Vnitřní předpisy klubu Masařka
Klub Studentské unie ČVUT

ČÁST I
Základní ustanovení
Vnitřní předpisy klubu Masařka (dále jen MAS) jsou podřízeny Stanovám klubu MAS a
stanovám Studentské unie (dále jen SU).
Vnitřní předpisy upravují způsob jednání, hlasování a volení členů představenstva klubu
MAS.

ČÁST II
Statut
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Klub MAS je samosprávný orgán studentů ubytovaných na Masarykově koleji (dále jen
MK)
Představenstvo klubu MAS má minimálně pět členů, maximálně sedm.
Volební období trvá zpravidla jeden rok.
Klub MAS spolupracuje s SÚZ a SU.
Klub MAS spolupracuje s ostatními Studentskými samosprávami v rámci ČVUT.
Povinnosti představenstva klubu MAS:
a) Projednávat návrhy studentů a zaujímat k ním stanovisko.
b) Hájit práva a zájmy studentů ubytovaných na MK.
c) Informovat SÚZ ČVUT o své činnosti, zejména takové, které zásadním způsobem
ovlivňuje chod MK.
d) Informovat studenty o své činnosti.
e) Projednávat a do maximálně 30 dnů zaslat svoje stanovisko ke všemu, o co budu
SÚZ ČVUT nebo SU požádána.

ČÁST III
Jednací řád
Článek první – Úvodní ustanovení
§1
Jednací řád klubu MAS upravuje zásady jednání klubu MAS, jejích orgánů, funkcionářů a
dalších osob účastnících se jednání a aktivit klubu MAS, zásady jednání společné schůze,
styky klubu MAS navenek, postavení členů představenstva klubu MAS.
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Článek druhý - Představenstvo
§2
Mandát člena představenstva vzniká zvolením. Členové zvoleni v řádných volbách mohou též
schválit 2/3 většinou mandát členovi klubu MAS za jeho zásluhy a dlouhotrvající práci pro
klub Masařka. Toto je možné pouze za předpokladu, když představenstvo nemá maximální
počet členů.
§3
Prohlášením učiněným osobně na schůzi klubu MAS se může člen představenstva svého
mandátu vzdát. Brání – li účasti člena představenstva na schůzi klubu MAS závažné
okolnosti, může tak učinit též prohlášením sepsaným formou zápisu, které se doručí
předsedovi popř. místopředsedovi klubu MAS.
Článek třetí -Ustavující schůze klubu MAS
§4
Příslušní členové představenstva se sejdou po svém zvolení na ustavující schůzi (jednání)
klubu MAS.
Ustavující schůze klubu MAS se musí sejít nejpozději do 30 dnů po uplynutí skončení voleb
do představenstva klubu MAS.
Ustavující schůze klubu MAS svolá bývalý předseda klubu MAS. Není – li bývalý předseda
klubu MAS členem představenstva, svolá schůzi, nejstarší člen nově zvoleného
představenstva klubu MAS; pokud ten svolání ustavující schůze odmítne, svolá ji následující
nejstarší člen.
Ustavující schůzi klubu MAS zahájí a až do zvolení nového předsedy klubu MAS je řídí člen,
který ji svolal.
§5
Představenstvo klubu MAS zvolí svého předsedu.
§6
Předseda klubu MAS se ujme řízení schůze.
Na návrh předsedy provede klub MAS volbu místopředsedy. Představenstvo klubu MAS
zvolí zapisovatele a ověřovatele zápisu. Funkce zapisovatele a ověřovatele zápisu se může na
každé schůzi měnit.
Článek čtvrtý - Jednání klubu MAS
§7
Jednání klubu MAS svolává předseda klubu MAS, a to tak, aby bylo zahájeno nejpozději
měsíc po posledním jednání. Jednání klubu MAS může také svolat kterýkoliv člen
představenstva MAS.
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O svolání schůze klubu MAS musí být členové představenstva vyrozuměni nejméně jeden
den předem. Nebyla – li tato lhůta dodržena, může člen navrhnout odročení jednání; o
takovém návrhu rozhodne představenstvo klubu hlasováním bez rozpravy.
§8
Člen představenstva klubu MAS se účastní jednání klubu.
Po zahájení schůze klubu MAS oznámí předsedající jména členů představenstva, kteří
požádali o omluvení neúčasti na jednání.
Evidenci účasti člena představenstva klubu MAS na schůzi , včetně důvodů neúčasti, pokud je
člen uvede, vede zapisovatel, nebo jeho zástupce.
§9
Předsedající může za nepřístojné chování při jednání klubu MAS uložit členu představenstva
pořádkové opatření, kterým je napomenutí, a nebo vykázání člena z jednací místnosti.
Proti rozhodnutí předsedajícího o uložení pořádkového opatření napomenutí nebo vykázání
z jednací místnosti se může člen představenstva odvolat k představenstvu klubu MAS
bezprostředně po jeho uložení. Představenstvo klubu bez rozpravy rozhodnutí předsedajícího
potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí představenstva je konečné.
§ 10
Pořádkové pravomoci předsedajícího schůze klubu MAS podléhají vedle představenstva
klubu všichni další účastníci jednání a osoby, které jsou jednání klubu MAS přítomné
v prostorách vyhrazených hostům a veřejnosti. Chovají – li se tyto osoby nepřístojně, může
předsedající schůzi přerušit, přemístit jednání do místnosti uzavřené veřejnosti nebo rušitele
pořádku nechat vyvést.
§ 11
Členu představenstva klubu MAS je v jednací místnosti trvale vyhrazeno členské křeslo.
Schůze klubu MAS se účastní členové představenstva. Mohou se jí zúčastnit prezident SU,
ředitel SÚZ ČVUT a osoby, které mají oprávnění zúčastnit se schůze klubu; může jí být
přítomen vedoucí Masarykovy koleje a jím určení zaměstnanci SÚZ ČVUT. Tyto osoby mají
právo účastnit se jednání v prostoru vyhrazeném pouze pro členy představenstva.
Schůze klubu MAS se mohou zúčastnit i další osoby, projeví – li s tím představenstvo
souhlas; předsedající jim může udělit slovo.
Přítomnost dalších osob je přípustná jen do naplnění počtu míst v prostorách vyhrazených pro
hosty a veřejnost.
§ 12
Schůzi klubu MAS zahájí předseda nebo jeho zástupce ve stanovenou dobu v přítomnosti
minimálně 2/3 členů představenstva.
Představenstvo stanoví na návrh svého předsedy pořad schůze, popřípadě způsob
projednávání jednotlivých bodů pořadu.
Člen představenstva může navrhnout změnu nebo doplnění pořadu.
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Představenstvo klubu může v průběhu schůze hlasováním bez rozpravy přesunout body
pořadu nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu. Může též přerušit
projednávání bodu pořadů a další jednání o něm odročit.
Předsedající může navrhnout přerušení schůze klubu MAS. O takovém návrhu rozhodne
představenstvo bez rozpravy.
§ 13
Usnese – li se na tom představenstvo klubu MAS, je člen vedení Masarykovy koleje oficiálně
požádán o osobní účast na schůzi klubu MAS.
§ 14
Schůze klubu MAS jsou zpravidla veřejné. Na návrh prezidenta SU, ředitele SÚZ ČVUT,
vedoucího Masarykovy koleje nebo člena představenstva se může představenstvo klubu MAS
usnést, že schůze nebo její část je neveřejná, zejména jsou – li na pořadu schůze zařazeny
utajované otázky související s provozem Masarykovy koleje nebo jiné závažné utajované
skutečnosti. O tomto návrhu rozhodne představenstvo klubu MAS bez rozpravy.
Schůze klubu MAS nebo její části, která byla prohlášena za neveřejnou, se mohou kromě
členů zúčastnit vedoucí Masarykovy koleje, prezident SU, ředitel SÚZ ČVUT; jiné osoby se
mohou takové schůze zúčastnit nebo být přítomny v jednací místnosti anebo na vyhrazených
pro hosty a veřejnost jen se souhlasem představenstva. O účasti a přítomnosti jiných osob na
schůzi rozhodne představenstvo klubu MAS hlasováním bez rozpravy.
Bod jednání zařazený na pořad schůze klubu MAS uvede zpravidla navrhovatel. Jde – li o
návrh skupiny členů odůvodní ho člen, kterého tím tato skupina pověří.
§ 15
Po vystoupení navrhovatele zahájí předsedající rozpravu. Během rozpravy lze podat návrh na
odročení, zamítnutí, návrh jiné předlohy. Během rozpravy lze též předkládat návrhy
pozměňovací a návrhy eventuální, dodatečné a podmíněné.
Členové představenstva se hlásí do rozpravy ústně nebo písemně, a to buď před zahájením
schůze u předsedy klubu MAS nebo v průběhu schůze u předsedajícího až do ukončení
rozpravy. Členové představenstva se mohou do rozpravy přihlásit i zdvižením ruky. Písemné
přihlášky mají přednost.
Při zahájení rozpravy oznámí předsedající přihlášené řečníky. Slovo uděluje v pořadí, ve
kterém se o ně písemně přihlásili, a poté ostatním přihlášeným. Zapisovateli udělí slovo
během rozpravy, kdykoli o to požádá. Slova se smí ujmout jen ten, komu je předsedající
udělí.
Kdo není přítomen v jednací místnosti v okamžiku, kdy se mu uděleno slovo, ztrácí pořadí.
Není – li přítomen ani bezprostředně před ukončením rozpravy, jeho přihláška propadá.
§ 16
Člen představenstva má mluvit k projednávané věci. Odchyluje – li se od ní, může na to
předsedající člena upozornit a volat jej k věci. Vybočuje – li člen svým projevem z mezí
slušnosti, může jej předsedající volat k pořádku. Nevedlo –li dvojí upozornění k nápravě,
může mu slovo odejmout.
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§ 17
Člen představenstva se musí přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh
rozpravy. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu
projednávání některého bodu pořadu. Nelze v ní však uplatňovat věcná stanoviska
k projednávané otázce. Člen, který se přihlásil k faktické poznámce, dostane slovo
přednostně, avšak bez přerušení toho, kdo právě mluví.
§ 18
Řečník nesmí být přerušen, s výjimkou oprávnění předsedajícího .
§ 19
Člen představenstva může v rozpravě podávat k projednávané věci návrhy. Mají se vztahovat
k určité věci projednávaného bodu a má z nich být zřejmé, na čem se má představenstvo
klubu MAS usnést. Předsedající může požádat člena, aby svůj návrh zpřesnil nebo jej
předložil písemně. Návrhy jsou:
1. Návrh na odročení
a) návrhem na odročení navrhuje člen představenstva, aby projednávaný návrh
nebyl rozhodnut ihned, ale aby se o něm jednalo buď v době pozdější,
vyjádřené určitým časovým údajem, nebo podmínkou, která musí být nejprve
splněna, anebo aby jednání bylo odročeno na dobu neurčitou,
b) k tomuto návrhu lze podávat pozměňovací návrhy ke lhůtě jeho odročení nebo
podmínce, která má být splněna před projednáváním návrhu,
c) návrh lze revokovat v rámci právě probíhajícího jednání, pokud byl přijat.
Návrh na revokaci může podat jen ten, kdo pro návrh hlasoval.
2. Návrh na zamítnutí
d) přijetí návrhu na zamítnutí má za následek, že projednávaný návrh již nebude
předmětem rozpravy ani hlasování,
e) k tomuto návrhu nelze podávat pozměňovací návrhy,
f) přijatý návrh nelze revokovat.

3. Návrh jiné předlohy
g) je – li předloženo v téže věci několik předloh návrhu nebo usnesení klubu
MAS, představenstvo klubu MAS, kterou předlohu bude projednávat,
h) přijatý návrh nelze revokovat. Pokud však projednávaná předloha ve znění
pozměňovacích návrhů není přijata, lze navrhnout, aby se projednávala další
předloha z předloh dříve zamítnutých.
4. Návrh pozměňovací
i) pozměňovacím návrhem se vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části
původního návrhu,
j) k pozměňovacímu návrhu lze podávat další pozměňovací návrhy.
Pozměňovací návrhy k dalším pozměňovacím návrhům nejsou přípustné,
k) přijatý návrh lze revokovat v rámci právě probíhajícího jednání, pokud byl
přijat. Návrh na revokaci může podat jen ten, kdo pro návrh hlasoval.
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5. Návrh eventuální, dodatečný, podmíněný
l) pokud se v rozpravě ukáže, že rozhodnutí projednávané věci vyžaduje
rozhodnutí i v jiné otázce, je možné předložit návrh eventuální. Dodatečným
návrhem se rozšiřuje nebo doplňuje původní návrh, pokud tak nelze učinit
návrhem pozměňovacím. Schválením podmíněného návrhu se podmiňuje
platnost usnesení splněním nebo nesplněním určité podmínky. Podmíněný
návrh nelze přijmout při schvalování návrhů usnesení,
m) navrhovatel uvede, o jaký druh návrhu jde, a jen předsedající schůze může
označení návrhu zpochybnit; o pochybnostech rozhodne představenstvo klubu
MAS hlasováním bez rozpravy,
n) k návrhům uvedeným v písmenu a) lze podávat pozměňovací návrhy,
o) přijatý návrh lze revokovat v rámci právě probíhajícího jednání, pokud byl
přijat. Návrh na revokaci může podat jen ten, kdo pro návrh hlasoval.
Jestliže je v rozpravě přednesen návrh, může člen představenstva nebo navrhovatel navrhnout
přerušení projednávané věci. Současně může navrhnout, kdy má být projednávání obnoveno.
O návrhu na přerušení projednávání rozhodne představenstvo klubu MAS bez rozpravy.
§ 20
Navrhovatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení rozpravy.
§ 21
Navrhovatelé mají právo mluvit a předkládat návrhy pouze v úředním jazyce ČR. Písemné
návrhy předložené v jiném než českém jazyce jsou povinni přeložit do českého jazyka.
§ 22
Předsedající rozpravu ukončí, nejsou – li do rozpravy přihlášeni další řečníci.
Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo navrhovateli. Navrhovatel se může
závěrečného slova vzdát.
Představenstvo klubu MAS se může usnést bez rozpravy na opětovném otevření rozpravy, a
to do zahájení hlasování o závěrečném usnesení. Rozprava je znovu zahájena též tehdy, ujme
– li se slova před hlasováním o závěrečném usnesení vedoucí Masarykovy kolej, ředitel SÚZ
ČVUT nebo prezident SU. Pro ukončení nově zahájené rozpravy platí ustanovení odstavce 1
obdobně.
§ 23
Řediteli SÚZ ČVUT, vedoucímu Masarykovy koleje, prezidentovi SU, předsedovi klubu
MAS udělí předsedající slovo, kdykoli o to požádají.
§ 24
O schůzi klubu MAS se pořizuje zápis, v němž se uvede pořad schůze, kdo schůzi řídil, jaké
návrhy byly podány, kteří řečníci vystoupili v rozpravě, počet přítomných členů a přehled
výsledků hlasování. Součástí zápisu jsou úplné texty předložených písemných návrhů,
přijatých usnesení, prohlášení a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání.
Zápis po jeho ověření ověřovatelem schvaluje a podepisuje předseda klubu MAS, zapisovatel
a ověřovatel nejpozději do 2 dnů od skončení schůze. Schválený zápis je autentickým
záznamem o schůzi a odevzdává se k uložení společně s přílohami nejpozději do 7 dnů od
skončení schůze. Závažné připomínky zainteresovaných osob k zápisu budou uvedeny
v dalším zápise.
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Zápisy z neveřejných schůzí nebo jejích částí jsou neveřejné, neusnese – li se představenstvo
klubu MAS jinak.
Zápisy ze schůzí klubu MAS se pravidelně vyvěšují na nástěnku a na webové stránky,
nedohodne – li se představenstvo klubu MAS jinak.
Článek pátý - Jednání o návrzích usnesení
§ 25
Návrh usnesení může podat člen, skupina členů, student nebo zástupce SÚZ ČVUT (dále jen
„navrhovatel“). Za SÚZ ČVUT mohou jednat jen členové jeho vedení nebo vedení
Masarykovy koleje, nebo zaměstnanci SÚZ ČVUT, kteří byli takovým jednáním zvlášť
pověřeni. Jde – li o návrh skupiny členů, odůvodní ho člen, kterého tím tato skupina pověří.
Návrh usnesení se předkládá písemně a musí obsahovat přesné znění toho, na čem se má
představenstvo klubu MAS usnést.
Navrhovatel může vzít svůj návrh usnesení zpět až do zahájení hlasování o návrhu. Poté může
vzít takový návrh zpět jen se souhlasem představenstva klubu MAS.
§ 26
Návrh usnesení se předkládá předsedovi klubu MAS.
Vedení Masarykovy koleje, prezident SU nebo ředitel SÚZ ČVUT zasílá své stanovisko
k návrhu usnesení předsedovi klubu MAS.
§ 27
Předseda klubu MAS přihlédne k doporučení navrhovatele a rozhodne o zařazení návrhu
usnesení do návrhu pořadu nejbližší schůze klubu MAS. Návrh usnesení se členovi doručí
nejméně 6 hodin před jeho projednáním. Nebyla – li tato lhůta dodržena, může člen
představenstva navrhnout odročení jednání o takovém bodu pořadu. O návrhu na odročení
jednání o takovém bodu pořadu rozhodne představenstvo klubu MAS hlasováním bez
rozpravy.
Článek šestý - Hlasování představenstva klubu MAS
§ 28
Za přítomné se považují všichni, kteří jsou v době hlasování přítomni v jednací místnosti (tuto
skutečnost ověří zapisovatel).
Při hlasování hlasovacími lístky se za přítomné považují členové, kteří obdrželi hlasovací
lístky.
Představenstvo klubu MAS rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Hlasování řídí
předsedající schůze. Je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování.
Předsedající dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu.
Je – li návrhů více, hlasuje se o nich v opačném pořadí než byly předloženy. Představenstvo
klubu MAS se bez rozpravy na návrh předsedy může usnést na jiném pořadí.
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§ 29
Představenstvo klubu MAS je způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň 2/3 členů
představenstva.
K platnému usnesení představenstva klubu MAS je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů.
Při rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy. Pokud není předseda přítomen a nastane rovnost
hlasů odkládá se rozhodnutí na příští jednání.
§ 30
Své vnitřní poměry a podrobnější pravidla svého jednání upravuje představenstvo klubu MAS
usnesením. Návrh takového usnesení se doručí všem členům nejméně 24 hodin před
hlasováním o něm.
§ 31
Po ukončení rozpravy oznámí předseda, v jakém pořadí se bude o návrzích hlasovat. Je – li
podáno více návrhů, hlasuje se v pořadí v jakém byly předloženy, a to postupně podle skupin:
1.
2.
3.
4.
5.

návrh na odročení,
návrh na zamítnutí,
návrh jiné předlohy,
návrh pozměňovací,
návrh eventuální, dodatečný, podmíněný.

Je – li podáno více návrhů na úpravu téže věci pouze z hlediska množství, času, osoby nebo
místa, zjistí se nejdříve počty členů podporujících jednotlivé návrhy a poté se o nich hlasuje
v pořadí podle počtu podporujících hlasů.
Vylučuje – li přijatý návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje.
Před hlasováním se zopakuje přesné znění návrhu, pokud nebylo členům předáno písemné
vyhotovení. Předsedající může upozornit na souvislost s jinými návrhy.
Představenstvo klubu MAS se může usnést, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu,
o nichž se bude hlasovat odděleně. Po odděleném hlasování o částech návrhu nebo po přijetí a
odmítnutí pozměňovacích návrhů se hlasuje na závěr o návrhu jako o celku.
§ 32
Hlasuje se veřejně nebo tajně. O návrzích lze hlasovat jen veřejně. Způsob hlasování navrhne
předsedající.
§ 33
Veřejně se hlasuje zdvižením ruky, neusnese – li se představenstvo klubu MAS na jiném
způsobu veřejného hlasování.
Výsledky takového hlasování zjišťují zapisovatel a ověřovatel.
O námitkách proti osobě zapisovatele rozhodne představenstvo klubu MAS hlasováním bez
rozpravy.
§ 34
Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Tajným hlasováním se volí předseda klubu MAS,
místopředseda představenstva klubu MAS, zástupci klubu MAS jednající za klub MAS na
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jednáních s ostatními subjekty; v dalších případech se hlasuje tajně, usnese – li se na tom
představenstvo klubu MAS.
Výsledky takového hlasování zjišťuje interní volební komise. Počet členů v interní volební
komisi stanoví představenstvo klubu MAS bez rozpravy. Členy, kteří v interní volební komisi
zasednou určí představenstvo klubu MAS též bez rozpravy.
§ 35
Předsedající nebo jiná osoba, vyhlásí vždy výsledek hlasování tak, že sdělí počet přítomných
členů, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat.
Informace o výsledku hlasování musí být veřejnosti a sdělovacím prostředkům na požádání
dostupná. To neplatí, jde – li o schůzi neveřejnou nebo její neveřejnou část.
Každý člen může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu
nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne představenstvo klubu MAS bez
rozpravy.
Vyhoví – li představenstvo klubu MAS námitce, musí se hlasování opakovat.
Článek sedmý - Vyhlašování usnesení
§ 36
Usnesení se uvádějí větou: „Představenstvo klubu Masařka se usneslo na tomto usnesení.“
Předseda klubu MAS podepíše přijaté usnesení.
Článek osmý - Petice a jiná podání studentů
§ 37
Petice adresované představenstvu klubu MAS se doručí předsedovi klubu MAS. Ten posoudí,
zda petice splňuje náležitosti stanovené petičním zákonem. Pokud nebude petice splňovat
zákonné požadavky, vrátí předseda klubu MAS petici k přepracování pisateli petice.
Představenstvo klubu MAS rozhodne, zda vyslechne pisatele petice nebo toho, kdo zastupuje
členy skupiny, která petici podala, a zda o obsahu petice uvědomí SU, vedení Masarykovy
koleje, popřípadě ředitele SÚZ ČVUT nebo jiného představitele ČVUT.
Po provedeném šetření představenstvo klubu MAS vyrozumí toho, kdo petici podal formou
písemné zprávy nejpozději 21 den od doručení petice. Ve zprávě uvede stanovisko k obsahu
petice a způsobu jejího vyřízení.
O přijatých peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení zakládá představenstvo klubu MAS
zprávy. Ve zprávě zejména uvede, kdo petice podal, kdy byly doručeny, čeho se týkaly a jak,
kdy a kým byly projednány a vyřízeny. Nestanoví – li představenstvo klubu MAS jinak,
předloží pověřený člen takovou zprávu nejpozději do 15. dne od doručení petice.
§ 38
Podání, která nejsou peticemi, předá student, nebo zástupce skupiny, která podání předkládá,
kterémukoli ze členů představenstva klubu MAS, který je předloží na nejbližší schůzi klubu
MAS k rozpravě.
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Článek devátý - Všeobecná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 39
Písemné podklady pro jednání představenstva klubu MAS a zápisy o schůzích klubu MAS
s uvedením všech vystoupení, přijatých usnesení a výsledků hlasování, jsou publikacemi
klubu MAS.
Publikace klubu MAS jsou veřejné; lze do nich nahlédnout a pořizovat jejich opisy a výpisy
z nich.
Členové představenstva dostávají všechny publikace klubu MAS na technickém nosiči dat.
Požádá – li o to člen představenstva, obdrží publikaci klubu MAS v písemné formě.
Publikace archivuje zapisovatel klubu MAS.
§ 40
V novém volebním období představenstva klubu MAS nelze projednat návrhy, které nebyly
projednány a rozhodnuty v minulém volebním období.
§ 41
Návrhy usnesení předložené klubu MAS před účinností tohoto usnesení se projednají podle
dosavadních předpisů.
§ 42
Funkcionáři klubu MAS, zvoleni nebo ustaveni podle dosavadních předpisů se považují za
funkcionáře zvolené a ustavení podle tohoto usnesení.
§ 43
Představenstvo může 2/3 většinou schválit členům klubu VIP status. Což znamená možnost
doživotního členství v klubu Masařka - především možnost mít připojen svůj počítač i po
odstěhovaní z koleje a stálá platnost kolejního mailového účtu.

Účinnost
Tento dokument nabývá účinnosti dnem: ……………………………………

Za představenstvo klubu Masařka:
………………………………………..
Jaroslav Hřebeček

10

