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Stanovy občanského sdružení 

Fan Club HCO o.s. 

 

I. Název a sídlo sdružení 

Název:  Fan Club HCO o.s.  

Sídlo:  Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc 

II. Základní ustanovení 

1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolné a nezávislé občanské sdružení, sdružující 
příznivce HC Olomouc na základě společného zájmu o lední hokej v Olomouci.  

2. Sdružení je právnickou osobou založenou na demokratických zásadách a fungující v souladu 
s právními předpisy České republiky. 

3. Sdružení nezřizuje organizační jednotky.  

III. Poslání a cíle 

1. Základním posláním sdružení je zejména: 

a) podporovat a propagovat klub ledního hokeje HC Olomouc, 

b) pořádat pro své členy a širší veřejnost akce spojené s popularizací ledního hokeje v Olomouci 
a okolí, 

c) organizovat zájezdy na utkání HC Olomouc na hřištích soupeřů, 

d) vytvářet ekonomickou základnu pro naplnění cílů sdružení, 

e) vést své členy v duchu zásad fair-play a 

f) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji sportovního, kulturního a veřejného života ve 
statutárním městě Olomouci a okolí. 

2. Při realizaci cílů dle odstavce 1. postupuje sdružení v souladu s právním řádem České republiky a 
těmito stanovami, při čemž se řídí rozhodnutími orgánů sdružení.  

IV. Členství ve sdružení 

1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a činností sdružení. 
Členství ve sdružení je dobrovolné 

2. Představenstvo sdružení projedná každou přihlášku zájemce o členství ve sdružení. Buďto ji 
přijme a vyzve zájemce, aby zaplatil členský příspěvek na příslušný kalendářní rok, pokud tak 
neučinil, nebo ji odmítne.  
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3. Pro přijetí přihlášky je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. 
Stanovisko členské základny sdružení je pouze doporučující. Ovšem v případě, že nejméně ¾ 
členů odmítnou přijetí přihlášky, je tímto stanoviskem představenstvo vázáno a musí zájemcovu 
přihlášku odmítnout. 

4. Členství ve sdružení vzniká zápisem do seznamu členů sdružení. Člen představenstva tento zápis 
provede po splnění nezbytných podmínek, jimiž jsou přijetí přihlášky zájemce představenstvem 
sdružení a zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. 

5. Představenstvo sdružení vede evidenci členů, a to prostřednictvím seznamu členů sdružení. 
Úpravy v něm činí bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodných skutečností a dbá na to, aby 
stav uvedený v seznamu členů sdružení odpovídal skutečnosti. 

6. Členství zaniká: 

a) úmrtím člena, 

b) vystoupením člena ze sdružení,  

• A to dnem doručení písemného oznámení vystoupení ze sdružení představenstvu, 
případně dnem ústního oznámení vystoupení ze sdružení členovi představenstva, 

c) neuhrazením členského příspěvku, 

• To však pouze v případě, že jej člen neuhradil ani v termínu, k tomu obecně 
stanoveném valnou hromadou, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 
stanovil pokladník nebo jiný člen představenstva sdružení. 

d) vyloučením člena, který porušuje principy členství ve sdružení zvlášť závažným způsobem 
nebo neplní povinnosti, které mu z členství ve sdružení vyplývají. 

• A to pouze na základě rozhodnutí představenstva na doporučení skupiny nejméně 5 
členů sdružení.  

• Správce pokladny vyloučeného člena bez zbytečného odkladu vyrozumí, že byl 
vyloučen a poučí jej o tom, že se proti rozhodnutí o vyloučení smí odvolat. 

• Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena může tento podat odvolání. To se 
podává představenstvu v písemné formě nejpozději do 7 dnů od rozhodnutí o 
vyloučení člena. Odvolání projedná a rozhodne o něm nejbližší valná hromada. Do 
jejího rozhodnutí je odvolateli členství pozastaveno. 

V. Práva a povinnosti člena 

1. Člen sdružení má zejména právo: 

a) účastnit se dle svých schopností a možností sportovních i jiných aktivit sdružení, 

b) účastnit se všech soutěží a zájezdů a jiných akcí pořádaných sdružením, 

c) uplatňovat  své vlastní názory, návrhy či kritiku, a to buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů 
sdružení, 

d) hlasovat, 

e) kandidovat od 18-ti let do předsednictva, 

f) požívat dalších práv a výhod vyplývajících z členství ve sdružení. 

2. Člen sdružení má povinnost: 

a) platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek,  

b) dodržovat stanovy sdružení a základní etické a mravní normy, 

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek sdružení, 
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d) hájit dobré jméno sdružení a nepoškozovat jeho dobré jméno, 

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen. 

VI. Orgány sdružení 

Sdružení  má tyto orgány:  

a) valnou hromadu, 

b) představenstvo ve složení: 

• prezident, 

• viceprezident, 

• správce pokladny, 

• 2 přísedící členové představenstva. 

VII. Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu svolává představenstvo sdružení 
nejméně jednou ročně. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to 
alespoň třetina všech členů sdružení. V tomto případě je představenstvo povinno svolat valnou 
hromadu nejpozději do měsíce ode dne podání žádosti o její svolání. Představenstvo rovněž svolá 
valnou hromadu vždy, když to vyžadují okolnosti, aby bylo zajištěno bezproblémové fungování 
sdružení. 

2. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň třetina všech členů sdružení. 
Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo nejpozději do jednoho měsíce od 
konání valné hromady náhradní valnou hromadu. Takto svolaná valná hromada je schopna 
usnášení, pokud je přítomna alespoň desetina všech členů sdružení. K přijetí usnesení valné 
hromady je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení, s výjimkou hlasování u 
nichž to odchylně stanoví tyto stanovy. 

3. První valná hromada bude svolána do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude sdružení registrováno u MV ČR. Na této valné hromadě bude zvoleno první představenstvo 
sdružení. Do doby zvolení prvního představenstva vystupuje jménem sdružení tříčlenný přípravný 
výbor.  

4. Valné hromadě přísluší: 

a) volit z členů sdružení na dobu tří let prezidenta, viceprezidenta, správce pokladny a dva 2 
přísedící členy představenstva. 

b) odvolávat členy představenstva, 

c) schvalovat výši členských příspěvků na činnost sdružení a určovat termín jejich splatnosti pro 
daný kalendářní rok, 

d) rozhodovat o změně stanov, 

e) dávat souhlas s dispozicí s majetkem sdružení v těch případech, kdy tak určují stanovy, 

f) rozhodovat o ukončení činnosti sdružení a vypořádání majetku sdružení, 

g) projednávat odvolání člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení a rozhodovat o 
něm, 

h) rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami. 
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VIII. P ředstavenstvo 

1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení a je pětičlenné. Členy představenstva jsou 
prezident, viceprezident, správce pokladny a dva přísedící členové představenstva. 

2. Představenstvu přísluší: 

a) rozhodovat o přijetí či odmítnutí přihlášek zájemců o členství ve sdružení, 

b) rozhodovat o vyloučení členů sdružení za podmínek daných těmito stanovami, 

c) provádět zápisy do seznamu členů sdružení a dohlížet na vedení tohoto seznamu jakož i jeho 
podpůrných evidencí, 

d) spravovat majetek sdružení,  

e) svolávat valnou hromadu, 

f) přijímat písemná oznámení vystoupení ze sdružení; jednotlivým jeho členům pak přísluší 
přijímat ústní oznámení vystoupení ze sdružení, 

g) jednat jménem sdružení navenek, přičemž každý ze členů představenstva může jednat jménem 
sdružení samostatně. A to vyjma dispozice s majetkem sdružení, kde právní úkony činí vždy 
dva členové představenstva společně, 

h) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, jakož i provádět další 
činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům sdružení. 

3. Zasedání představenstva svolává prezident sdružení zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však 
jedenkrát za tři měsíce. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech jeho členů. 
Zasedání a rozhodnutí představenstva může proběhnout i za použití telekomunikační a výpočetní 
techniky a výměnou dokumentů. Dnem rozhodnutí je v tomto případě den, kdy svou vůli projevil 
poslední z členů představenstva. 

4. Funkční období člena představenstva je tříleté a končí dnem následujícím po dni zvolení nového 
představenstva valnou hromadou. Člen představenstva může být volen do své funkce i opakovaně. 

5. Uvolní-li se z jakéhokoli důvodu pozice člena představenstva v průběhu funkčního období, 
nejbližší valná hromada zvolí na tento post jinou osobu. Funkční období takto zvoleného člena 
představenstva není tříleté, ale odpovídá zbytku funkčního období ostatních členů představenstva.  

IX. Prezident, viceprezident, správce pokladny a přísedící členové představenstva  

1. Prezident naplňuje rozhodnutí představenstva a reprezentuje sdružení navenek, jedná jeho jménem 
a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení, pakliže nerozhoduje představenstvo jako kolektivní 
orgán. 

2. Prezident je oprávněn činit v době mezi zasedáními představenstva veškerá opatření a rozhodnutí 
nezbytná k zajištění řádného chodu sdružení, s výjimkou těch která jsou stanovami vyhrazena 
představenstvu či valné hromadě. 

3. Prezident připravuje podklady pro jednání představenstva a předsedá valné hromadě.  

4. Viceprezident zastupuje sdružení v době nepřítomnosti prezidenta. 

5. Správce pokladny odpovídá za řádné vedení účetních dokladů sdružení, podávání daňových 
přiznání dle příslušných právních předpisů a je rovněž odpovědný za vybírání členských 
příspěvků.  

6. Přísedící členové představenstva vykonávají další úkoly a pomáhají s organizací činnosti sdružení, 
přičemž jsou vázáni rozhodnutími představenstva jako celku. 

7. Funkce v orgánech sdružení jsou čestné. 
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X. Zásady hospodaření 

1. Sdružení  hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména: 

a) příspěvky členů sdružení placené na základě rozhodnutí valné hromady, 

b) dary a jiná plnění fyzických a právnických osob, 

c) příjem z vlastní činnosti sdružení. 

2. Dispozice s movitým majetkem sdružení v hodnotě přesahující 50.000,-Kč nebo s nemovitým 
majetkem v hodnotě přesahující 30.000,-Kč může být činěna toliko se souhlasem valné hromady, 
to samé se týká nákupu takového majetku. 

3. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána představenstvem nejpozději do 
konce března roku po něm následujícího. Za řádné provedení účetní závěrky odpovídá správce 
pokladny. 

4. Členské příspěvky jsou splatné ke dni stanovenému valnou hromadou. Příspěvky je možno platit 
hotovostně k rukám správce pokladny či bezhotovostně na účet sdružení. Výši členských 
příspěvků stanoví valná hromada.  

5. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá představenstvo valné hromadě. 

XI. Zánik sdružení 

1. Sdružení zaniká : 

a) ukončením činnosti z rozhodnutí valné hromady, 

b) sloučením s jiným občanským sdružením z rozhodnutí valné hromady,  

c) rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra. 

2. Zaniká-li sdružení ukončením činnosti nebo sloučením s jiným občanským sdružením, je třeba, 
aby se při hlasování na valné hromadě pro tento fakt vyjádřila nadpoloviční většina všech členů 
sdružení. Valná hromada rozhodne současně o způsobu majetkového vypořádání. 

XII. Záv ěrečné ustanovení 

1. Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace sdružení na Ministerstvu vnitra ČR. 

 

V Olomouci dne 11. června 2009 

 

Přípravný výbor: 

 

                               ………………………..……………….                    ………………………………………… 

                                             Zdeněk Černohouz                                                            Ota Weinlich 

 

 

                                                                       …………………………………………… 

                                                                                              Jan Vodička 


