2
STANOVY
Fotbalového klubu FC Lipno z.s. ze dne 12. dubna 2014
ve znění usnesení valné hromady č. 3/2014 ze dne
11. července 2014 a č. 4 až 7/2016 ze dne 2.
prosince 2016 (úplné znění stanov ke dni 1.
ledna 2017).
Níže uvedené osoby, s úmyslem založit spolek,
shodly se ve smyslu § 218 zákona. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na stanovách tohoto znění:

(4) Klub může být členem osob a subjektů,
jejichž zakladatelská právní jednání nejsou
v rozporu s těmito stanovami, a jejichž hlavním
zaměřením, posláním či účelem je podpora a
rozvoj veřejně prospěšných činností, zejména
v oblasti sportu a tělovýchovy.
Čl. 5

Základní charakteristiky klubu

Klub se plně hlásí k tradicím činnosti
fotbalového oddílu TJ Lipno nad Vltavou před
rokem 1989 a Fotbalového klubu FC Lipno nad
Vltavou z let 1994 až 2000 a považuje se za jejich
faktické i morální pokračovatele.

Čl. 1

Čl. 5a

Fotbalový klub FC Lipno(dále též jen „klub“)
je spolkem, jehož právní osobnost vyplývá ze
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zejména z § 214 a násl. tohoto zákona.

Symboly klubu jsou klubové barvy, znak
klubu a vlajka klubu.

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 2
(1) Klub nese plný název Fotbalový klub FC
Lipno z.s.
(2) Pro potřeby reprezentace a propagace
klubu, jakož i k jiným účelům, pro něž není nutné
užívat plný název spolku, klub užívá zkrácený
název „FC LIPNO“.
Čl. 3
Sídlo klubu je na adrese 382 78Lipno nad
Vltavou, Lipno nad Vltavou čp. 37, okr. Český
Krumlov.
Čl. 4
(1) Klub jespolkem otevřeným, politicky a
nábožensky nezávislým.
(2) Klub je samosprávným a dobrovolným
svazkem fyzických osob vedených společným
zájmem, k jehož naplňování jsou v něm i
spolčeny.
(3)
Klub
vyvíjí
svoji
činnost
na
demokratických zásadách a za účinné spolupráce
se všemi osobami založenými na stejných
základech a principech a (nebo) sledujícími stejné
či obdobné cíle.

Čl. 6
Účel klubu
(1) Klub nebyl založen ani za účelem
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti ani za
účelem dosahování zisku.
(2) Hlavním účelem klubu je
a) podílet se na rozvoji amatérského sportu napříč
všemi věkovými kategoriemi a vytvářet a
udržovat pro něj vhodné podmínky,
b) vyplňovat volný čas svých členů, příznivců a
zájemců z řad široké veřejnosti, zejména mládeže,
a odstraňovat tak kritické faktory jejich možného
protispolečenského chování,
c) působit preventivně v oblasti drogové,
alkoholové a jiné závislosti, zejména u mládeže,
d) motivovat všechny své členy, příznivcea
širokou veřejnost k dodržování ustálených
pravidel slušného chování a fair play.
Čl. 7
Předmět činnosti klubu
(1) Hlavním předmětem činnosti klubu
jeprovozování sportu, kterým se rozumí zejména
a) teoretická a praktická příprava jednotlivců v
družstvech všech věkových kategorií v oblasti
amatérského sportu –fotbalu,
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b) zajištění účasti jednotlivců a celých družstev v
mistrovských a nemistrovských soutěžích
spadajících do působnosti příslušných řídících
orgánů těchto soutěží, zejména Fotbalové asociace
České republiky (dále jen „FAČR“),
c)
organizování
vlastních
soutěžních
i
nesoutěžních sportovních akcí a účast na nich,
jakož i účast na obdobných sportovních akcích
pořádaných jinou osobou,
d) provoz a údržba vlastních a svěřených
sportovišť a tělovýchovných zařízení potřebných
pro uvedené aktivity.
(2) Klub doplňkově uskutečňuje i jiné
nevýdělečné aktivity splňující účel, za kterým byl
založen.
(3) Za účelem rozvoje sportu a podpory hlavní
činnosti nebo za účelem hospodárného využití
majetku klubu je klub oprávněn provozovat
vedlejší
(hospodářské)
činnosti.
Vedlejší
(hospodářskou) činností se rozumí podnikání za
podmínek stanovených obecně platnými právními
předpisynebo jiná výdělečná činnost.

a) veřejné hlasování, kdy se přítomní členové
orgánu s právem hlasovat vyjadřují zvednutím
ruky, nebo
b) tajné hlasování, kdy se přítomní členové orgánu
s právem hlasovat vyjadřují písemnou formou a
svůj lístek vkládají do volební nebo hlasovací
schránky.
(2) Za podmínek určených těmito stanovami
mohou kolektivní orgány rozhodnout i mimo své
zasedání v písemné formě nebo s využitím
technických prostředků.
(3) Není-li o rozhodnutí kolektivního orgánu
přijatého mimo zasedání pořízen samostatný
zápis, musí být obsah i průběh takového
rozhodnutí zaznamenán v zápise z nejbližšího
zasedání orgánu, který rozhodnutí přijal.
(4) Z rozhodováníkolektivního orgánu klubu je
vyloučen ten její člen, jehož soukromé zájmy
anebo soukromé zájmy jemu blízkých osob by
mohly být rozhodnutím přímo či nepřímo
dotčeny.
Čl. 12
Zásady postavení a jednání orgánů klubu,
jejich členů a funkcionářů, jakož i další náležitosti
týkající se orgánů klubu, které nejsou upraveny
těmito stanovami, určí vnitřním předpisem valná
hromada.

ČÁST DRUHÁ
ORGÁNY KLUBU
Oddíl první
Obecná ustanovení o orgánech klubu

Oddíl druhý
Valná hromada

Čl. 8
Orgány klubu

Základní ustanovení o valné hromadě

Orgány klubu jsou

Čl. 13

a) valná hromada,

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem
klubu a tvoří ji shromáždění všech členů klubu
starších 18 (osmnáct) let.

b) výbor, a
c) předseda klubu.
Jednání kolektivních orgánů klubu
Čl. 9
Všechny kolektivní orgány jednají ve sboru.
Není-li stanoveno jinak, má každý člen takového
orgánu při rozhodování jeden hlas.
Čl. 10
O každém zasedání kolektivních orgánů klubu
se pořizuje zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdo
zasedání svolal a jak, kdy se tak stalo, kdy a kde
se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká
usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven.
Zápis vyhotovuje určený zapisovatel.
Čl. 11
(1) Všechny kolektivní orgány rozhodují
usnesením při svém zasedání na základě
hlasování, přičemž používají

(2) Člen klubu s právem účasti na zasedání
valné hromady musí být na zasedání přítomen
osobně; jakákoliv forma zastupování člena na
zasedání valné hromady jenepřípustná.
Čl. 14
Valná hromada se schází podle potřeb,
nejméně však jedenkrát za rok.
Čl. 15
(1) Zasedání valné hromady je výroční nebo
mimořádnépopřípadě náhradní.
(2) Nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení
těchto stanov jinak, použijí se na výroční,
mimořádné i náhradní zasedání valné hromady
stejná ustanovení upravující zasedání valné
hromady.
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působnosti valné hromady, svolá se valná
hromada k mimořádnému zasedání.

Čl. 16
(1) Není-li stanoveno jinak,
a) je valná hromada na svém výročním a
mimořádném zasedání usnášeníschopná, je-li
přítomna alespoň polovina všech členů klubu s
právem volit,
b) může náhradní zasedání valné hromady
usnesení přijmout za účasti libovolného počtu
členů klubu s právem volit.
(2) Není-li stanoveno jinak, je k přijetí
usnesení valné hromady potřeba souhlasu prosté
většiny přítomných členů klubu s právem volit.
Čl. 17
Působnost valné hromady
(1) Do výhradní působnosti valné hromady
patří
a) volba a odvolávání členů výboru,
b) volba členů volební komise,
c) schvalování změn stanov klubu,
d) hodnocení činnosti ostatních orgánů klubu a
jejich členů,
e) schvalování výše členských příspěvků a
poplatků včetně jejich splatnosti a schvalování
výše pokut,
f) schvalování výsledku hospodaření klubu a
rozhodování o jeho vypořádání,

(3) Je-li to třeba, svolá se namísto výročního
nebo mimořádného zasedání valné hromady
zasedání náhradní.
(4)Valná hromada se svolává zpravidla tak,
aby termín zasedání korespondoval s termínem
konání voleb členů výboru.
Čl. 19
Valná hromada musí být k mimořádnému
zasedání svolána, požádá-li o to písemně alespoň
třetina všech členů klubu s právem volit s
odůvodněním, proč má být valná hromada
svolána, a jaké otázky mají být valnou hromadou
projednány, a to do 30 dnů od přijetí takové
žádosti.
Čl. 20
(1) Valnou hromadu svolává k jejímu zasedání
výbor. Není-li valná hromada svolána ač svolána
být měla, může ji na náklady klubu svolat
kterýkoliv člen klubu s právem volit, v případě
uvedeném v Čl. 19 ten, kdo o svolání žádal.
(2) Zasedání se svolává vhodným způsobem
ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů před jeho
konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas
a pořad zasedání. Místo a čas musí být určen tak,
aby co nejméně omezovaly možnost oprávněných
členů se ho zúčastnit.
Čl. 21
Odvolání a odložení valné hromady

g) rozhodování o nabývání a pozbývání vlastnictví
k nemovitostem,
h) schvalování hospodářské operace nad
stanovený limit včetně stanovování tohoto limitu,
i) rozhodování o vstupu do jiných osob
nevýdělečného charakteru (Čl. 4 odst. 4) a o
ukončení členství v nich,

Kdo zasedání valné hromady svolal, může je
odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým
bylo svoláno. Bylo-li zasedání svoláno z důvodu
uvedeného vČl. 19, může být odvoláno nebo
odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho,
kdo o něj požádal.

j) rozhodování o zrušení klubu s likvidací nebo o
jeho přeměně,
k) rozhodování o symbolech
podmínkách jejich užívání.

klubu

a

(2) Valná hromada si může svým usnesením
vyhradit rozhodnutí v jakékoli věci spojené s
předmětem činnosti klubu.
Svolání valné hromady
Čl. 18
(1) Valná hromada se svolává jedenkrát za rok
k výročnímu zasedání.
(2) Je-li třeba v období mezi výročními
zasedáními valné hromady projednat a rozhodnout
některou z otázek spadajících do výlučné

Zasedání valné hromady
Čl. 22
(1) Zasedání valné hromadyzahajuje a dále řídí
předseda klubu, v jeho nepřítomnosti nejstarší
přítomný člen výboru (dále též jen „předsedající
valné hromady“). Není-li zasedání valné hromady
přítomen žádný člen výboru, valnou hromadu
zahajuje nejstarší přítomný člen klubu s právem
volit a dále ji řídí přítomný člen klubu s právem
volit schválený valnou hromadou.
(2) Ten, kdo zasedání valné hromady zahájí,
ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet.
Poté zajistí volbu zapisovatele a ověřovatele
zápisu a dalších činovníků, vyžadují-li jejich
volbu stanovy nebo vnitřní předpisy klubu.
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Čl. 23
(1) Předsedajícívalné hromady vede její
zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen a
schválen, ledaže se valná hromada usnese na
změně pořadí nebo vypuštění některého bodu
pořadu zasedání anebo na předčasném ukončení
zasedání.
(2) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad
zasedání při jejím svolání, lze rozhodnout jen za
účasti a se souhlasem všech členů klubu
oprávněných o ní hlasovat.
(3) Návrhy na přijetí usnesení valné hromady
předkládá předsedající valné hromady.
Čl. 24
Za vyhotovení zápisu ze zasedání valné
hromady odpovídá výbor. Nebyl-li zasedání valné
hromady přítomen žádný člen výboru, vyhotoví
zápis ten, kdo zasedání řídil nebo koho tím
pověřila valná hromada.
Hlasování valné hromady
Čl. 25

(2) K projednání bodů původně zařazených na
pořad výročního nebo mimořádného zasedání
valné hromady, o kterých nebylo možné jednat a
hlasovat ani na náhradním zasedání podle odst. 1,
je nutno svolat nové náhradní zasedání tak, aby se
konalo ve lhůtě do 14(čtrnácti) dnů po termínu
řádného nebo mimořádného zasedání.
(2) Při svolání náhradního zasedání valné
hromady podle odst. 2 musí být z pozvánky
zřejmé, že se jedná o zasedání náhradní.
Čl. 29
(1) Na náhradním zasedání valné hromady
může být jednáno a hlasováno jen o otázkách, o
kterých mělo být jednáno a hlasováno na řádném
nebo mimořádném zasedání.
(2) Valná hromada na náhradním zasedání
konaném podle Čl. 28 odst. 1 není oprávněna
a) volit členy výboru tajným hlasováním; může
však veřejným hlasováním provést doplňovací
volbu nebo rozhodnout o prodloužení funkčního
období stávajících členů výboru až o jeden rok,
b) schvalovat změny stanov,

Právo hlasovat na valné hromadě má jen
člen klubu s právem volit.

c) rozhodovat o zrušení klubu s likvidací nebo o
jeho přeměně.

Čl. 26
(1) Při hlasování valné hromady má každý člen
klubu s právem volit jeden hlas.
(2) V případě rovnosti hlasů při veřejném
hlasování valné hromady rozhoduje hlas
předsedajícího valné hromady.
Čl. 27
(1) Formou veřejného hlasování valná
hromada rozhoduje o všech bodech, o kterých
není nutné provádět tajné hlasování podle těchto
stanov.
(2) Formou tajného hlasování valná hromada
rozhoduje vždy o volbě členů výboru; při
doplňovací volbě členů výboru, kdy je počet
kandidátů menší nebo roven počtu členů, kteří
mají být volbou doplněni, se namísto tajného
hlasování může užít hlasování veřejného.

Čl. 30
Zvláštní ustanovení o hlasování
(1) Ke schválení změn stanov, jakož i ke
schválení zrušení klubu s likvidací nebo
rozhodnutí o jeho přeměně, je třeba souhlasu
dvoutřetinové většiny přítomných členů s právem
volit.
(2) K přijetí usnesení valné hromady na jejím
náhradním zasedání konaném podle Čl. 28 odst. 1
je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny
přítomných členů s právem volit.
Čl. 31
Rozhodnutí mimo zasedání

Čl. 28

(1) Nejde-li o záležitost uvedenou v Čl. 17
odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a j), může o ní
valná hromada rozhodnout i mimo své
zasedání. Usnesení valné hromady je v takovém
případě přijato, vysloví-li s ním souhlas
nadpoloviční většina všech členů klubu s právem
volit.

(1) Není-li valná hromada na svém
výročnímnebo
mimořádném
zasedání
usnášeníschopná ani půl hodiny po ohlášeném
začátku zasedání, prohlásí se takové zasedání za
ukončené, a je-li přítomna alespoň třetina všech
členů klubu s právem volit, koná se ihned
zasedání náhradní. Na toto musí být členové klubu
při svolání valné hromady výslovně upozorněni.

(2) Mimo své zasedání může valná hromada
rozhodnout i o záležitosti, která byla zařazena na
pořad zasedání, a která nemohla být projednána
pro nedostatek času, vysloví-li s tímto postupem
valná hromada svůj souhlas. Rozhodování se
v takovém případě účastní jen členové klubu
s právem volit přítomní na zasedání valné
hromady, která takový postup schválila, a

Náhradní zasedání valné hromady
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usnesení je v tomto případě přijato za stejných
podmínek, jako při zasedání, na kterém bylo o
tomto postupu rozhodnuto.
(3) Postupem podle odst. 2 není možné provést
volbu členů výboru ani rozhodnout o zrušení
klubu s likvidací nebo o jeho přeměně.
(4) Podrobnosti pro postup rozhodování valné
hromady mimo její zasedání musí být určeny
předem vnitřním předpisem vydaným valnou
hromadou.

(3) K přijetí usnesení je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.
Dojde-li při hlasování výboru k rovnosti hlasů,
rozhoduje hlas předsedy klubu.
Čl. 37
(1) Výbor může rozhodnout mimo své
zasedání jakoukoliv otázku spadající do jeho
působnosti vyjma rozhodnutí o volbě nebo
odvolání předsedy klubu anebo otázky týkající se
členství v klubu.
(2) Usnesení výboru mimo jeho zasedání je
přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční
většina všech členů výboru; v případě rovnosti
hlasů, rozhoduje hlas předsedy klubu.

Oddíl třetí
Výbor a předseda klubu
Výbor
Čl. 32
Výbor je výkonným orgánem klubu, má 5
(pět) členů a je složen z předsedy klubu a
ostatních členů výboru.

(3) Podrobnosti pro postup rozhodování
výboru mimo jeho zasedání musí být určeny
předem vnitřním předpisem vydaným valnou
hromadou.
Předseda klubu
Čl. 38

Čl. 33
Není-li stanoveno jinak, funkční období členů
výboru je dvouleté.
Čl. 34
(1) Členové výboru jsou voleni a odvoláváni
valnou hromadou.
(2) Předsedu klubu volí výbor z řad svých
členů a z funkce jej též odvolává;právo valné
hromady odvolat jej jakožto člena výboru tím není
nijak dotčeno.
Čl. 35
(1) Výbor řídía organizuje činnost klubu a
rozhoduje ve všech věcech spojených s
předmětem činnosti s výjimkou těch věcí, které
jsou ve výlučné působnosti jiného orgánu podle
těchto stanov, nebo které si k rozhodnutí vyhradila
valná hromada.

(1) V čele výboru stojí předseda klubu.
(2) Předseda klubu je statutárním orgánem
klubu.
Čl. 39
(1) Předseda klubu organizuje, svolává a řídí
činnost výboru, a organizuje běžnou činnost
klubu.
(2) Nevyplývá-li z rozhodnutí výboru něco
jiného, zabezpečuje předseda klubu splnění úkolů,
jejichž provedení nebo splnění bylo výboru
přikázáno usnesením valné hromady, anebo
výborem schváleno v rámci jeho působnosti.
(3) Předseda klubu plní i další úkoly vymezené
těmito stanovami a vnitřními předpisy klubu.
Čl. 40

Jednání výboru

V době nepřítomnosti předsedy klubu a
v případech, kdy není předseda klubu zvolen,
svolává a řídí činnost výboru a organizuje běžnou
činnost klubu nejstarší člen výboru. Ostatní
pravomoci a povinnosti předsedy klubu týkající se
vnitřních klubových záležitostí podle těchto
stanov nebo vnitřních předpisů klubu vykonává
nejstarší člen výboru jen tehdy, jestliže předseda
klubu není zvolen a věc nesnese odkladu.

Čl. 36

Volby členů výboru

(1) Výbor koná svá zasedání podle potřeby,
zpravidla jedenkrát za měsíc.

Čl. 41

(2) Nevyplývá-li z rozhodnutí valné hromady
nebo těchto stanov něco jiného, zabezpečuje
výbor plnění úkolů, jejichž provedení nebo
splnění bylo usnesením valné hromady schváleno.
(3) Za svou činnost výbor odpovídá valné
hromadě.

(2) Výbor je usnášení schopen, je-li přítomna
nadpoloviční většina jeho členů.

(1) Volby členů výboru se konají ve lhůtě
počínající třicátým dnem před uplynutím
funkčního období a končící dnem jejího uplynutí
(řádné volby).
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(2) Při zániku funkce všech členů výboru
v průběhu funkčního období se nové volby konají
do 60 dnů od okamžiku, kdy důvod pro jejich
konání vyvstal (předčasné volby).
(3) V průběhu funkčního období se doplňovací
volba členů výboru provede,
a) ve lhůtě uvedené v odst. 2, není-li možné
uvolněné místo doplnit jiným způsobem podle
těchto stanov a výbor není ve zbylém počtu
usnášení schopen, nebo
b) je-li nutné ji provést z jiného důvodu
uvedeného v těchto stanovách.
Čl. 42

(2) Členové výboru mohou kooptovat náhradní
členy, neklesl-li jejich počet pod polovinu a
chybějící členy není možné doplnit postupem
podle odst. 1. Kooptovaný člen vykonává funkci
člena výboru pouze do termínu nejbližšího
řádného zasedání valné hromady, kdy je třeba
provést (doplňovací) volbu v souladu s těmito
stanovami.Kooptovaný člen výboru nemůže být
předsedou klubu ani vykonávat jeho pravomoci.
Čl. 46
Funkční období členů výboru, kteří do funkce
nastoupili jako náhradníci nebo byli do funkce
zvoleni v doplňovací volbě, končí stejným
okamžikem, jako u členů stávajících.

(1) Pro případ volby členů výboru, které podle
těchto stanov provádí valná hromadatajným
hlasováním, musí být na počátku zasedání zvolena
z řad přítomných členů klubu starších 18
(osmnáct) let tříčlenná volební komise.Mandát
volební komise vzniká zvolením všech jejích
členů a zaniká vyhlášením výsledků voleb.
(2) O členech volební komise rozhoduje valná
hromada veřejným hlasováním. Členové volební
komise si volí jejího předsedu ze svých řad.
(3) Volební komise řídí volby, provádí z jejich
průběhu zápis a prostřednictvím svého předsedy
předkládá výsledky své činnosti a výsledky voleb
valné hromadě.
Zásady členství ve výboru

ČÁST TŘETÍ
ČLENSTVÍ V KLUBU
Oddíl první
Základní principy členství
Čl. 47
(1) Členství v klubu je založeno na principu
dobrovolnosti. Do klubu může vstoupit a
svobodně z něj vystoupit každý za podmínek
stanovených těmito stanovami a vnitřními
předpisy klubu.
(2) Nikdo nesmí být nucen k účasti na
činnostech klubu.
(3) Členem klubu může být pouze fyzická
osoba starší 6 (šest) let.

Čl. 43
(1) Členem výboru se může stát pouze člen
klubu starší 18 (osmnáct) let, jehož svéprávnost
není žádným způsobem omezena, a který splňuje
další požadavky určené zákonem, stanovami a
vnitřními předpisy klubu.
(2) Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje
se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a
s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
Čl. 44
Funkce člena výboru v průběhu funkčního
období zaniká odvoláním z funkce, odstoupením
z funkce a při ztrátě volitelnosti. Na odvolávání
členů výboru se přiměřeně použijí ustanovení o
jejich volbě.
Čl. 45
(1) Namísto členů výboru, jejichž funkce
zanikla v průběhu funkčního období, nastupují
jako náhradní členové ti kandidáti, kteří pro
nedostatek hlasů neuspěli v řádných volbách, a to
v tom pořadí, v jakém se při těchto volbách
umístili.

(4) Členství v klubu se váže na osobu člena a
nepřechází na jeho právního nástupce.
Čl. 48
Není-li těmito stanovami určeno jinak, jsou si
všichni členové klubu ve svých právech a
povinnostech rovni.
Čl. 49
(1) Členskou základnu klubu tvoří všichni
členové klubu, kteří se dělí na hráče a ostatní
členy. Člen klubu je buď aktivní, nebo neaktivní;
v pochybnostech se má se za to, že je členem
neaktivním.
(2) Členství v klubu je řádné a přidružené.
(3) Řádné členství v klubu není nijak
vázáno nebo podmíněno členstvím v jiné
právnické osoběani registrací jako sportovec.
(4) Není-li stanoveno jinak, vztahují se
ustanovení oddílu druhého až čtvrtého části
třetí pouze na členství řádné.
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Čl. 50
Podrobnosti vzniku, trvání a zániku členství,
jakož i otázky řízení ve věcech členství, které
nejsou upraveny těmito stanovami, určí valná
hromada vnitřním předpisem.
Oddíl druhý
Vznik a zánik členství
Čl. 51
Přijetí člena
(1) Členstvív klubu vzniká přijetím do klubu.
(2) Ke vzniku členství je nutné podat
písemnou přihlášku a vyjádřit písemný souhlas se
stanovami klubu a dalšími předpisy. Podpisem
přihlášky uchazeč o členství současně projevuje
vůli být těmito předpisy vázán od okamžiku, kdy
se stane členem klubu.U osob mladších 15
(patnáct) let je nutné k přihlášce doložit písemný
souhlas zákonného zástupce se vstupem do klubu.
Přihláška se podává výboru.
(3) O přijetí nebo nepřijetí za člena klubu
rozhoduje výbor. Členství vzniká dnem
rozhodnutí výboru o přijetí.
Čl. 52
Zánik členství
Členstvív klubu zaniká
a) smrtí člena dnem jeho úmrtí,
b) vyloučením člena,
c) vystoupením člena,
d) marným uplynutím lhůty pro obnovu členství,
e) při zániku klubu.
Čl. 53
Zánik členství vyloučením

Čl. 54
Zjišťovací řízení
(1) Předseda klubu nebo jiný pověřený člen
výboru po přijetí návrhu na vyloučení člena opatří
potřebné podklady, které následně společně se
svou zjišťující zprávou předloží výboru
k rozhodnutí.
(2) Člen, proti kterému návrh na vyloučení
směřuje (dále jen „dotčený člen“), se o takovém
návrhu písemně vyrozumí, a současně se mu určí
místo a čas, kdy se může s návrhem podrobně
seznámit, podat k němu vysvětlení a uvést či
doložit vše, co by mu mohlo být ku prospěchu.
Čl. 55
Založení návrhu na vyloučení
(1) Vyjde-li v průběhu zjišťovacího řízení
najevo, že návrh na vyloučení člena je zcela
zjevně nedůvodný, výbor se jím dále nezabývá a
založí jej. Návrh na vyloučení je zcela zjevně
nedůvodným zejména tehdy, pokud bylo zjištěno,
že k jednání, které mělo zakládat důvod pro
vyloučení, nedošlo, anebo pokud nejsou splněny
důvody pro vyloučení.
(2) Výbor může návrh na vyloučení člena
založit i tehdy, jestliže dotčený člen v přiměřené
lhůtě zjednal nápravu; k tomuto se musí dotčený
člen výborem vhodným způsobem vyzvat. Není-li
možné nápravu zjednat nebo odčinit anebo byla-li
členu nebo klubu způsobena zvlášť závažná újma,
výzva se nevyžaduje.
(3) O založení návrhu na vyloučení člena se
písemně vyrozumí dotčený člen a navrhovatel;
nesouhlasí-li navrhovatel se založením svého
návrhu, může proti němu podat výboru písemné
námitky ve lhůtě do 15 dnů od vyrozumění. O
případných námitkách rozhodne valná hromada na
svém nejbližším zasedání.

(1) O vyloučení člena rozhoduje výbor na
základě návrhu.

Čl. 56
Rozhodnutí o vyloučení

(2) Návrh na vyloučení může podat jakýkoliv
člen klubu. Návrh na vyloučení se podává výboru
v písemné podobě.

Rozhodnutí o vyloučení člena musí být
písemné a musí být odůvodněno. Rozhodnutí se
doručuje pouze dotčenému členu, který proti
němu může podat ve lhůtě 15 dnů od doručení
odvolání. Odvolání se podává výboru a rozhoduje
o něm valná hromada na svém nejbližším
zasedání. Odvolání má odkladný účinek.
Navrhovatel se o rozhodnutí vyrozumí.

(3) Důvodem k vyloučení člena může být jen
a) hrubé porušení povinnosti určené členu těmito
stanovami nebo vnitřními předpisy klubu, nebo
d) jiné zavrženíhodné jednání člena; za jiné
zavrženíhodné jednání se považuje zejména
spáchání úmyslného jednánínamířeného proti
životu, zdraví a majetku jiného členaanebo proti
majetku, pověsti a jménu popř. jiným důležitým
zájmům klubu.

Čl. 57
Přezkum rozhodnutí valnou hromadou
(1) Valná hromada po posouzeníodvolání proti
rozhodnutí o vyloučení nebo námitek proti
založení návrhu na vyloučenípříslušné rozhodnutí
výboru
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a) potvrdí, nebo
b) zruší a věc vrátí výboru s pokyny k došetření;
po vrácení výbor postupuje přiměřeně podle Čl.
54 až 56; anebo
c) zruší a ve věci sama rozhodne s konečnou
platností.
(2) Rozhodnutí valné hromady podle odst. 1
písm. a) a c) je konečné a opravný prostředek
proti němu není přípustný.
Čl. 58
Zánik členství vystoupením

(2) Členství v klubu u člena s přerušeným
členstvím se i bez žádosti obnoví, jestliže takový
člen uhradí členský příspěvek na běžné období.
(3) Obnova členství, které bylo přerušeno
podle Čl. 60 odst. 1, je možná pouze po
předchozím uhrazení dluhů z nezaplacených
příspěvků, poplatků a pokut vzniklých do doby
přerušení.
(4) Nedojde-li k obnověčlenství do pěti let od
přerušení, členství v klubu zaniká; ostatní
ustanovení upravující zánik členství tím nejsou
dotčena.

(1) Vystoupit z klubu může dobrovolně
kterýkoli člen za podmínek stanovených těmito
stanovami a vnitřními předpisy klubu, a to i bez
udání důvodu.
(2) Členství v klubu vystoupivšího člena
zaniká dnem doručení písemného oznámení o
vystoupení výboru. Má-li však člen vůči klubu
nějaké závazky, zaniká jeho členství až dnem
splnění těchto závazků.
Čl. 59
Pozastavení členství
Je-li člen klubu v prodlení s placením
členských příspěvků, poplatků nebo pokut, jeho
členství v klubu se pozastavuje. Dodatečným
uhrazením dluhu z nezaplacených členských
příspěvků, poplatků a pokut se omezení na
právech člena spojená s pozastaveným členstvím
ruší.
Čl. 60
Přerušení členství
(1) Je-li člen klubu v prodlení s placením
členských příspěvků, poplatků a pokut po dobu
delší než 12 (dvanáct) měsíců, a neuhradí-li své
dluhy z nezaplacenýchčlenských příspěvků,
poplatků nebo pokut ani dodatečně na základě
výzvy výboru,jeho členství v klubu se přerušuje.
Výzva výboru musí být písemná a musí v ní být
určena lhůta a způsob pro dodatečné uhrazení
dluhu, jakož i upozornění na možné následky
spojené s neuhrazením.
(2) Výbor vyhoví žádosti člena klubu o
přerušení jeho členství, jestliže členství takového
člena nebylo pozastaveno, a jestliže takový člen
nemá vůči klubu žádné závazky.
(3) Po dobu přerušení členství se na takového
člena hledí, jako by členem klubu nebyl.
Čl. 61
Obnova členství

Oddíl třetí
Práva a povinnosti člena
Práva člena klubu
Čl. 62
(1) Každýčlen klubu má právo účastnit se
zasedání valné hromadya výboru za podmínek
určených těmito stanovami a požadovat i dostat na
něm vysvětlení záležitostí klubu, vztahuje-li se
požadované vysvětlení k předmětu zasedání.
Požaduje-li však člen sdělení o skutečnostech,
které zakazuje uveřejnit zákon nebo jejichž
prozrazení by klubu způsobilo vážnou újmu, nelze
mu je poskytnout.
(2) Každý člen klubu má právo nahlížet do
zápisů ze zasedání orgánů klubu, a to i bez udání
důvodu.
Čl. 63
(1) Každýčlen klubu má právo být volen do
orgánů klubu, splňuje-li podmínky volitelnosti do
těchto orgánů.
(2) Právo hlasovat a volit na valné hromadě
má pouze člen klubu s právem volit.
(3) Právo volit má pouze člen klubu starší
osmnácti let, jehož členství v klubu nebylo
pozastaveno nebo přerušeno, a jemuž není toto
právo odepřeno stanovami nebo vnitřními
předpisy klubu.
Čl. 64
Každý člen klubu má právo účastnit se
jednotlivých činností klubu za podmínek
stanovených vnitřními předpisy a rozhodnutími
orgánů klubu a za podmínek stanovených
předpisy a rozhodnutími řídících orgánů
sportovních soutěžía ostatních organizátorů
sportovních a nesportovních akcí.
Čl. 65

(1) Na žádost člena s přerušeným členstvím
výbor jeho členství obnoví.

Každý člen klubu má právo při jednotlivých
činnostech klubu využívat majetek klubu při
těchto činnostech obvykle používaný nebo
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využívaný. Přitom je povinen dbát, aby na
majetku nedocházelo k neodůvodněným škodám
nebo nebylo zasahováno do práv a oprávněných
zájmů ostatních členů.
Povinnosti člena klubu
Čl. 66
Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, je
každý člen klubu povinen zejména
a) dodržovat poplatkovou a příspěvkovou
povinnost určenou vnitřními předpisy klubu,
b) dodržovat tyto stanovy, vnitřní předpisy klubu
a usnesení a rozhodnutí orgánů klubu,
c) dodržovat vnitřní předpisy a nařízení
příslušných orgánů těch subjektů, jichž je klub
členem (Čl. 4 odst. 4), a to za podmínek a v
rozsahu, které pro něj jako člena klubu plynou
z členství klubu v těchto subjektech,
d) zdržet se jednání, jimiž by zasahoval do práv a
oprávněných zájmů ostatních členů klubu nebo
osob, které jsou v členském či obdobném vztahu
k subjektům, jichž je klub členem (Čl. 4 odst. 4),
e) zdržet se jednání, jimiž by znevažoval dobré
jméno a pověst klubu anebo subjektů, jichž je
klub členem (Čl. 4 odst. 4).
Čl. 67
Příspěvkovou a poplatkovou povinnost včetně
výše členských příspěvků a poplatků blížeurčí
valná hromada vnitřním předpisem, ve kterém
mohou být stanovena další omezení na členských
právech spojená s jejich neplacením.
Oddíl čtvrtý
Seznam členů

základě oznámení od osoby samotného člena,
jehož se takový zápis nebo výmaz týká.
(2) Základní údaje týkající se členství v klubu
vedené v seznamu členů jsou
a) osobní údaje člena, zejména jménonebo jména,
příjmení, bydliště a kontaktní údaje (telefon nebo
email),
b) údaje o vzniku členství,
c) údaje o změnách v členství,
d) údaje o zániku členství,
d) údaje o druhu členství.
(3) Zpracování osobních údajů při vedení
seznamu členů se řídí zvláštním zákonem.
(4) Podrobnosti k vedení seznamu členů
stanoví výbor vnitřním předpisem.
Oddíl pátý
Přidružené členství
Čl. 69a
Přidružený člen
(1) Přidruženým členem klubu je každý,
kdo projevil svoji vůli aktivně se podílet na
činnostech klubu tím, že se u příslušných
orgánů FAČR zaregistroval jako člen FAČR
prostřednictvím klubu nebo jako hráč klubu
(obojí dále též jen „registrace FAČR“), nejde-li
o řádného člena klubu.
(2) Registrováním za hráče klubu se rozumí
jakýkoliv záznam či úkon orgánu FAČR
umožňující nastupování hráče za klub
v mistrovských soutěžích.
Principy přidruženého členství
Čl. 69b

Čl. 68
(1) Klub vede seznam všech svých členů.
(2) Seznam členů je běžně přístupný jen
členům volených orgánů klubu, a to pouze
v souvislosti s výkonem jejich oprávnění a
povinností ve smyslu těchto stanov a ostatních
předpisů, kterými jsou při své činnosti vázáni. O
zpřístupnění seznamu členů může požádat každý
člen klubu se zdůvodněním účelu zpřístupnění. O
žádosti rozhoduje výbor. Ustanovení § 236 odst. 2
z.č. 89/2012 Sb. tímto není dotčeno.
(3) Seznam členů klubu je neveřejný a žádným
způsobem se nezveřejňuje.
Čl. 69
(1) Seznam členů vede výbor; zápisy a výmazy
týkající se členství v něm provádí zejména na
základě oznámení a rozhodnutí orgánů klubu a na

(1) Přidružené členství vzniká a zaniká
okamžikem, se kterým předpisy FAČR spojují
účinky vzniku a zániku registrace FAČR.
(2) Přidružené členství zaniká také
a) okamžikem, kdy se přidružený člen stane
řádným členem,
b) za podmínek stanovených Čl. 52 písm. a) a
e),
c) za podmínek, které by jinak byly důvodem
pro vyloučení (Čl. 53 odst. 3).
Čl. 69c
(1) Práva a povinnosti člena vymezená
těmito stanovami a vnitřními předpisy klubu se
obdobně vztahují i na přidružené členy.
(2) Právo volit a být volen do orgánů klubu
přidruženému členu nepřísluší.
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(3) Zasedání orgánů klubu se přidružený
člen může zúčastnit i bez přizvání a má právo
vystoupit v rámci rozpravy k jednotlivým
bodům jednání za stejných podmínek, jako
člen řádný.
Čl. 69d
Příspěvkovou a poplatkovou povinnost je
možné uplatňovat pouze vůči přidruženému
členu, který je aktivním hráčem.
Čl. 69e
(1) Přidružený člen klubu se do seznamu
členů nezapisuje.
(2) K evidenci přidružených členů klub
využívá informačního systému FAČR za
podmínek a způsoby vymezenými předpisy
FAČR.

Čl. 73
Zdrojem majetku klubu jsou zejména
a) členské poplatky, příspěvky a pokuty určené
vnitřními předpisy klubu,
b) příjmy z hlavní (tělovýchovné a sportovní) a
vedlejší (hospodářské) činnosti klubu,
c) peněžité a nepeněžité dary od fyzických a
právnických osob (sponzorské dary),
d) příspěvky a dotace od státu, státních organizací
a orgánů územní samosprávy,
e) příspěvky a dotace od dalších osob, zejména
asociací sdružujících osoby s podobným
předmětem činnosti (FAČR, Česká unie sportu,
jiná sdružení, svazy, a federace apod.).
Čl. 74
Veškerý zisk z činnosti klubu lze použít pouze
pro klubovou činnost včetně správy klubu.

ČÁST ČTVRTÁ
SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ

Čl. 75

Čl. 70
Jednání za klub
Předseda klubu jako statutární orgán klubu
zastupuje klub navenek v plném rozsahu
samostatně. Za klub podepisuje tak, že k názvu
klubu doplněnému o své jméno a příjmení
s dovětkem „předseda klubu“ připojí svůj
vlastnoruční podpis.

Žádný člen klubu, člen voleného orgánu nebo
zaměstnance klubu, anebo jakákoliv jiná osoba
jakkoliv činná v klubu, nemá nárok na vypořádací
podíl při zániku jejich vztahu ke klubu.
Čl. 76
Zásady hospodaření klubu blíže určí valná
hromada vnitřním předpisem.
Čl. 77
Likvidační zůstatek

Obecné zásady hospodaření
Čl. 71
(1) Za hospodaření klubu odpovídá výbor.
Veškerá rozhodnutí spojená s hospodařením klubu
je výbor povinen činit s péčí řádného hospodáře.

Při zrušení klubu s likvidací musí být celý jeho
likvidační zůstatek použit výhradně pro účely
veřejně prospěšné nebo humanitární. Ustanovení §
273 zákona č. 89/2012 Sb. tímto není dotčeno.

(2) Výbor odpovídá zejména za

ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ A
ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

a) zachování a rozvoj majetku klubu,
b) včasné plnění závazků klubu vzniklých ze
smluv a jiných obdobných vztahů a povinností
vůči třetím osobám,
c) včasné uplatňování pohledávek klubu,
d) řádné vedení účetních a jiných evidencí o
hospodaření klubu podle zvláštních předpisů,
e) plnění všech povinností ve vztahu k daňovým
orgánům a jiným orgánům státní správy podle
zvláštních právních předpisů.
Čl. 72
Valná hromada si může vyhradit právo na
schválení jakékoli hospodářské operace.

Čl. 78
První zasedání valné hromady bude svoláno
tak, aby proběhlo v termínu do 6 měsíců od zápisu
klubu do veřejného rejstříku.
Čl. 79
(1) Všichni zakladatelé jsou zakládajícími
členy klubu a jejich členství se považuje za
vzniklé v souladu s Čl. 51.
(2) Do zvolení členů výboru valnou hromadou
v řádných volbách bude výbor tříčlenný, jeho
členy budou všichni tři zakládající členové klubu,
a funkci předsedy bude vykonávat schválený člen
tohoto výboru.
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Čl. 80

Čl. 82

Není-li limit pro schvalování hospodářských
operací podle Čl. 17 odst. 1 písm. h) valnou
hromadou stanoven, je tímto limitem částka
300.000,-Kč pro jednotlivý výdaj nebo závazek.

(1) Tyto stanovy byly projednány na společném
setkání zakladatelůdne 12. dubna 2014 a byly
všemi zakladateli bez výhrad odsouhlaseny.

Čl. 81

(2) Tyto stanovy nabývají
okamžikem jejich schválení.

Do přijetí vnitřních předpisů, na které tyto
stanovy výslovně odkazují, postupuje klub
v mezích zákona a těchto stanov.
Luboš Fenc v.r.
zakladatel
Radek Krátký v.r.
zakladatel
Pavel Sládek v.r.
zakladatel

Za správnost úplného znění stanov:
Jan Staněk – předseda klubu
9. prosince 2016
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