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I. 
Základní ustanovení 

1. Fotbalový klub Černilov, z.s. (dále jen FK ), je dobrovolným sdružením 
fyzických osob provozující sportovní činnost. 

2. Sídlem FK je Černilov 38, 503 43 Černilov 
3. IČ: 70851166 

 
II. 

Poslání a cíle 
1. Základním posláním FK je : 

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, vytvářet 
pro ni materiální a tréninkové podmínky. 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 
zejména pak mládeže.  

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní 
činností.  

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní 
nebo užívá. 

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v FK k dodržování 
základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou 
informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec. 

f) hájit zájmy členů FK, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními 
organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy apod.) i jednotlivci 

 
2. FK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti 
 

III. 
Orgány FK 

1. Orgány FK jsou: 
a) valná hromada jako orgán nejvyšší 
b) výkonný výbor jako orgán výkonný 
c) revizní komise jako orgán kontrolní 

 
2. Nejvyšším orgánem FK je valná hromada složená ze všech členů FK starších 18ti 
let. 
 
 
3. Valná hromada zejména: 



a) rozhoduje o zániku FK a v tomto případě současně i o majetkovém 
vypořádání. 

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice FK 
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov FK  
d) volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného 

výboru a revizní komise je dvouleté.  
e) bere na vědomí zprávu o hospodaření a majetku FK 
f) stanoví hlavní směry činnosti FK pro příští období. 

 
4. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jednou za dva roky. 
Pokud o její svolání požádá minimálně 20 členů FK s právem účastnit se VH, koná 
se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu výkonnému výboru. 
Valná hromada se svolává pozvánkou uveřejněnou na webových stránkách klubu. 
Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů 
FK s platným hlasem. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 
aspoň nadpoloviční většiny přítomných. 
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina 
členů s platným hlasem, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných 
členů FK. 
 
5. Výkonným orgánem spolku je výkonný výbor (dále VV). Výkonný výbor 
zabezpečuje plnění úkolů FK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. 
Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, 
přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. 
 
6. Výkonný výbor má minimálně 3 členy. Vždy však má předsedu, sekretáře a 
hospodáře (pokladníka). Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně 
však jednou za měsíc.  
Klesne-li počet členů VV během funkčního období pod 3, musí být neprodleně 
svolána valná hromada, která zvolí nové členy VV, případně nový VV jako celek. 
V případě rovnosti hlasů při hlasování ve VV FK má rozhodující hlas předseda FK.  
 
7. Výkonný výbor zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady. 
b) organizuje a řídí činnost FK. 
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním 

směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, obce, ČUS, jiných 
organizací a fyzických osob. 

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku FK. 
e) vede účetnictví a schvaluje roční účetní závěrku FK. 
f) spolupracuje se sportovními svazy. 
g) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s právnickými subjekty, 

ostatními sportovními organizacemi, jinými organizacemi a fyzickými osobami.  
h) volí předsedu, hospodáře a sekretáře FK, případně jiné funkce dle svého 

rozhodnutí 
Výkonný výbor je usnášení schopen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 

přítomných. 

Předseda a sekretář výkonného výboru jsou osobami oprávněnými jednat za FK, a to 

každý samostatně, jednají však vždy s vědomím ostatních členů výboru a dle 



výborem odhlasovaného postupu. VV může v některých záležitostech pověřit 

jednáním za FK i jiného člena VV, případně jinou osobu (s plnou mocí výboru 

vystavenou v písemné podobě s přesným vymezením oprávnění a věcným a časový 

rozsahem zmocnění). Podpisové právo na dokumentech FK má předseda, sekretář a 

hospodář. Dokument je platný, je-li podepsán předsedou nebo sekretářem nebo 

hospodářem. 

 
8. Revizní komise provádí revizi hospodaření FK. Revizní komise má 
minimálně dva členy. Jsou voleni valnou hromadou a to na období dvou let. Do 
působnosti kontrolní komise náleží zejména: 

a) kontrola hospodaření FK, 
b) kontrola hospodaření pobočných spolků, 
c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky 
poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů. 

d) zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného 
odkladu VV a následně i VH na jejím nejbližším zasedání. 

 
IV. 

Společné zásady členství 
1. Členství v klubu vzniká podáním přihlášky za člena FAČR s příslušností ke klubu, 
popř. za-registrováním hráče (nový člen, přestup v souladu s řády FAČR) anebo se 
členem klubu může stát fyzická osoba na základě podané přihlášky a jejího schválení 
výkonným výborem. U osob mladších 15 let musí být na přihlášce vysloven souhlas 
jeho zákonného zástupce. 
 
2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor. 
 
3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví výkonný výbor svým 
interním předpisem. 
 

V. 
Práva a povinnosti členů 

1. Základní práva řádných členů FK jsou: 
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního života v rámci 

FK jako celku, a to za podmínek Stanov FK a v případě účasti v soutěžích 
českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly 
v FK závazně přijaty.  

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého 
zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech 
výhodách, které z členství vyplývají. 

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, a to podle povahy buď přímo 
anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech FK. 

d) účastnit se jednání orgánů FK, jedná-li se o jeho činnost nebo chování. 
e) volit a být volen od 18 – ti let věku do všech volených orgánů FK. 

 
2. Základní povinnosti člena FK jsou: 

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy FK a základní etické a mravní 
normy sportovce. 

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů FK. 



c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží FK k zabezpečení jeho 
činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno FK. 

d) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho 
členstvím a činností v FK, pokud o tom příslušný orgán FK podle stanov 
rozhodl. 

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen. 
 
3. Členství v FK zaniká: 

a) doručením písemného sdělení člena spolku VV spolku o jeho vystoupení ze 
spolku; členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení 
členství, není-li v oznámení uvedeno jinak, 

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje 
výkonný výbor, 

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení 
rozhoduje výkonný výbor, 

d) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého, 
e) neuhrazením ročního členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovené 

výborem ve výzvě k zaplacení, a to posledním dnem stanovené lhůty (§ 
239/2), 

f) zánikem FK (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem anebo 
pravomocným rozhodnutím ministerstva či soudu o jeho rozpuštění) 

g) změnou registrace hráče ( přestup do jiného klubu). 
 

VI. 
Majetek FK a hospodaření 

1) Majetek FK tvoří: 
a) majetek převedený do vlastnictví FK, 
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 
c) dotace z veřejných rozpočtů a tělovýchovných organizací, 
d) příspěvky a dary od organizací a jednotlivců adresovaných přímo FK, 
e) příjmy z tělovýchovné, sportovní a turistické činnosti organizované FK, 
f) majetek nabytý koupí z prostředků FK, 
g) finanční fondy vytvořené na úrovni FK (příspěvky členů). 

 
2) Veškerý nemovitý majetek je ve vlastnictví FK. 
 
3) O převodech práva hospodaření a správy nemovitého majetku i o jeho nabývání a 
pozbývání a všech dalších dispozicích s ním rozhoduje VV FK. 
 
4) FK prostřednictvím VV organizuje hospodářské styky s jinými fyzickými a 
právnickými osobami. 
 
5) Za účelem ochrany majetku a případnému provozu uzavírá VV FK příslušné 
pojistné smlouvy. 
 
6) Způsob a postup při hospodaření s majetkem FK, včetně metodiky účtování, určí 
VV FK interní směrnicí v souladu s právními přepisy ČR. 
 

V Černilově 27. 9. 2018 


