Stanovy občanského sdružení
Fanclub HC Vítkovice
Fanclub HC Vítkovice je dobrovolné sdružení příznivců hokejového klubu HC Vítkovice.
Fanclub HC Vítkovice je občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou, ustanoveným
podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Název sdružení: Fanclub HC Vítkovice
Sídlo sdružení: Boženy Němcové 702, Ostrava-Polanka, 725 25
Územní působnost: celá ČR
Cíl činnosti: Sjednocení fanoušků HC Vítkovice, zkvalitnění a sjednocení fandění při
utkáních, zlepšení atmosféry na všech utkáních hokejového klubu HC Vítkovice, zlepšení
komunikace mezi fanoušky a vedením hokejového klubu.
Členství ve sdružení
Členem Fanclubu HC Vítkovice (dále jen „fanclub“) se může stát každá fyzická i právnická
osoba bez ohledu na státní příslušnost, národnost, společenskou i politickou orientaci a
náboženské vyznání, která absolvuje proces přijetí a splní veškeré předepsané (níže uvedené)
vstupní podmínky členství.
1. Členství ve sdružení je zcela dobrovolné.
2. Členem fanclubu se může stát každá fyzická či právnická osoba bez ohledu na státní
příslušnost, národnost, společenskou i politickou orientaci a náboženské vyznání, která
se chce podílet na akcích a činnostech naplňujících cíle sdružení, absolvuje proces
přijetí a splní veškeré předepsané vstupní podmínky členství.
3. Žadatel o členství ve fanclubu je povinen odevzdat jednomu z členů představenstva
fanclubu (dále jen „představenstvo“) úplně vyplněnou písemnou přihlášku.
4. Žadatel o členství mladší 18-ti let je povinen na přihlášce dodat potvrzení jeho
zákonného zástupce o souhlasu s členstvím ve fanclubu.
5. O vzniku členství fyzické či právnické osoby rozhoduje představenstvo do 14 dnů od
přijetí přihlášky a je povinno žadatele informovat nejpozději do 7 dnů od rozhodnutí o
přihlášce.
6. Členství ve fanclubu je podmíněno:
a) ověřením formální správnosti a úplnosti přihlášky představenstvem.
b) odsouhlasením této přihlášky všemi členy představenstva.
c) souhlasem žadatele se stanovami, který je potvrzen podpisem na přihlášce do
fanclubu.
d) souhlasem žadatele s tím, že porušení stanov fanclubu může vést k jeho
vyloučení z fanclubu, přičemž obnovení členství po vyloučení či vystoupení je
možné nejdříve po uplynutí jednoho kalendářního roku od data ukončení
členství.
e) zaplacení jednorázového poplatku ve výši 100 Kč (zápisné) a členského
příspěvku (popřípadě jeho poměrné části) na danou sezónu.
7. Členství ve fanclubu vzniká po splnění všech podmínek předáním členského průkazu
žadateli o členství nejpozději do 14 dnů od vyrozumění žadatele o přijetí do fanclubu.
8. Členství ve fanclubu zaniká:
a) dobrovolným rozhodnutím člena o vystoupení z fanclubu, předaným v písemné
podobě předsedovi fanclubu.

b) rozhodnutím představenstva o vyloučení člena.
c) smrtí člena.
9. Důvody k vyloučení člena představenstvem jsou:
a) neplacení členských příspěvků ve stanovené lhůtě.
b) porušování stanov fanclubu a platných zákonů a vyhlášek.
c) hanobení či jiné poškozování fanclubu a jeho členů, stejně jako hanobení
hokejového klubu HC Vítkovice.
10. Fanclub si vyhrazuje právo i na mírnější sankce, než je vyloučení člena (domluva,
finanční náhrada způsobené škody).
11. Vyloučený člen je povinen ihned po vyloučení odevzdat členský průkaz
představenstvu. Členský příspěvek na právě probíhající sezónu propadá.
Práva členů
1. Každý člen starší 18-ti let má právo být volen do představenstva a na pozici předsedy
fanclubu (dále jen „předseda“) nebo místopředsedy fanclubu (dále jen
„místopředseda“).
2. Každý člen má právo podle svých možností se účastnit akcí fanclubu a využívat
výhody s členstvím spojené. Na některých akcích může fanclub požadovat po členech
mladších 18-ti písemný souhlas zákonného zástupce s jejich účastí na této akci.
3. Každý člen má právo libovolně nahlédnout do údajů o hospodaření sdružení. Pokud
nebude s hospodařením spokojen, může požádat představenstvo do 30-ti dnů o
vysvětlení.
4. Každý člen má právo svobodně se vyjadřovat při volbě vedoucích členů sdružení.
5. Každý člen má právo podat opodstatněný návrh na vyloučení jiného člena. Učiní tak
písemnou formou k rukám představenstva. To se zavazuje projednat návrh a
vyrozumět obě strany sporu do 14 dnů od data podání návrhu na vyloučení. Proti
rozhodnutí se mohou obě strany odvolat k představenstvu do 7 dnů od doručení
rozhodnutí. Proti následnému rozhodnutí vedení již není odvolání.
6. Fanclub se zavazuje použít veškeré osobní údaje členů pouze pro účely spojené
s registrací a vedením seznamu členů fanclubu a neposkytnout je bez výslovného
souhlasu člena třetí straně.
7. Každý člen má právo být včas informován o konání výroční schůze a právo na
požádání obdržet kopii zápisu z výroční schůze a to do 30-ti dnů od jejího konání.
Povinnosti členů
1. Každý člen je povinen dbát o dobré jméno fanclubu i HC Vítkovice.
2. Každý člen je povinen dodržovat stanovy a rozhodnutí přijatá představenstvem.
3. Každý člen je povinen svědomitě vykonávat svěřené funkce ve fanclubu, podílet se na
činnosti fanclubu, účastnit se výročních schůzí, hlasovat o přijímaných návrzích a
zaujímat stanoviska k jednotlivým návrhům.
4. Každý člen je povinen řádně a včas platit členské příspěvky.
5. Každý člen je povinen neprodleně informovat představenstvo o všech změnách
důležitých pro řádnou evidenci.
Organizační struktura sdružení
1. Nejvyšším orgánem fanclubu je výroční schůze.

a) Výroční schůze se koná jednou ročně v období po skončení probíhající
hokejové sezóny, nejpozději do 30.6. daného roku. Svolává ji představenstvo.
b) Členem výroční schůze je každý přítomný člen fanclubu.
c) Do kompetence výroční schůze spadá:
I. volba členů představenstva.
II. schvalování změn stanov.
III. schvalování výše členských příspěvků na další sezónu.
d) Kandidáti do představenstva jsou povinni oznámit svou kandidaturu
současnému představenstvu nejpozději 3 dny před výroční schůzí.
e) Při volbě členů představenstva má každý z přítomných členů možnost dát svůj
hlas jednomu až pěti vybraným kandidátům na zvolení do představenstva. Při
ostatních hlasováních je hlasovací právo rovné, pro schválení je potřebná
nadpoloviční většina hlasů
f) Nově zvolené představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o výroční schůzi
do 30 dnů od jejího konání. Zápis se spolu se seznamem přítomných členů
uchová v archivu fanclubu po celou dobu jeho trvání.
2. Statutárním orgánem sdružení je představenstvo, za které jedná předseda.
a) Do představenstva je voleno 5 členů sdružení.
b) Představenstvo je voleno výroční schůzí na dobu jednoho roku, opětovné
zvolení je možné.
c) Nově zvolené představenstvo si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu
a je povinno ihned na výroční schůzi výsledky této volby zveřejnit.
d) Zasedání představenstva svolává a řídí předseda. O všech usneseních
rozhoduje představenstvo společně, v případě neshody je předseda povinen
uspořádat hlasování představenstva. Hlasování představenstva se koná pouze
při účasti většiny členů představenstva tj. minimálně tří. Návrhy na přijetí
mohou podávat všichni členové představenstva. Návrh je přijat většinou hlasů
přítomných členů představenstva, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
e) Místopředseda má stejné povinnosti a práva jako předseda a jedná jako
zástupce předsedy v jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření.
f) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují
výroční schůzi. Při své činnosti se řídí stanovami.
g) Členství v představenstvu popř. funkci předsedy nebo místopředsedy zaniká:
I. dobrovolným rozhodnutím člena o vystoupení z představenstva nebo
funkce předsedy či místopředsedy, předaným v písemné podobě
předsedovi (v případě odstoupení předsedy předaným v písemné
podobě místopředsedovi).
II. odvoláním člena představenstva všemi ostatními členy představenstva.
III. ukončením volebního období.
IV. v případě zániku členství ve fanclubu.
Hospodaření sdružení:
1. Zdroje sdružení tvoří:
a) zápisné členů fanclubu.
b) členské příspěvky členů fanclubu.
c) sponzorské příspěvky.
d) dary.
e) jiné příjmy.

2. Majetek je určen na aktivity spojené s chodem sdružení a bude využíván na:
a) dotování zájezdů na utkání HC Vítkovice.
b) dotování prostředků k fandění a identifikaci členů fanclubu s hokejovým
klubem HC Vítkovice (bubny, dresy, šály, vlajky atd.).
c) dotování společných aktivit členů fanclubu.
d) náklady spojené s registrací členů (výroba členských karet) a běžným chodem
fanclubu (kancelářské potřeby, telefon atd.) .
3. Majetek nebude v žádném případě použit na výplaty členů představenstva. Tyto
funkce jsou bezvýhradně čestné.
Kontrola hospodaření
1. Za správu a řádnou péči o majetek fanclubu odpovídá představenstvo.
2. Představenstvo vypracovává po skončení každé sezóny výroční zprávu o hospodaření
v dané sezóně. Tato zpráva musí být vypracována nejpozději do 30 dní po konání
výroční schůze. Výroční zpráva o hospodaření je archivována a je členům na
požádání k dispozici k nahlédnutí u představenstva.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy občanského sdružení Fanclub HC Vítkovice jsou platné ode dne
schválení přípravným výborem a registrace Ministerstvem vnitra ČR.
2. Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími
dodatky.
3. Tyto stanovy byly zpracovány přípravným výborem ve složení Iva Kaňoková, Adam
Svěchovský a Jana Vidhalmová a byly schváleny přípravným výborem dne
19.4.2005.

