
Sparta Hockey Supporters 

Stanovy spolku 

 

Čl. I 

Název a sídlo 

Sparta Hockey Supporters (dále jen „spolek“) má své sídlo na adrese Janovského 923/41, 17000 

Praha 7 – Holešovice. 

 

 

Čl. II 

Účel spolku 

Účelem spolku je popularizace sportu a ledního hokeje zvlášť, zejména propagace a podpora 

hokejového klubu Sparta Praha. 

 

 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl II, coby společného zájmu jeho členů. Tento 

účel je naplňován prostřednictvím: 

a) aktivní podpory zejména při hokejových zápasech a jiných událostech spojených s HC Sparta 

Praha, 

b) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní a mezinárodní úrovni, 

c) pořádání a organizování výjezdů a jiných podpůrných akcí směřující k aktivní podpoře a 

propagaci HC Sparta Praha, 

d) propagace aktivit spolku, jeho členů a dalších fanoušků podporujících HC Sparta Praha, 

e) vystupováním jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy fanoušků HC Sparty Praha. 

 

 

 



Čl. IV 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo osoba mladší se souhlasem zákonného 

zástupce. Členství ve spolku vzniká na základě potvrzení řádné registrace na oficiálních 

internetových stránkách spolku. 

2. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze, 

b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

c) být informován o fungování a hospodaření spolku, 

d) vyjadřovat se ke strategickému plánu, 

e) podílet se na praktické činnosti spolku. 

3. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy spolku, 

b) vybrat si jeden ze tří druhů členství spolku, které se liší výší členského příspěvku a 

délkou předplaceného členství. Jeden z druhů členství je zdarma. Výše standardního a 

nadstandardního příspěvku, stejně jako délka předplatného a další specifikace všech 

druhů členství jsou uvedeny zvlášť a podléhají každoroční revizi a schválení vedením 

spolku, 

c) podporovat klub HC Sparta Praha. 

4. Členství zaniká: 

a) odesláním elektronické žádosti o zrušení členství prostřednictvím registrovaného 

profilu na oficiálních internetových stránkách spolku, 

b) úmrtím člena, 

c) zánikem spolku, 

d) vyloučením člena vedením spolku, v případě, že i přes písemné napomenutí ze strany 

vedení porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku, ovšem pouze 

s údaji, ke kterým dává člen přímý souhlas ke zveřejnění. Zápis a výmazy v tomto seznamu 

provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. 

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne nejpozději po skončení 

aktuální sezóny, ve které požádal o zrušení členství, a před začátkem sezóny nadcházející. 

 

 

 

 



 

Čl. V 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

1) vedení spolku, 

2) předseda, 

3) členská schůze, 

4) revizní komise. 

 

Čl. VI 

Vedení spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je vedení spolku, které rozhoduje o všech důležitých věcech 

týkajících se spolku, zejména: 

a. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b. volí předsedu a odvolává jej, 

c. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející sezónu, 

d. rozhoduje o výši a podmínkách členských příspěvků, 

e. přijímá zaměstnance spolku, ukončuje jejich pracovní poměr a rozhoduje o všech jejich 

pracovních záležitostech, 

f. rozhoduje o nemovitém majetku a transakcích s ním spojených, 

g. rozhoduje o zániku spolku. 

2. Vedení spolku je složené z členů spolku. Prvními členy jsou zakladatelé spolku přítomni na 

ustavujícím zasedání vedení spolku. 

3. Zasedání vedení spolku je svolávané předsedou podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

4. Zasedání vedení spolku je usnášeníschopné, účastní-li se většina členů vedení spolku. Vedení 

spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů vedení spolku. V případě rovnosti 

hlasů má rozhodující hlas předseda spolku. 

5. O rozhodnutích přijatých na zasedání vedení spolku pořizuje předseda zápis. Zápis svým 

podpisem ověřuje další přítomný člen vedení spolku. Tento zápis je dále zveřejněn na 

internetových stránkách ve znění, které neobsahuje citlivé údaje přístupné pouze členům 

spolku, kteří na to mají právo v návaznosti na zvolený druh členství. 

 

 

 



 

Čl. VII 

Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, 

zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně 

dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Za spolek může jednat rovněž 

předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

2. Předseda vykonává tyto činnosti: 

a. řídí a organizuje činnost spolku, 

b. schvaluje registrace nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 

c. vede jednání se všemi právními subjekty a fyzickými osobami, 

d. informuje všechny členy spolku o jeho činnosti. 

3. Předseda je volen vedením spolku na dobu 4 let. Předseda se ujímá funkce následujícího dne 

po dni volby. 

4. Předseda je povinen: 

a. svolávat zasedání vedení spolku v souladu s čl. VI, odst. 3 těchto stanov, 

b. vést řádně agendu spolku a seznam členů spolku, 

c. archivovat veškeré zápisy vedení spolku, 

d. nejméně jednou za 4 roky předložit členské schůzi strategický plán spolku. 

 

Čl. VIII 

Členská schůze 

1. Řádnou členskou schůzi svolává vedení spolku. 

2. Právo účasti na členské schůzi mají všichni řádně registrovaní členové spolku ke dni 

uskutečnění členské schůze. 

3. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok a svolává ji předseda spolku prostřednictvím 

emailu nejméně 2 týdny před jejím konáním. 

 

Čl. IX 

Revizní komise 

1. Revizní komise kontroluje veškerou činnost spolku. V případě nesouhlasu se směřováním 

spolku je revizní komise oprávněna vystoupit jménem spolku a sdělit své stanovisko, o kterém 

musí být vedení spolku informováno nejméně týden před jeho zveřejněním s cílem o nápravu 



situace. Toto stanovisko je platné, pokud ho svým podpisem odsouhlasí nadpoloviční většina 

všech členů revizní komise. 

2. Revizní komise se schází podle potřeby. 

3. Revizní komise je složena ze zakladatelů původní ideje „Sparta Hockey Supporters“, kteří jsou 

uvedeni v zakládacím dokumentu tohoto spolku. 

4. Revizní komise vysílá aspoň jednoho svého zástupce na pravidelnou členskou schůzi. 

 

 

Čl. X 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu 

neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku včetně možnosti převodu na nadace 

spojené s HC Sparta Praha. 

 

Čl. XI 

Přechodná a jiná ustanovení 

1. Sezóna stejně jako hospodářský rok jsou definovány obdobím od 1. července do 30. června 

následujícího kalendářního roku. 

2. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápis do spolkového rejstříku. 

 

 

 

 

 


