STANOVY
spolku HC Zastávka, z.s.

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1)
volný

Název spolku: HC Zastávka, z.s. (dále jen „spolek“) je spolkem, který je založen jako
spolek

fyzických

nebo

právnických

osob

se

zájmem

převážně

o lední hokej.
2)

Sídlo spolku: Zastávka, Červený vrch 235, 664 84.

3)

Účel spolku: sportovní činnost – lední hokej.

4)

Spolek může působit na celém území České republiky.

5)

Spolek je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněn jednat v právních

vztazích svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak
nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a
iniciativách. S nimi však spolupracuje při uskutečňování společných záměrů a prosazování
společných zájmů.
6)

Oficiálním symbolem spolku je znak klubu (logo), který je zobrazen v příloze těchto

stanov.
čl. II
Cíle činnosti
1)

Spolek se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v obci Zastávka.

2)

Cíle spolku jsou:
•

vytváření podmínek pro organizování své sportovní činnosti členů či veřejnosti
v rámci samostatného hokejového klubu,

•

v rámci činnosti spolku vytvářet ekonomické podmínky pro plnění svého cíle,
tzn. účast na organizovaných soutěžích v ledním hokeji; k tomu vyvíjet vlastní
hospodářskou činnost,

•

vést své členy a ostatní účastníky spolku k dodržování základních etických a
mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury
a sportu vůbec,

•

vychovávat a podporovat mládež v oblasti sportu v regionu,

•

hájit zájmy spolku navenek, spolupracovat s orgány obce, orgánů státní správy,
ale i

•

s ostatními spolky a organizacemi,

dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a
zdraví, v regionu, zejména formou pořádání veřejně prospěšných akcí,
osvětovou a jinou činností.

3) Shora definované cíle činnosti spolku dosahuje daný spolek v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a těmito stanovami.
4) Spolek je založen za jiným účelem než podnikání.
čl. III
Členství ve spolku
1) Členem spolku se může stát fyzická osoba, která splní níže uvedené podmínky pro vznik
členství. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě
jeho písemné přihlášky. Členství vzniká na dobu neurčitou.
2) Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické
spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky, formu členství a vlastnoruční podpis
žadatele. Výbor spolku o přijetí a formě členství člena rozhoduje na své nejbližší schůzi po
dni podání přihlášky.
3) Každý člen spolku má právo zejména:
-

účastnit se veškeré sportovní činnosti spolku

-

předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

-

využívat nabízených služeb spolku a účastnit se akcí pořádaných spolkem včetně
soutěžního sportovního procesu

-

uplatňovat připomínky, požadavky a stížnosti u výboru spolku

4) Každý člen spolku je povinen zejména:
-

dodržovat stanovy a plně respektovat pokyny a rozhodnutí orgánů spolku

-

hájit zájmy uvedené v čl. 2 stanov a svým chováním přispívat k rozvoji a
dobrému jménu spolku

-

šetřit a zvelebovat majetek spolku

-

sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce, nejpozději však do
30 dnů od chvíle, kdy tato změna nastala

5) Členství ve spolku je možné v následujících formách:
A)

řádné členství

B)

hráčské členství

C)

přidružené členství

D)

čestné členství

S každou formou členství jsou spojena různá práva a povinnosti člena ke spolku. Pouze
s řádným členstvím je spojeno právo hlasovat na členské schůzi a majetková práva. Výbor
zajistí řádným členům vydání členského průkazu.
A) řádné členství
1. Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let.
2. Řádný člen spolku má právo zejména:
-

posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

-

účastnit se členské schůze, volit výbor spolku a být volen do těchto orgánů a
hlasovat na členské schůzi

3. Řádný člen spolku je povinen zejména:
-

svědomitě plnit přijaté funkce v orgánech spolku

-

hradit stanovené roční členské příspěvky pro tuto formu členství, a to nejpozději
do 31. 3. daného roku, případně pro daný rok v den vzniku členství ve spolku

B) hráčské členství
1. Hráčským členem se může stát fyzická osoba starší 5 let, která má zájem aktivně hrát
za některé mužstvo organizované spolkem.
2. Hráčský člen spolku je povinen zejména:
-

hradit stanovené roční členské příspěvky pro tuto formu členství, a to nejpozději
do 31.3. daného roku za první pololetí a do 31.10. daného roku za druhé pololetí,
případně pro dané pololetí v den vzniku členství ve spolku.

3. Z hráčského členství nevyplývají žádná majetková práva hráčských členů vůči spolku
ani právo hlasovat na členské schůzi.
C) přidružené členství
1. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba starší 15 let.
2. Přidruženým členem se může stát osoba, která vykonává funkci ve prospěch spolku
či je jinak činná v jeho prospěch, a to zejména pokud je trenérem, asistentem,

pořadatelem, vedoucím mužstva, hlasatelem či správcem sportovních zařízení
spolku.
3. Přidruženému členovi se povinnost platit členské příspěvky nestanoví.
4. Z přidruženého členství nevyplývají žádná majetková práva přidružených členů vůči
spolku ani právo hlasovat na členské schůzi.
D) čestné členství
1. Čestným členem může být fyzická osoba starší 18 let. Čestné členství je možno
získat pouze na základě rozhodnutí výboru spolku.
2. Se vznikem čestného členství není spojena povinnost platit žádné členské příspěvky
a nejsou s ním spojena žádná majetková ani volební práva.
6) Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor spolku a ten
také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor spolku prokazatelně dozví. Seznam členů
může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně
údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výbor spolku.
7) Veškeré informace, výzvy a oznámení mezi členem a spolkem budou probíhat písemnou
nebo elektronickou formou. Člen spolku souhlasí s disponováním se svými osobními údaji
v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb.

Čl. IV
Zánik členství ve spolku
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále
nezaplacením členských příspěvků v termínu dle těchto stanov, úmrtím, vyloučením člena či
zánikem spolku.
Čl. V
Disciplinární opatření
1) Za porušení stanov spolku, předpisů a rozhodnutí vydaných orgány spolku a soutěžních
řádů, stejně jako za hrubou a opakovanou nekázeň členů spolku mohou být jako výchovný
prostředek ukládána disciplinární opatření.

2) Orgánem spolku příslušným k disciplinárnímu řízení je výbor spolku, který může ze svých
členů jmenovat tříčlennou disciplinární komisi. Rozhodnutí výboru spolku nebo případně
disciplinární komise je konečné a není proti němu přípustné odvolání, vyjma případů, kdy je
rozhodnuto o vyloučení člena. V takovém případě je vyloučený člen oprávněn odvolat se ke
členské schůzi. Odvolání však nemá odkladný účinek.
3) Každý člen má právo účastnit se jednání disciplinárního orgánu, který projednává jeho věc a
disciplinární orgán je povinen mu jeho účast umožnit.
4) V disciplinárním řízení lze ukládat tato disciplinární opatření: napomenutí, důtku, peněžitou
pokutu, zastavení závodní činnosti, zákaz výkonu funkce, odvolání ze soutěže a vyloučení
člena spolku.

Čl. VI
Členská schůze
1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází zpravidla jednou ročně, aby
zejména:
-

schválila případné změny stanov či změnu názvu,

-

zvolila na pětileté funkční období pětičlenný výbor spolku, případně tento výbor
spolku odvolala,

-

schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející
období a stav rozpočtu,

-

určila koncepci činnosti spolku na další období,

-

schválila rozpočet spolku na příští období,

-

rozhodovala o nakládání s majetkem spolku

-

rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, spolu se zásadami
a způsobem vypořádání majetku spolku,

-

rozhodla o odvolání člena spolku proti rozhodnutí výboru spolku nebo
disciplinární komise o uložení disciplinárního opatření vyloučení člena spolku.

2) Zasedání členské schůze svolává Výbor spolku, a to nejméně 14 dní před jeho konáním.
Členské schůze se mohou zúčastnit jen členové. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud
se zúčastní alespoň 1/2 řádných členů spolku. Není-li členská schůze schopna se usnášet,
svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi s termínem konání nejdříve za 30 minut od
skončení členské schůze pro její neusnášeníschopnost, tato náhradní členská schůze je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných řádných členů spolku.

3) Členská schůze bude svolána Výborem spolku také do 30 dnů od podání podnětu k jejímu
svolání v případě, že nejméně 1/3 řádných členů spolku podá ke svolání podnět. Ustanovení
čl. 6 odst. 2 stanov se použije obdobně.
4) Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně se rozhoduje nadpoloviční většinou všech
řádných členů spolku. O zcizování majetku spolku se rozhoduje za souhlasu 2/3 všech
řádných členů spolku.
Čl. VII
Výbor spolku
1) Výbor spolku je jeho statutárním a výkonným orgánem. Výbor spolku řídí jeho činnost
mezi členskými schůzemi.
2) Výbor spolku je kolektivní orgán, který rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud je
právní předpisy nebo tyto stanovy nesvěřují do působnosti členské schůze.
3) Výbor spolku tak zejména:
-

rozhoduje o vyloučení člena spolku v disciplinárním řízení, pokud není
jmenována disciplinární komise,

-

rozhoduje o výši členských příspěvků pro jednotlivé formy členství dle těchto
stanov,

-

volí předsedu a místopředsedu spolku.

4) Výbor spolku je pětitičlenný. Jeho funkční období je pětileté. Výbor spolku se schází dle
potřeby, zpravidla jednou týdně, nejméně jednou za půl roku. Výbor spolku může přijímat
rozhodnutí, pokud je přítomno více než jedna polovina členů výboru spolku. Rozhodnutí je
schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů příslušného
výboru spolku.
5) Za spolek jedná navenek jeho jménem předseda.
Čl. VIII
Společná ustanovení o volbách a jednání orgánů spolku
1) Pokud se neusnese orgán spolku provádějící volbu jinak, provádí se volba tajně.
2) K platnosti volby člena spolku se vyžaduje, aby kandidát obdržel nadpoloviční většinu
hlasů přítomných osob oprávněných k volbě.

3) Výbor spolku může být v případě snížení počtu jejich členů doplněny rozhodnutím výboru
spolku v průběhu volebního období. Počet takto ustanovených členů nesmí překročit 1/3
členů orgánu spolku.
4) Z každého jednání orgánu spolku je povinen předsedající pořídit jeho zápis.
Čl. IX
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří zejména s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši
schválené výborem spolku a případnými dary od fyzických a právnických osob či
získanými granty a jinými příspěvky či dotacemi a dále příjmy z akcí pořádaných
spolkem.
2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s charakterem činnosti a účelem
spolku, řádně podložené účetními doklady.
3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každém řádném
zasedání členské schůze.

Čl. X
Závěrečná ustanovení
1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2) Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě spolku dne 17.3.2019

Vladislav Klos
Předseda výboru spolku
Marek Štukl
Místopředseda výboru spolku

Příloha – Vzor loga hokejového klubu HC Zastávka

