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PREAMBULE 

I. Obecná ustanovení 

Sportovní tým při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení           
technického v Praze Tralalalala (dále jen ST FJFI ČVUT Tralalalala) je dobrovolným           
společenstvím občanů považujících pohybovou a kulturní aktivitu za neoddělitelnou součást          
životního režimu a usilujících o dosahování co nejlepších výsledků ve všech odvětvích své             
sportovní i kulturní činnosti. Každý z něj může dobrovolně kdykoli odejít. Symboly ST FJFI              
ČVUT Tralalalala jsou logo a hymna. 

ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY V ST FJFI ČVUT Tralalalala 

I. Vznik a zánik členství 

1. Řádným členem ST FJFI ČVUT Tralalalala se může stát každý, jež se ztotožňuje s cíli               

ST FJFI ČVUT Tralalalala a respektuje stanovy tohoto spolku. Členství v ST FJFI             
ČVUT Tralalalala schvaluje Presidium nebo Kapitán příslušného oddílu, jedná-li se o           
studenta FJFI. V případě schválení členství Kapitánem může Presidium rozhodnutí          
vetovat. O členství studentů z jiných vysokých škol a nestudujících rozhoduje           
Presidium. 



2. Jakýkoli člen ST FJFI ČVUT Tralalalala může kdykoli dobrovolně zrušit své členství             
v ST FJFI ČVUT Tralalalala a to odesláním oznámení o ukončení členství na             
písemnou, resp. elektronickou adresu ST FJFI ČVUT Tralalalala. 

3. Pro hrubé porušení stanov ST FJFI ČVUT Tralalalala či pro hrubé porušení dobrých             
mravů vůči ST FJFI ČVUT Tralalalala může Presidium ST FJFI ČVUT Tralalalala ukončit             
členství jakémukoliv členu ST FJFI ČVUT Tralalalala. O tomto svém rozhodnutí je povinno             
vytvořit písemný dokument o hlasování a důvodu vyloučení člena a ten řádně zaevidovat.             
Vyloučený člen se proti tomuto rozhodnutí může odvolat k Presidiu. 

II. Členské povinnosti a práva 

Každý člen ST FJFI ČVUT Tralalalala má tyto povinnosti a práva:  

a. právo účastnit se Valných hromad ST FJFI ČVUT Tralalalala 
b. právo volit a být volen do jakéhokoliv orgánu ST FJFI ČVUT Tralalalala, s výjimkou              

bodu i) tohoto oddílu. 
c. právo účastnit se všech akcí organizovaných ST FJFI ČVUT Tralalalala 
d. povinnost dodržovat stanovy a plnit povinnosti pro něj z nich vyplývající 
e. povinnost podporovat a prosazovat zájmy ST FJFI ČVUT Tralalalala a usilovat o jeho             

dobré jméno 
f. povinnost platit členské příspěvky, pokud jsou stanovené 
g. povinnost zvelebovat a chránit majetek a majetková práva ST FJFI ČVUT Tralalalala 
h. povinnost řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen 
i. pouze člen ST FJFI ČVUT Tralalalala, který je zároveň studentem FJFI ČVUT, se             

může ucházet o pozici jednatele, Kapitána či člena disciplinárních komisích. 

III. Členské příspěvky 

1. Platit členské příspěvky je základní povinností člena ST FJFI ČVUT Tralalalala a            
vyjádřením jeho příslušnosti k tomuto spolku. Jejich neplacení může vyústit až          
k vyloučení člena Disciplinární komisí ST FJFI ČVUT Tralalalala. 

2. Výši členských příspěvků stanoví Valná hromada či Presidium ST FJFI ČVUT           
Tralalalala na základě doporučení Rady jednatelů. Výše ročních příspěvků se může           
pohybovat od 0,-Kč (slovy nula korun) až do blíže nespecifikované horní hranice. 

3. Vybírání členských příspěvků má na starosti člen Rady jednatelů, který pověřuje           
Kapitány, aby vybírali příspěvky ve svém Oddílu. 

4. Od placení členských příspěvků mohou být někteří členové na základě rozhodnutí           
Rady jednatelů, Presidia či Valné hromady osvobozeni. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

I. Obecná ustanovení 

Orgány ST FJFI ČVUT Tralalalala jsou: 



1. Valná hromada – VH 
2. Presidium - PRE 
3. Rada jednatelů – RJ 
4. Oddíly 
5. Kapitáni – KAP 
6. Disciplinární komise ST FJFI ČVUT Tralalalala – DK 
7. Oddílové disciplinární komise - ODK 

II. Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem ST FJFI ČVUT Tralalalala je jeho Valná hromada, kterou tvoří            
všichni členové ST FJFI ČVUT Tralalalala. 

2. Řádná VH se koná obvykle jednou za dva roky a svolává ji včas pozvánkou s               
uvedením programu doručenou na poštovní nebo elektronickou adresu každého člena          
ST FJFI ČVUT Tralalalala či výjimečně ústně Rada jednatelů. 

3. Mimořádná VH se koná, pokud o její svolání požádá Presidium nebo alespoň jedna             
čtvrtina všech členů. Taková VH musí být svolána Radou jednatelů nejpozději do            
třiceti dnů od příslušného podnětu. 

4. Do pravomoci VH jako nejvyššího orgánu ST FJFI ČVUT Tralalalala náleží všechna            
zásadní rozhodnutí o ST FJFI ČVUT Tralalalala. VH zejména: 

a. volí členy Rady jednatelů 
b. rozhoduje o změně a doplnění stanov 
c. rozhoduje o rozpuštění ST FJFI ČVUT Tralalalala či o jeho sloučení s jiným             

subjektem 
d. ukládá úkoly Presidiu a Radě jednatelů 
e. rozhoduje o změně názvu a symboliky 
f. rozhoduje o všech otázkách, o nichž si rozhodnutí předem vyhradila. 

1. Nesejde-li se ve stanovenou dobu nejméně polovina řádných delegátů, koná se VH o             
dvacet minut později bez zvláštního vyhlášení za účasti přítomných delegátů a VH je             
považována za usnášeníschopnou. 

2. Na začátku každé VH určí Rada jednatelů člena ST FJFI ČVUT Tralalalala, který             
bude následné VH předsedat. Předseda VH řídí. Zároveň Rada jednatelů určí zapisovatele. 
3. Za přijatá jsou považována usnesení a rozhodnutí, pro která hlasovala nadpoloviční           
většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. O změně a doplnění            
stanov, rozpuštění či sloučení ST FJFI ČVUT Tralalalala a změnách symboliky ST FJFI             
ČVUT Tralalalala rozhoduje dvoutřetinová většina hlasů všech členů ST FJFI ČVUT           
Tralalalala přítomných na VH. 
4. Pro svolávání, usnášeníschopnost, jednání a rozhodování mimořádné VH platí jinak          
stejná pravidla jako u řádné VH. 

III. Presidium 

1. Členy Presidia jsou Kapitáni a členové Rady jednatelů. 

2. Každý člen Presidia má právě jeden hlas. 



3. Nemůže-li se některý Kapitán jednání Presidia zúčastnit, může vybrat ze svého Oddílu            
náhradníka, který přebírá jeho hlasovací právo. Pokud vybere náhradníka, který se již            
zúčastní jednání Presidia jako zástupce jiného Oddílu nebo Rady jednatelů, má tento            
člen právě jeden hlas. Nemůže-li se Presidia zúčastnit některý člen Rady jednatelů,            
nemůže za sebe vyslat náhradníka s hlasovacím právem. 

4. Jednání Presidia svolává dle potřeby písemně, telefonicky či jiným způsobem Rada           
jednatelů, nebo jej může svolat alespoň třetina členů Presidia. Presidium je           
usnášeníschopné, pokud je přítomna alespoň třetina všech členů. Pro odsouhlasení          
konkrétního návrhu stačí prostá většina přítomných členů. 

5. Presidium simuluje funkci VH v období mezi konáním jednotlivých VH. Jako takové           
má zejména tyto pravomoci: 

a. rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí DK o vyloučení z ST FJFI ČVUT             
Tralalalala 

b. určuje výši členských příspěvků 
c. sestavuje rozpočet ST FJFI ČVUT Tralalalala 
d. rozhoduje o založení nového Oddílu 
e. rozhoduje o rozpuštění Oddílu 
f. zadává úkoly Radě jednatelů a Kapitánům 
g. může vetovat rozhodnutí Kapitána přijmout některého občana za člena ST FJFI           

ČVUT Tralalalala 
h. jmenuje další blíže nespecifikované funkce nutné pro správný chod ST FJFI           

ČVUT Tralalalala (např. sekretář klubu, nástěnkář, kontrolor webu, aj.). 
i. V případě, že některý z Kapitánů extrémně neplní své povinnosti, a porušuje            

tak bod stanov článek VI., sekce B), odst. 5, může Presidium odvolat některého             
Kapitána většinou hlasů všech členů komise. O tomto svém rozhodnutí je           
povinna vytvořit písemný dokument o hlasování a důvodu odvolání Kapitána a           
ten řádně zaevidovat. Kapitán se proti tomuto rozhodnutí může odvolat k DK. 

6. Presidium je vždy podřízeno Valné hromadě, a o nejzávažnějších otázkách proto           
nemůže rozhodovat. Zejména: 

a. Presidium nemá právo měnit stanovy. 
b. Presidium nemůže volit členy Rady jednatelů, disciplinárních komisí ani         

Kapitány. 

IV. Rada jednatelů 

1. Rada jednatelů je výkonným orgánem ST FJFI ČVUT Tralalalala a řídí a spravuje ST              
FJFI ČVUT Tralalalala v období mezi Valnými hromadami. 
2. RJ je odpovědná Valné hromadě členů. 
3. RJ se skládá z lichého počtu jednatelů, nejméně však tří, které volí VH. Počet volených 

jednatelů navrhuje stávající RJ na VH dle potřeb ST FJFI ČVUT Tralalalala a o tomto 
návrhu VH hlasuje. Každý kandidát musí dostat dostatek prostoru pro prezentování svých 
názorů a cílů. Hlasování probíhá společně pro všechny kandidáty, přičemž každý 
účastník VH má právo hlasovat pro tolik kandidátů, kolik je počet volených míst. Tento 
počet kandidátů s nejvyšším počtem hlasů se stává jednateli. Kandidáti na dalších 
pozicích se stávají náhradníky (v pořadí podle obdrženého počtu hlasů). V případě, že 



některý z jednatelů přestane být jednatelem (vzdá se funkce, přestane být členem ST FJFI 
ČVUT Tralalalala, přestane být studentem FJFI ČVUT v Praze, zemře, atd.), bude 
nahrazen prvním náhradníkem v pořadí. 

4. Funkční období RJ počíná jejím zvolením a končí zvolením nové RJ. Volba RJ musí              
proběhnout na každé řádné i mimořádné VH. 

5. RJ rozhoduje jednomyslně. V případě neshod uvnitř RJ na konkrétním problému          
postupuje tento problém k rozhodnutí Presidiu. Jeho rozhodnutí je RJ povinna          
respektovat. 

6. Jednání RJ svolává dle potřeby písemně, telefonicky či jiným způsobem člen RJ. 
7. RJ rozhoduje o všech otázkách chodu ST FJFI ČVUT Tralalalala, které nepřísluší VH ani              

Presidiu či si VH rozhodnutí o nich nevyhradila, zejména: 

a. řídí chod a činnost ST FJFI ČVUT Tralalalala v období mezi VH 
b. připravuje a svolává řádné a mimořádné VH 
c. spravuje majetek ST FJFI ČVUT Tralalalala a rozhoduje o jeho vhodném           

využití 
d. jmenuje likvidátora pro případ zániku ST FJFI ČVUT Tralalalala 
e. vydává závazné směrnice a pokyny pro činnost ST FJFI ČVUT Tralalalala 
f. koordinuje styk s ostatními subjekty a státními a městskými orgány 
g. doporučuje Presidiu výši členských příspěvků a předkládá návrh rozpočtu na          

příslušné období 
h. zajišťuje řádné vedení evidence členské základny a dosažené úrovně         

sportovních i kulturních výsledků 
i. zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentaci ST FJFI ČVUT          

Tralalalala 

V. Oddíly 

1. Členové ST FJFI ČVUT Tralalalala se automaticky dělí do logických celků – Oddílů –              
v rámci ST FJFI ČVUT Tralalalala podle příslušnosti k určitému sportu a mužstvu           
nastupujícímu v konkrétní soutěži. Aktuální seznam Oddílů je uveden v dokumentu          
Seznam Oddílů – dodatek ke stanovám, který je uveden na webových stránkách ST             
FJFI Tralalalala (stfjfi.cz) v sekci Dokumenty.  

2. Zájmy členů z Oddílu reprezentuje na Presidiích jeden jejich volený zástupce –           
Kapitán. 

3. Jeden člen ST FJFI ČVUT Tralalalala může být příslušníkem více Oddílů. (Např.            
pokud hraje fotbal v Oddílu Trclclclclc – C-tým fotbal muži a zároveň hraje v Oddílu              
Tralalalala florbal). 

VI. Kapitáni 

A) volba a odvolání Kapitána 

1. Volba Kapitána probíhá buď na VH ST FJFI ČVUT Tralalalala nebo na samostatné             
schůzi Oddílu. 

2. Kapitán je volen členy Oddílu na dobu neurčitou. Oddíl je usnášeníschopný, sejde-li            
se více než polovina členů Oddílu. Každý člen Oddílu má nejvýše jeden hlas. V              



případě, že na funkci Kapitána kandiduje více členů Oddílu, vyhrává kandidát, který            
získal více hlasů. Pokud kandiduje pouze jeden člen, musí získat nadpoloviční většinu            
hlasů přítomných členů Oddílu. 

3. Oddíl musí o své volbě informovat Radu jednatelů a odevzdat jí zápis z hlasování,             
podepsaný všemi hlasujícími členy. 

4. Funkce Kapitána je neslučitelná s funkcí Jednatele a předsedy Oddílové disciplinární          
komise. 

5. Oddíl může Kapitána kdykoli vyměnit a zvolit nového, děje se tak stejným způsobem             
jako v bodě 2. Tuto skutečnost je třeba doložit Radě jednatelů (stejným způsobem jako              
v předchozím bodě). Jediná možnost, jak může Oddíl svého Kapitána odvolat, je volba            
Kapitána nového. 

B) práva a povinnosti Kapitána 

1. Kapitán reprezentuje zájmy členů svého Oddílu na Presidiu i mimo něj. 

2. Kapitán odpovídá za celkový chod svého Oddílu, tj. především vybírání členských           
příspěvků od členů svého Oddílu, komunikaci s Radou jednatelů a dalšími subjekty,           
zajištění bezproblémového chodu Oddílu, zajištění dostatečné výkonnosti Oddílu,        
plnění úkolů zadaných Presidiem, plnění směrnic a pokynů zadaných Radou jednatelů           
apod. 

3. Kapitán rozhoduje o přijetí nových adeptů na členy Oddílu za členy ST FJFI ČVUT              
Tralalalala. Kapitán je povinnen informovat Radu jednatelů o stavu členské základny           
svého Oddílu. 

4. Kapitán rozhoduje o sestavě svého Oddílu pro všechny soutěže, jichž se Oddíl účastní.             
Při výběru hráčů vždy preferuje studenty FJFI a pouze v případě nouze vybírá            
studenty ostatních fakult, škol a na posledním místě nestudující. Zařazení jiného hráče            
než studenta FJFI musí schválit Disciplinární komise ST FJFI ČVUT Tralalalala. 

5. Pokud z jakýchkoli důvodů nemá Oddíl Kapitána nebo Kapitán není schopen          
vykonávat svoji funkci (dlouhodobá nemoc, konec členství v ST FJFI ČVUT           
Tralalalala, konec studia na FJFI ČVUT v Praze, úmrtí, odstoupení z funkce aj.), určí              
Rada jednatelů jeho zástupce. Oddíl je povinen co nejdříve vybrat a řádně zvolit             
Kapitána nového. 

VIII. Disciplinární komise 

Dozorčími orgány ST FJFI ČVUT Tralalalala jsou Disciplinární komise a Oddílové           
disciplinární komise. Kontrolují dodržování těchto stanov, jakožto i dobrých mravů a           
tradic ST FJFI ČVUT Tralalalala. 



A) Oddílová disciplinární komise 

1. V rámci každého Oddílu existují Oddílové disciplinární komise, které plní funkci          
dozorčího orgánu v rámci každého Oddílu. 

2. Oddílová komise se skládá z předsedy a dvou členů. Funkce předsedy Oddílové           
disciplinární komise je neslučitelná s funkcí Kapitána a Jednatele. 

3. Členy Oddílové disciplinární komise volí členové Oddílu. Pro volbu, odvolání i           
náhradu komisařů platí stejná pravidla jako pro volbu Kapitána. Pokud se volí n členů              
najednou, jsou zvoleni kandidáti na prvním až n-tém pořadí. Členové komise si mezi             
sebou zvolí předsedu. 

4. Oddílová disciplinární komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň dvou jejích          
členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti rozhoduje hlas           
předsedy. 

5. Oddílová komise schvaluje ceník pokut, které mohou být členům Oddílu uděleny za            
nedodržování svých členských povinností, týmové morálky a za další úkony, které           
souvisejí s činností Oddílu. O každé změně ceníku pokut musí komise informovat            
všechny členy Oddílu. 

6. Každý člen Oddílu se může proti rozhodnutí své Oddílové disciplinární komise           
odvolat k Disciplinární komisi ST FJFI ČVUT Tralalalala 

B) Disciplinární komise ST FJFI ČVUT Tralalalala 

1. DK se skládá z předsedů Oddílových disciplinárních komisí. 

2. Předsedou DK se stává zástupce fotbalového A-týmu mužů. 

3. DK je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné poloviny jejích členů a           
rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. 

4. Předseda má jedno právo veta za semestr (dle studijního řádu ČVUT). V případě jeho             
uplatnění je daný návrh smeten ze stolu a nebude nadále projednáván. 

5. Jednání DK svolává jakýkoliv její člen, Rada jednatelů nebo alespoň jedna čtvrtina            
všech členů ST FJFI ČVUT Tralalalala. 

6. DK kontroluje dodržování těchto stanov, dobrých mravů členů a dodržování tradic ST            
FJFI ČVUT Tralalalala na úrovni celého spolku a v případě jejich porušení některým             
členem spolku jej může přiměřeně potrestat. Toto může vést při hrubém porušení až k              
ukončení členství v ST FJFI ČVUT Tralalalala, dle části Členství a členské příspěvky             
v ST FJFJI ČVUT Tralalalala, článek I., odstavec 3. těchto stanov.  

PRÁVNÍ POSTAVENÍ ST FJFI ČVUT Tralalalala 

ST FJFI ČVUT Tralalalala je samostatným a nezávislým spolkem s právní subjektivitou - 
právnickou osobou. ST FJFI ČVUT Tralalalala může svým jménem nabývat práv, zavazovat 



se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Může též k plnění svých úkolů používat 
státního, obecního nebo soukromého majetku, který mu byl smluvně přenechán na určitou či 
neurčitou dobu do užívání nebo nájmu s právem hospodařit s ním jako s vlastním za 
sjednaných podmínek. 

I. Jednání, zastupování a podepisování za ST FJFI ČVUT Tralalalala 

1. Každý jednatel je statutárním orgánem ST FJFI ČVUT Tralalalala. Rada jednatelů           
zastupuje a jedná jménem ST FJFI ČVUT Tralalalala a to tak, že za ST FJFI ČVUT                
Tralalalala jedná a podepisuje se každý jednatel samostatně. 

2. Podepisování právních a smluvních vztahů za ST FJFI ČVUT Tralalalala se provádí            
tak, že k plnému názvu spolku, případně k razítku spolku, připojí svůj podpis            
jakýkoliv jednatel. RJ může pověřit zastupováním příslušného člena ST FJFI ČVUT           
Tralalalala. Toto písemně a svým podpisem potvrdí alespoň jeden člen RJ. 

 
 
 
 


