
STANOVY 

FAN CLUB HOKEJOVÉ SPARTY 

 

Kapitola I. 

Základní ustanovení 

1. Název sdružení je: Fan club hokejové Sparty 

2. Fan club hokejové Sparty (dále jen Fan club) je občanským sdružením. Je samostatnou právnickou 

osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění zákonů jej měnících a 

doplňujících. 

3. Sídlem Fan clubu hokejové Sparty je: Praha 7, Za elektrárnou 419, 170 00 

 

Kapitola II. 

Cíl činnosti sdružení 

1. Základní cíl sdružení: 

 popularizace sportu a ledního hokeje zvlášť 

 správa vlastního majetku 

 všestranná podpora hokejového oddílu Sparta Praha 

2. Při plnění základních cílů Fan club úzce spolupracuje s HC Sparta Praha, a.s. 

 

Kapitola III. 

Orgány Fan clubu a způsob usnášení orgánů 

1. Orgány Fan clubu jsou: 

a) valná hromada 

b) představenstvo 

c) revizní komise 

ad 1a) Valná hromada: 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Fan clubu. 

2. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo. Představenstvo je též povinno svolat mimořádnou 

valnou hromadu v případě, že o to písemně požádá alespoň 1/3 všech členů Fan clubu. 

3. Právo účasti na valné hromadě s hlasem rozhodujícím mají: 

a) členové starší 18-ti let, 

b) po jednom zástupci právnických osob, které jsou členem či smluvním partnerem Fan clubu, a to 

s počtem volebních hlasů odpovídajících příslušné smlouvě. 



Člen Fan clubu – fyzická osoba se účastní jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím 

zástupce na základě plné moci. Člen Fan clubu – právnická osoba se účastní jednání valné hromady 

svým statutárním orgánem, popřípadě členem statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce 

na základě plné moci. Zástupce člena Fan clubu – fyzické i právnické osoby musí být vždy fyzická 

osoba. 

4. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok. 

5. Valná hromada volí veřejnou volbou představenstvo v počtu 4 členů na období 4 let a z těchto členů 

představenstva volí valná hromada na stejné období předsedu představenstva. Valná hromada též 

odvolává členy představenstva. Valná hromada dále volí a odvolává členy revizní komise. 

6. Valná hromada vytyčuje základní směry činnosti Fan clubu. 

7. Do působnosti valné hromady též patří schvalování stanov a jejich změn. 

ad 1b) Představenstvo: 

1. Představenstvo je řídícím orgánem Fan clubu v období mezi valnými hromadami, kterým předkládá 

zprávu o své činnosti. Představenstvo je statutárním orgánem Fan clubu. Jménem Fan clubu je 

oprávněn jednat předseda představenstva. Je-li pro platný právní úkon stanovena českým právním 

řádem písemná forma smlouvy, pak se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje podpis předsedy 

představenstva a jednoho člena představenstva. 

2. Představenstvo vykonává tyto činnosti: 

a) řídí a organizuje činnost Fan clubu, 

b) rozhoduje o „Plánu činnosti“ a „Rozpočtu“ Fan clubu, 

c) stanoví výši členských příspěvků a dalších poplatků, 

d) rozhoduje o zavedení a závěrech disciplinárních řízení, 

e) vede jednání se všemi právními subjekty a fyzickými osobami, 

f) informuje členy Fan clubu o své činnosti 

3. Představenstvo se schází dle potřeby a svolává je předseda představenstva. 

4. Představenstvo je složeno ze 4 členů, přičemž 2 členové představenstva budou zvoleni z HC Sparta 

Praha a.s. Členem představenstva může být kterýkoliv zvolený člen Fan clubu starší 18-ti let, včetně 

členů v zaměstnaneckém poměru. V případě zvolení sudého počtu členů představenstva má rozhodující 

hlas předseda představenstva Fan clubu. 

5. Přijímání pracovníků do pracovního poměru podléhá schválení představenstva. Bližší podmínky vzniku, 

změny a zániku pracovních nebo obdobných poměrů, jakož i disciplinární opatření upravují platné 

pracovněprávní předpisy. Před uzavřením pracovních smluv nebo dohod konaných mimo pracovní 

poměr je nutný předchozí souhlas představenstva. 

ad 1c) Revizní komise: 

1. Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Fan clubu, vyjadřuje se k roční účetní 

závěrce a projednává stížnosti členů Fan clubu. Odpovídá pouze valné hromadě a je nezávislá na 

ostatních orgánech. Revizní komise má nejméně 2 členy. 

2. Revizní komise se schází podle potřeby. 

3. Revizní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření Fan 

clubu. 



2. Způsob usnášení orgánů 

Všechna usnesení valné hromady a představenstva se přijímají nadpoloviční většinou hlasů. V případě rovnosti 

hlasů má rozhodující hlas předseda představenstva Fan clubu. Podmínkou platnosti hlasování je nadpoloviční 

přítomnost všech členů starších 18-ti let. 

 

Kapitola IV. 

Členství, práva a povinnosti členů 

A. Členství 

1. Členem Fan club se může stát každá osoba, která vysloví souhlas s cílem a úkoly Fan clubu a zaváže se 

dodržovat jeho stanovy. 

2. Členství je založeno vyplněním přihlášky a zaplacením členských příspěvků. Členství vzniká schválením 

členem představenstva. Představenstvo zajistí vydání členského průkazu. 

3. Předškolní a školní mládež do věku 15-ti let může získat žákovské členství za stejných podmínek, jak je 

uvedeno v bodu 2. 

4. Kolektivním členem mohou být právnické osoby. S nimi uzavírá představenstvo smlouvu, ve které 

vymezí vzájemná práva a povinnosti. 

5. Členství zaniká: 

a) zrušením – vystoupením člena, 

b) vyškrtnutím pro neplnění povinností v rámci Stanov Fan clubu (v případě, že člen Fan clubu 

nebude mít uhrazeny členské příspěvky po dobu jednoho roku, může mu po rozhodnutí 

představenstva členství zaniknout), 

c) vyloučení pro zvlášť závažné provinění, neslučitelné s členstvím, 

d) úmrtím člena. 

Poznámka: 

Návrh na vyloučení člena Fan clubu může podat kterýkoliv člen Fan clubu starší 18-ti let. Návrh na vyloučení se 

předkládá představenstvu, které tento návrh prošetří a rozhodne o něm, a to nejpozději do 30 dnů. 

 

B. Základní práva členů 

a) zúčastnit se veškeré činnosti Fan clubu 

b) být informován představenstvem o činnosti Fan clubu 

c) volit a být volen do představenstva a jiných orgánů Fan clubu (pouze členové starší 18-ti let) 

d) zúčastnit se jednání představenstva v případě porušení „Stanov“ Fan clubu 

 

C. Základní povinnosti členů 

a) svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov a z přijatých usnesení představenstva, 

b) řádně a včas plnit příspěvky a jiné poplatky související s členstvím ve Fan clubu, 

c) dodržovat kázeň, morální zásady a respektovat vzájemnou úctu a mezi členy. 

 



Kapitola V. 

Zásady hospodaření 

1. Fan club je samostatnou právnickou osobou. Může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má 

samostatnou majetkovou odpovědnost. Může též k plnění svých závazků a úkolů a používat svého 

majetku a jiného než svého, který mu byl smluvně předán do užívání. 

2. Fan club odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. 

3. Fan club vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. Za řádné vedení účetnictví 

odpovídá představenstvo a v rámci představenstva jeho pověřený člen. 

4. Za řádné hospodaření s majetkem Fan clubu odpovídá představenstvo valné hromadě. 

5. Majetek Fan clubu tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku Fan 

clubu jsou: 

a) členské příspěvky, 

b) příspěvky kolektivních členů, 

c) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně společenské činnosti, 

d) sponzorské a jiné dary, 

e) jiné příjmy. 

6. K zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku představenstvo 

zřídí jedno stálé místo (pokladnu) a jeden běžný účet u č. peněžního ústavu a v případě potřeby (např. 

kontokorentní či překlenovací apod.) účet. 

7. Za účelem ochrany majetku a svého vlastního provozu a zájmu svých členů uzavírá představenstvo 

příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého majetku, pokladní hotovosti a úrazového 

pojištění pro případ odpovědnosti za škody. 

8. Představenstvo je oprávněno vydávat usnesení k zajištění činnosti Fan clubu. 

 

Kapitola VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na ministerstvu vnitra. 


