ, že by Valná hromada nebyla schopna se usnášet, je možné předem svolat i Náhradní
zasedání Valné hromady na pozdější čas ve stejný den. Program Náhradního zasedání nemůže být
měněn.

Čl. 12
Zasedání Valné hromady
1. Na svých zasedáních Valná hromada mimo jiné:
(a) zřizuje a rozpouští ostatní orgány Spolku (kromě orgánů dle čl. 3 odst. 2 Stanov),
(b) volí a odvolává členy ostatních orgánů Spolku, určuje jejich funkce,
(c) přijímá a mění stanovy,
(d) přijímá zprávy orgánů Spolku o jejich činnosti,
(e) schvaluje zprávu Rady starších o hospodaření Spolku,
(f) uděluje a odebírá čestné členství,
(g) stanovuje výši členských příspěvků a lhůtu jejich splatnosti.
2. Valná hromada nevolí ani neodvolává členy do funkcí, které jsou obsazovány jmenováním.
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Oddíl druhý
Náčelnictvo
Čl. 13
1. Náčelnictvo tvoří Náčelník, Podnáčelník, Hospodář a další členové Náčelnictva.
2. Funkce Náčelníka, Podnáčelníka a Hospodáře jsou neslučitelné a při volbě musí být obsazeny.
3. Náčelnictvo je voleno Valnou hromadou tak, aby mělo lichý počet členů.
4. Náčelnictvo je povinno reagovat na podněty a dotazy ostatních orgánů Spolku do 7 dnů, jinak může
Rada starších svolat Valnou hromadu.

Čl. 14
Usnášení Náčelnictva
1. Náčelnictvo je schopno usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů, přítomen musí
být Náčelník nebo Podnáčelník.
2. Usnesení Náčelnictva se přijímá většinou přítomných.
3. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Náčelníka, v jeho nepřítomnosti hlas Podnáčelníka.

Čl. 15
Náčelník
Náčelník mimo jiné:
(a) předsedá Náčelnictvu, svolává, řídí a ukončuje jeho zasedání,
(b) má právo účastnit se zasedání Rady starších,
(c) řídí zasedání Valné hromady, pokud ji svolalo Náčelnictvo,
(d) předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti Náčelnictva.

Čl. 16
Podnáčelník
Podnáčelník zastupuje Náčelníka v jeho nepřítomnosti.

Čl. 17
Hospodář
1. Hospodář mimo jiné:
(a) vede účetnictví Spolku,
(b) podává za Spolek daňová přiznání a ostatní správní agendu,
(c) rozhoduje o proplacení účelně vynaložených výdajů.
2. Proti rozhodnutí Hospodáře se lze odvolat k Náčelnictvu.
3. Alternativně lze pro Hospodáře použít také označení Abakus.
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Oddíl třetí
Rada starších
Čl. 18
1. Radu starších tvoří Stařešina a 4 další členové Rady starších.
2. O podnětech Radě starších musí být rozhodnuto do 30 dnů.

Čl. 19
Ustavení Rady starších
1. Stařešina je jmenován děkanem Fakulty.
2. Studentská komora Akademického senátu Fakulty může jmenovat jednoho člena Rady starších.
3. Ostatní členové Rady starších jsou voleni Valnou hromadou.

Čl. 20
Rada starších mimo jiné:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

provádí kontrolu hospodaření a účetních dokladů Spolku,
předkládá Valné hromadě zprávu o provedené kontrole,
rozhoduje o návrzích Náčelnictva na ukončení činného či podporujícího členství,
neveřejně rozhoduje spory mezi členy týkající se záležitostí Spolku,
může zrušit rozhodnutí Náčelnictva,
na žádost Náčelnictva závazně vykládá stanovy.

Čl. 21
Usnášení Rady Starších
1. Rada starších je schopna usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
2. Usnesení Rady starších se přijímá většinou přítomných.
3. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Stařešiny.

Čl. 22
Stařešina
Stařešina mimo jiné:
(a)
(b)
(c)
(d)

předsedá Radě starších, svolává, řídí a ukončuje její zasedání,
má právo účastnit se zasedání Náčelnictva i Valné hromady s poradním hlasem,
předsedá zasedání Valné hromady, pokud nebylo svoláno Náčelnictvem,
předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti Rady starších.

Hlava pátá
Hospodaření Spolku
Čl. 23
1. Pouze Náčelník, Hospodář a případné další osoby pověřené Náčelnictvem mohou nakládat s účtem
Spolku.
2. Příjmy Spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary, sponzorství a vlastní hospodářská činnost.
3. Výdaje Spolku přesahující Krajní částku podléhají schválení Náčelnictvem. Výši Krajní částky určí
Valná hromada.
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Hlava šestá
Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 24
Správní rok
1. Správní rok začíná 1. července a končí 30. června následujícího roku.
2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů Spolku.
3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby Spolku.

Čl. 25
1. Po dobu akademických prázdnin neběží lhůty a není povinné konat zasedání.
2. V případě zrušení Spolku se majetek Spolku stává majetkem Fakulty.
3. Stanovy nabývají účinnosti dnem účinnosti zákona č. 89/2012 Sb.

Vybraná ustanovení II. změny stanov

Čl. 2
1. Tato změna Stanov byla schválena Valnou hromadou dne 17. května 2017.
2. Tato změna Stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění ve Sbírce listin spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

