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UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ MK  

VE ZNĚNÍ SCHVÁLENÉM DNE 2 1 . 4 . 2 0 1 3  

ČLÁNEK 1  

OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ MK  

1. MK jako samostatná právnická osoba nakládá hospodárně se svým majetkem a využívá jej k 
podpoře své činnosti. Výkonný výbor MK, na místní úrovni Výbor regionálního klubu MK, 
hospodaří s majetkem organizace na základě běžných zásad hospodaření a na základě 
rozhodnutí Kongresu, na místní úrovni Sněmu. 

2. Sdružení získává finanční prostředky pro svou činnost: 

a) z členských příspěvků, 
b) z darů a dotací, 
c) z vlastní hospodářské činnosti. 

3. Sdružení má jednotné účetnictví, za jehož vedení zodpovídá hlavní pokladník MK. 

4. Hlavní pokladník MK: 

a) vede pokladnu MK, 
b) kontroluje vedení účetnictví na úrovni regionálních klubů MK, 
c) disponuje podpisovým právem k bankovním účtům na centrální úrovni, 
d) jedná jménem organizace v majetkových a hospodářských vztazích. 

5. Pro celé MK platí pouze jedno IČO: 44964633 a jedno DIČ: CZ44964633. 

6. Centrální číslo účtu: 33839021 / 0100 je vedeno u Komerční banky, a.s. – pobočka Praha 5 – 
Smíchov. 

7. Kontrola účetnictví regionálních klubů probíhá v termínech vyhlašovaných VV MK.  

ČLÁNEK 2  
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ  NA ÚROVNI VV MK 

1. Za VV MK vystupuje navenek v hospodářských otázkách předseda MK, a hlavní pokladník MK. 
Předseda MK má právo ve specifických záležitostech pověřit další členy VV MK, popř. asistentku 
hlavní kanceláře k jednání jménem MK. 

2. Ve finančních otázkách (příjmy a výdaje) rozhodují pověřené osoby následovně: 

a) asistent/ka hlavní kanceláře – má právo rozhodovat o běžných administrativních 
výdajích kanceláře do jednorázové výše 1.000,- Kč 



b) tajemník MK a hlavní pokladník MK – o běžných administrativních výdajích a 

investičních výdajích do jednorázové výše 7.500,- Kč 
c) předseda MK – má právo samostatně rozhodovat o příjmech (dary a dotace) do 

jednorázové výše 50.000,- Kč; o běžných administrativních výdajích a investičních 
výdajích do jednorázové výše 15.000,- Kč; na návrh VV rozhoduje v záležitostech mezd a 
odměn (honorářů) vztahujících se ke členům VV, dalším členům MK a externím 
spolupracovníkům VV. 

d) Výkonný výbor MK – jako kolektivní orgán rozhoduje VV o veškerých příjmech 
organizace nad 50.000,- Kč (v záležitostech darů a dotací směřujících do RK MK 
rozhoduje o příjmech nad 30.000,- Kč) a všech investičních výdajích nad 15.000,- Kč (v 
investičních záležitostech RK MK o jednorázových výdajích nad 15.000,- Kč). VV 
navrhuje předsedovi MK výši mezd a odměn pro pracovníky a externí spolupracovníky 
MK. 

e) k jednání s nadacemi s celostátní působností je oprávněn pouze předseda MK nebo jím 
pověřený člen VV MK. 

3. Pravidla uvedená v čl. 2, odst. 2 se nevztahují na akce, jejichž rozpočet je předem schválen VV 
MK a kde je výdej peněžních prostředků průběžně kontrolován hlavním pokladníkem MK. 

4. Předseda MK má právo požadovat náhradu škody po tom členovi MK, který se prokazatelně 
dopustil poškození hmotného majetku MK nebo jiného zařízení v držení MK. Výši náhrady musí 
odsouhlasit VV MK. 

ČLÁNEK 3  
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ  NA ÚROVNI RK MK 

1. RK MK hospodaří samostatně, avšak nemají právní subjektivitu. 

2. Za hospodaření RK je zodpovědný předseda RK. Vedle něj působí v RK také volený pokladník, 
který zodpovídá za vedení pokladny. 

a) předseda RK MK – má právo samostatně rozhodovat o příjmech (dary a dotace) do výše 
20.000,- Kč; o běžných administrativních výdajích a investičních výdajích do výše 
10.000,- Kč; na návrh Výboru RK MK rozhoduje v záležitostech mezd a odměn 

(honorářů) vztahujících se ke členům Výboru RK MK, členům RK MK a jeho externím 
spolupracovníkům, 

b) Výbor RK MK – jako kolektivní orgán rozhoduje o příjmech RK MK do výše 30.000,- Kč a 
investičních výdajích do výše 15.000,- Kč. 

3. Pravidla uvedená v článku 3, odst. 2 se nevztahují na akce, jejichž rozpočet je předem schválen 
VV MK a kde je výdej peněžních prostředků průběžně kontrolován pokladníkem RK MK a 
hlavním pokladníkem MK. 

4. Pokladníci RK MK jsou v pravidelném kontaktu s hlavním pokladníkem MK, který je informuje 
o chystaných aktivitách (kontrola účetnictví, výstupy pro KRK apod.). 

5. Pokladníci RK MK jsou povinni předat minimálně 14 dnů před konáním Kongresu MK zprávu 
hlavnímu pokladníkovi MK o hospodaření příslušného RK MK k datu odeslání zpráv. 

ČLÁNEK 4  

PRAVIDLA PRO ZALOŽENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU 



1. Dispoziční právo k centrálnímu účtu má předseda MK a hlavní pokladník MK. Předseda MK má 

právo převést dispoziční právo na další členy VV MK se souhlasem VV. 

2. Účet RK MK může být otevřen pouze se souhlasem VV MK na základě pověření (plné moci) od 
statutárního zástupce MK - předsedy sdružení. 

3. Dispoziční právo k účtu RK MK má předseda RK MK a pokladník RK MK. Předseda RK MK má 
právo převést dispoziční právo k účtu RK MK pouze na jednoho člena Výboru RK MK, a to se 
souhlasem nadpoloviční většiny členů Výboru RK MK. 

4. Běžný účet zakládá pověřená osoba.  

ČLÁNEK 5  

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato pravidla vstupují v platnost dnem schválení na společném zasedání VV MK a Rady MK. 


