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STANOVY Spolku 

I. Název a sídlo 
I.1. Název občanského spolku zní: Fanklub HC Slavia Praha z. s. (dále jen spolek) 
I.2. Sídlem spolku je Patočkova 1709/97, 169 00, Praha 6. 

II. Předmět činnosti 
Předmětem činnosti spolku je: 
II.1. rozvoj a podpora návštěvnosti zápasů HC Slavia Praha 
II.2. provozování místního informačního systému 
II.3. podpora cestovního ruchu 
II.4. zajišťování kulturních a sportovních akcí, podpora sportu 
II.5. další činnost naplňující funkci spolku. 

III. Členství ve spolku 
III.1. Členství ve spolku je zcela dobrovolné, vzniká zaplacením stanoveného členského příspěvku na sezónu a 

zapsáním do seznamu členů. Sezónou se rozumí období od  
1.7. do 30.6. následujícího roku. Pokud k poslednímu dni aktuální sezóny není zaplacen členský příspěvek 
na sezónu následující, členství je uplynutím posledního dne aktuální sezóny pozastaveno do doby, než je 
členský příspěvek zaplacen. Pozastavením členství pozbývá člen práv uvedených v části IV. 

III.2. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle spolku. 
III.3. Každý člen může dobrovolně ze spolku vystoupit písemným oznámením této skutečnosti představenstvu. 
III.4. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena s okamžitou platností, jestliže člen spolku zvlášť 

závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno spolku. O této 
skutečnosti bude písemně člen vyrozuměn, a poté může do patnácti dnů od doručení tohoto rozhodnutí v 
písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala dozorčí rada. Vyloučení je trvalé, 
nerozhodne-li valná hromada jinak. 

III.5. Každý člen má své evidenční číslo, které je přiděleno každé osobě při vstupu do spolku, tzn. zaplacením 
členských příspěvků a odevzdáním řádně vyplněné přihlášky. V případě neobnovení členství po uplynutí 
posledního dne sezóny, se evidenční číslo automaticky nemaže a uchovává se společně s jeho údaji v 
databázi spolku, pro případ, že by se osoba rozhodla později své členství ve spolku obnovit. V případě, že 
osoba, která ze spolku vystoupí si nepřeje být dále vedena v evidenci spolku, nechť danou skutečnost 
oznámí formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla spolku. Poté budou veškeré údaje o 
osobě v databázi spolku smazány. Všechny jmenné seznamy současných či bývalých členů spolku jsou 
neveřejné. Členové spolku jsou povinni řídit se platným zákonem o ochraně osobních údajů. 

IV. Práva a povinnosti členů 
IV.1. Člen spolku má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat 

návrhy a tím se tak podílet na řízení spolku. 
IV.2. Člen spolku má právo být informován o pořadu jednání valné hromady na webových stránkách organizace, 

či jiným vhodným způsobem, nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Dále má právo vyžádat si od 
představenstva kopii zápisu z jednání valné hromady, která mu bude doručena do 30 dnů od podání 
žádosti. 

IV.3. Člen má povinnost přispívat svou činností k dosažení cílů spolku a dodržovat a naplňovat společně 
dohodnuté postupy. 
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IV.4. Po dobu trvání spolku není člen spolku oprávněn požadovat vrácení svých členských příspěvků. 

V. Organizační struktura spolku 
Orgány spolku jsou: 

V.1. Valná hromada 
V.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Členem valné hromady je každý člen spolku, který má 

zaplacen členský příspěvek na aktuální sezónu. 
V.1.2. Do působnosti valné hromady patří: 

a) volba a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady 
b) schvalování změn stanov 

V.1.3. Návrhy k projednání na valné hromadě podává člen valné hromady moderátorovi valné hromady 
(představenstvo) nejpozději 7 dní před konáním valné hromady. 

V.1.4. Hlasovací právo všech členů je rovné. Přítomný člen spolku může zastupovat nejvýše tři členy spolku 
prostřednictvím plné moci.  

V.1.5. Valná hromada je usnášení schopna alespoň prostou většinou přítomných členů spolku (minimální počet 
přítomných členů je 30) a koná se nejméně 1x ročně. Svolává ji představenstvo či dozorčí rada, či na návrh 
minimálně jedné pětiny členů spolku.  

V.1.6. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího konání. Zápis se 
spolu se seznamem přítomných členů uchovává v archivu spolku po celou dobu jeho trvání. 

V.2. Představenstvo 
V.2.1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku, řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. 
V.2.2. Představenstvo má 5 členů. 
V.2.3. Je voleno valnou hromadou na dobu 2 let, opětovné zvolení je možné. Nesejde-li se valná hromada 

v usnášení schopném stavu, mandát dosavadního představenstva bude prodloužen na další volební 
období. 

V.2.4. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu. Předseda představenstva svolává a řídí zasedání 
představenstva. 

V.2.5. Předseda představenstva je povinen svolat představenstvo, požádá-li o to nejméně polovina členů 
představenstva nebo dozorčí rada. 

V.2.6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 3 x ročně. 
V.2.7. Za spolek jedná navenek předseda představenstva samostatně, s výjimkou právních jednání, kde předmět 

plnění převyšuje částku 10.000, Kč. V těchto případech jednají za spolek tři členové představenstva 
společně. 

V.2.8. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují valné hromadě. V případě 
rezignace jednoho nebo více členů představenstva, stávající členové představenstva a dozorčí rada 
nominují nové členy představenstva a to většinovým hlasováním. Mandát těchto členů představenstva trvá 
do příští usnášení schopné valné hromady nebo do konce mandátu představenstva. V případě rezignace 
všech členů představenstva je dozorčí rada povinna neprodleně svolat valnou hromadu. Při své činnosti se 
řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. 

V.2.9. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů představenstva. 
V.2.10. Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. 
V.2.11. Hlasovací právo je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

V.3. Dozorčí rada 
V.3.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a 

uskutečňování jednotlivých činností spolku. 
V.3.2. Dozorčí rada je tříčlenná a volí ji valná hromada. 
V.3.3. Funkční období dozorčí rady jsou 2 roky, opětovné zvolení je možné. Nesejde-li se valná hromada 

v usnášení schopném stavu, mandát dosavadní dozorčí rady je prodloužen na další volební období. 
V.3.4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a 

je členem spolku. 
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V.3.5. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva. 
V.3.6. Dozorčí rada provádí na základě předložených účetních dokladů od představenstva revizi hospodaření a 

předkládá valné hromadě a představenstvu výroční revizní zprávu. Musí být vyhotovena do konání řádné 
valné hromady. 

V.3.7. V případě odstoupení jednoho člena dozorčí rady stávající členové dozorčí rady nominují nového člena 
dozorčí rady. Mandát tohoto člena dozorčí rady trvá do příští usnášení schopné valné hromady, nebo do 
konce mandátu dozorčí rady. V případě rezignace dvou a více členů dozorčí rady je představenstvo 
povinno neprodleně svolat valnou hromadu a provést volbu nových členů. 

V.3.8. V rámci své působnosti je dozorčí rada oprávněna: 
a) nahlížet do účetnictví a jiných dokladů týkajících se spolku 
b) svolat mimořádné jednání představenstva či valné hromady 
c) účastnit se jednání představenstva a musí ji být uděleno slovo, pokud o to požádá 
d) odvolat při neplnění povinností jednotlivé členy představenstva. Rozhodnutí dozorčí 

rady musí být jednomyslné 

V.4. Čestné členství 
V.4.1. Čestní členové jmenováni za zásluhy vzniku Fanklubu HC Slavia Praha: 

Jan Čekal, členské číslo 1 
Filip Horák, členské číslo 5 

V.4.2. Tito členové mají nárok na doživotní bezplatné členství. 
V.4.3. Na návrh představenstva může být členství uděleno dalším osobám. 

VI. Zásady hospodaření spolku 
VI.1. Zdroje spolku tvoří: 

a) členské příspěvky 
b) dary tuzemských i zahraničních osob (fyzických i právnických) včetně státních institucí 
c) dobrovolné příspěvky 

VI.2. Způsoby použití a poskytování prostředků spolku: 
VI.2.1. Hospodaření spolku se řídí stanovami spolku a obecně platnými předpisy. 
VI.2.2. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění vlastního provozu 

spolku. 
VI.3. V případě ukončení činnosti spolku budou finanční prostředky rozděleny mezi mládežnické oddíly HC 

Slavia Praha. 

VII. Výroční zpráva 
VII.1. Představenstvo spolku vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6. každého roku. 
VII.2. Výroční zpráva je uveřejňována pro potřeby valné hromady, představenstva, dozorčí rady a sponzorů 

spolku. 

VIII. Závěrečná ustanovení 
VIII.1. Stanovy se mění na základě hlasování usnášení schopné valné hromady. 
VIII.2. Tyto stanovy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude přiložen k návrhu k rejstříkovému 

soudu a jeden bude založen v dokumentech spolku. 
 
V Praze dne 22. 6. 2015 


