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v Hradci Králové pod spisovou značkou L 6937.
1.2 Datum vzniku: 16. 2. 2009.
1.3 Identifikační číslo: 265 68 861.

i.4 0ficiální web: www.fbčdůbrĚLCz

1.5 Klubové barvy: zelená a černá

ě!, H NáEev ď §Ídle §p®lkt±
2.1 Název spolku je: FBC Dobré, z.s.
2.2 Sídlo spolku je: Dobré 68, 517 93 Dobré

ět' E== Úěe, §p®,ku
3.1 Účelem spolku a předmětem hlavní činnosti je veřejně prospěšná činnost v níže
uvedených oblastech:

a) provozování sportu a obdobné činnosti v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni
materiální a tréninkové podmínky,
b) vytváření širokých možností užívání svých sportovišt' pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže,
c) budování, provozování a udržování sportovních a jiných zařízení, která spolek vlastní
nebo užívá,
d) vedení svých členů a ostatních zájemců o sport k dodržování základních sportovních,
etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájení zájmů svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
zajišt'ová-ní vzdělávání svých členů v oblasti sportu, jejich školení,
organizování kulturních a společenských akcí,

vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů a to zejména vlastní činností,
) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života,
zdraví
v V kultury,
,
V,
apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a
osvětovou činností.

3.2 Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní
činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze

použít pouze pro spolkovou činnost včetně
hospodářské činnosti rozhoduje Valná hromada.

správy

spolku.

0

předmětu

vedlejší

čl[ IV členBWí ve Bp®iku
4.1 Členem spolku se může stát na základě svého svobodného rozhodnutí každá fyzická

:3g?áp.ráá,réc,káaosnoab.:á.kvtá:íS:.#oýžciuJzeáJsmúůčes'eomstátnh,`:TÍ'ĚLnyn?;tá'Í::'š:v:í::e:Íe:;
spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
4.2 členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky Výkonným výborem
spolku, který o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Vyplněnou a

33g:Zá:n:fuedš'eedn:ťio:iJpi,:Í:k:,e:á.v,v;;ks:y;céhh.rev';#n:c.ho,kpuř.í`očlenžáťáts;o?kuč`:3::čÍ
za jeho dluhy. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami
od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
4.3 Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání Valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

:),ÍĚ:;#iitt;ŠŠR:í;t:::,íénkíu:tšáníianářpůo,,epčoed|SkÉoá,#:čttstpao|š:énýchprojednot,,véakce,
d) volit od 14-ti let věku a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů spolku,
e) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a uplatňovat své vlastní

názory,
f) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

g) využívat informací, se kterými spolek disponuje,
h) podílet se na praktické činnosti spolku,
ch) ukončit kdykoli své členství.

4.4 člen spolku má povinnost:

a}dc%rvža°tv3:Sé:=t°nvěy'vů'č|`ts:STkeus,e:ík:irvgnáěnůh:]?:`]keuhozá]my,dodržovatvnitřnídohodya
předpisy, zachovávat vnitřní řád spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v
rozporu se zájmy spolku,
c) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti
spolku,
d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich

práce,
e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho
členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
f) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti,

jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
g) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen, nebo kterými byl pověřen.
4.5 členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) úmrtím člena v případě fyzické osoby,
c) zrušením člena v případě právnické osoby,
d) vyloučením člena Valnou hromadou spolku,
e) zánikem spolku.

4.6 Vyloučit člena ze spolku může Výkonný výbor spolku pouze pro neplnění podstatných

:,:,?snkuýtfhpř?ůvéfennoésiíhů:ypĚeoddcsht::í:n?í:éFonsíamtkuů?ozorněnínatutomožnostapomarném
4.7 Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen spolku. V návrhu musí být uvedeny
okolnosti, které osvědčují důvod vyloučení. Návrh na vyloučení musí být doručen členovi,

jehož vyloučení je navrhováno; musí mu být dána možnost se k návrhu vyjádřit a žádat
o vysvětlení, proč je navrhováno jeho vyloučení.

4.8 Výkonný výbor rozhoduje o vyloučení s konečnou platností. Rozhodnutí o vyloučení
musí být členovi doručeno. Vyloučený člen je oprávněn do 3 měsíců po doručení
rozhodnutí o vyloučení požádat soud o rozhodnutí o neplatnosti vyloučení.

4.9 členství zaniká, pokud nejsou po dva po sobě následující roky placeny členské
příspěvky a člen nejeví o činnost spolku zájem.
4.10 Vyloučit člena může Výkonnýovýbor v případě, že jedná proti zájmům spolku,

potažmo že jedná proti dobrým mravum.
Vl
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předpisem Výkonný výbor.

4.12 Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v ' nezbytném
rozsahu
střešní
v
,
,1
.
,'
Oy_ , t, _
sportovní organizaci, které je spolek členem, a to v rámci lnění jeho povinností vůči této
střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgán m státní správy a územních
samospráv, a to zejména v souvislósti Š žádóstmi o poskytnutí dotací -či jiných příspěvků

í:sůesstáj::pořz:čií:š:#s::v,e,:esJínšht?mr,o:E;č:udaJKeaádžězmáJ::dceen:vč'::ž:Vaímvuečs,::'ůkubyi;dÉ#
:.vly3.fs:žmdýzĚ`?:,z:at;J:yevna!ý;bosbadhrĚJí,:,aúsdva::áásvoĚt.os%bsěp,o;k.upřn,:aJáťo.:,ávkr'zaedn,:oí:rE;tn:
údaje byly vymazány.
4.14 Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců
od potvrzeného ukončení členství.

ělA V ®rffláffly S#®lku

5.10rgány spolku jsou:
•
Valná hromada -nejvyšší orgán spolku,
•
Předseda -statutární orgán spolku,
•
Výkonný výbor -výkonný a rozhodovací orgán spolku,
•
Kontrolní komise -kontrolní orgán spolku.

ěiĎ V= Vamá hF©fflada
6.1 Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů -Valná hromada. Právnická

osoba, která je členem spolku, vysílá na Valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i
jen účastníci valné hromady).

;á?nťa|T::ahdra°Teadsuvo:š:!ávpa;z#ksoeudaí:':,#::nč|Ěn#,°:::jTuédTěnajeadderneksruátb;d°,Íšrt°ěkač.j
sídla,

nebo na elektronickou adresu. Zasedání Valné hromady řídí předseda či jiný

pověřený člen Výkonného výboru.

6,3 Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program
jednání Valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 10 dní před konáním
zasedání Valné hromady,

6.4 Výkonný výbor je rovněž povinen svolat Valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3
členů spolku nebo z podnětu Kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě Výkonný výbor
Valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal,
oprávněn svolat zasedání Valné hromady sám.
6.5 Zasedání Valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo
svoláno.
6.6 Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy spolku, pokud nejsou právním

iá,dveoTí:eobdov:ízů3dčTeu;íymoYga::áhsrpooTkaudy;::::nčYejhůepmo:i:rngýácnhuosrůů'nkůu,,Jejichpůsobnosti

:)prroazvhooTůJfé,oZ#os:áůjif,hasvooJátíaaovdoY3)á'váníazpůsobJednání'
d) rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku,

e) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, včetně změny názvu a symboliky
spolku; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti Výkonného výboru,
f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
h) rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
i) rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem spolku,

j) určuje hlavní směry činnosti spolku,
k) rozhoduje o předmětu vedlejší hospodářské činnosti.

6.7 Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného
orgánu spolku. Je-Ii členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji
vnejvyšším
orgánu
zastupovala,
jinak
právnickou
osobu
zastupuje
člen
jejího
statutárního orgánu,
6.8

členové spolku

se

mohou

při

své osobní neúčasti

na Valné hromadě

nechat
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6.9 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.

ťleůřípasdpěo,,kžu:?:,Ů3íHáyhpr:mpáá:ovuasnnéáTe:Fstájoepníánevníppoř::ům3Fít::dnpýoc`:Y,čpnríov5třij,gtaí
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nedohodne jinak nebo není upraveno jednacím řádem spolku.

6.10 0 záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze
jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina
přítomných.
6.11 0 rozhodnutích přijatých na zasedání Valné hromady pořizuje Valnou hromadou
pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na
zasedání Valné hromady. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku.

ĚI, VIE Př©ť!aeda
7.1 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, přijímat zaměstnance

žgůťž,ťás,uekcohTčzoavast.oJ,:Jtc|ůž:aJceodvnn:,:3vmněrž,.?edrsoezdh.oudo.v.avtěfgnyyšč:S:njeeii.chza:rásctonvanníé:
spolku.

Podepisování se děje tak, že k názvu spolku (razítku)
předseda nebo předsedou pověřený člen či zaměstnanec spolku.

připojí svůj

podpis

Zi3mp:ádě:eggj;:zvdoě'j:nvťaý#oný|m5-ťiýtonrůeTdzjřeaJíhsvžs:áč|:niuznpkrčanv,id::dnoab,v3í::;:dvya`::
shoduje s funkčním obdobím zvoleného člena Programového výboru a je tak tříleté,
přičemž opakované zvolení je možné. Při předčasném ukončení funkce předsedy je nový
zvolen do 30-ti dnů ode dne ukončení funkce. Zvolen je pouze do konce funkčního období
toho, koho ve funkci nahrazuje.

čl, VEEE VÝk©ffinÝ výb®F

8,1 Výkonným a rozhodovacím orgánem spolku je Výkonný výbor, který zabezpečuje
plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními Valné hromady. Do

3ť§:ebnnyo:é,mYťok?:annéohvoa:ÝbdooruvýT::enží5::Ů::oovcínJ'aYneévhšreociaáa;IečíiJtionsýtáfho,rgpagnk#dspno:isu:u
8.2 Výkonný výbor má minimálně 5 členů, vždy však lichý počet, přičemž je složen

:ýpbřáf;?dsyéhom.íŠ:o5:e:S:gšét,hJges-P:d.Íířte.manĚá:andý5:'.čv',ečTivYťši::njéehhoo#noůr.ui:řak,::;tÝ
usnesení Výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
V případě rovnosti při hlasování o platnosti usnesení Výkonného výboru má rozhodující
slovo předseda.

8.3 Členové Výkonného výboru jsou voleni Valnou hromadou z členů spolku na tři roky a
opakované zvolení je možné. Funkce člena Výkonného výboru je neslučitelná s výkonem
jiné funkce ve spolku.

8.4 Je-li členem Výkonného výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v
orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

8.5 Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí
opatření k jejich realizaci,
řídí činnost spolku,
luje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno

působnosti Valné hromady,
d) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena spolku,
e) schvaluje rozpočet spolku,
f) stanovuje výši a splatnost členského příspěvku,
g) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
h) připravuje podklady pro jednání a rozhodování Valné hromady,

j}i#aivřáaáečj,ťnšůšív°ýrkgoánnneThí:Í#::uj:#skerítu,r°irsě;předseduahospodáře,
k) spravuje majetek spolku, dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku,
1)
podává Valné
hromadě
ke schválení návrh Valnou
hromadou
schvalovaných
dokumentů,
m) zajišt'uje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
n) provádí další činnosti jí určené rozhodnutím Valné hromady.

8,6 Výkonný výbor se schází podle potřeby. Jeho zasedání svolává a řídí předseda a o
schůzi se vyhotoví zápis.

8.7 Výkonný výbor může rozhodovat i mimo zasedání, elektronicky korespondenčním
hlasováním (per rollam). Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů.

ěiq E# K®fttF©mí k©ffii5@

9.1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který má minimálně 3 členy, vždy
však lichý počet, přičemž je složen z předsedy a řádných členů Kontrolní komise.
Kontrolní komise je schopna se usnášet, je-Ii přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
K platnosti
usnesení Kontrolní komise je zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny
přítomných. V případě rovnosti při hlasování o platnosti usnesení Kontrolní komise má
rozhodující slovo předseda.

9.2 členové Kontrolní a monitorovací komise jsou voleni Valnou hromadou ze členů
spolku na tři roky a opakované zvolení je možné. Funkce člena Kontrolní komise je
neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku.

:á:o#tJráánníákJoeT:eJ#íezmřavdesvvzýt:hhuč,:noůrgpář:ů:e:ué,ek:ůr#3,,Í#ařídíjeJízasedánía
9.4 Je-li členem Kontrolní komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v
orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

9.5

Kontrolní

komise

nejméně jedenkrát

ročně

podává

zprávu

Valné

hromadě

o

výsledcích své kontrolní činnosti.

9.6 Kontrolní komise zejména:

a) projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
b) dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony a platnými pravidly,
c) nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti spolku a

kontroluje tam obsažené údaje,
d) svolává mimořádné jednání Valné hromady a Výkonného výboru, jestliže to vyžadují
zájmy spolku,
e) má právo zúčastňovat se jednání Výkonného výboru s hlasem poradním.
9.7 Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu
Výkonný výbor a následně i Valnou hromadu na ].ejím nejbližším zasedání.

ělE X Ěágatiy h©Ep®ůařeftí
10.1 Spolek hospodaří smovitým i nemovitým majetkem. Majetek spolku je ve
vlastnictví spolku jako celku. 0 převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku
nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje
Výkonný výbor. 0 veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým
majetkem rozhoduje Valná hromada.

10.2 Předpokládaným zdrojem příjmu jsou:
a) členské příspěvky a mimořádné členské příspěvky,
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob a obcí,
c) dotace a granty,
d) výnosy z majetku spolku,

e)
příjmy
zčinnosti
při
naplňování
cílů
spolku,
příjmy
zčinnosti
na
základě
živnostenského listu (bude-lj pořízen),
f) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti

s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické,
kulturní, společenské a osvětové činnosti,
g) příspěvky na činnost spolku a sdružené příspěvky jiných subjektů.
10.3 Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti spolku. 0 jeho užití rozhoduje dle

působnosti Valná hromada a Výkonný výbor, který rovněž zodpovídá za hospodaření
spolku.

10.4 Spolek hospodaří s finančními prostředky na základě rozpočtu schváleného Valnou
hromadou spolku.

10.5 Zprávu o hospodaření za hospodářský rok předkládá předseda, schvaluje ji Výkonný
výbor.

ěl! %E EFHĚffimí, likvidaee a #ánik ffip©Iku
11.i Spolek se zrušuje dobrovolným rozpuštěním po schválení Valnou hromadou, která

je rovněž oprávněna rozhodnout o zrušení spolku sloučením (fúzí) s jiným spolkem nebo
rozdělením spolku.

11,2 Spolek se rovněž
občanského zákoníku.

zrušuje

rozhodnutím

soudu

zdůvodů

stanovených

§
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11.3 Při zrušení spolku s likvidací jmenuje likvidátora Výkonný výbor.

11.4 Likvidátor sestaví soupis majetku spolku,
zveřejnění seznamu členy spolek vyrozumí,

který zpřístupní v sídle spolku.

0

11.5 Likvidační zůstatek nabídne likvidátor spolku s obdobným účelem, který vybere
Výkonný výbor.
11.6 Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

ěl! #E= SB©!©Ětiá ustan®vení
12.1 Kolektivní orgány spolku rozhodují ve sboru. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu

přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. JeIi návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se
obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.
12.2 Je-li členem kolektivního orgánu spolku právnická osoba, zastupuje ji fyzická osoba,
kterou
k takovému zastupování zmocnila;
není-li takového zmocnění, zastupuje

právnickou osobu její statutární orgán resp. člen jejího statutárního orgánu.
12.3 Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se,
nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se

vykonávat s
že jedná nedbale,
řijetí funkce nebo

#,°]enj?:í;;tk°onpí,č:řnáedvnyetho%íhz°:::8ápřreosscehb°epáů's,aečdE;.muse'ZJ'Stít

ěl! X=H =ávěřeěná u§taffi®veffií
13.1 Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

13.2 Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád
sdružení.

13.3 V případě, že některé ustanovení těchto stanov se stane neúčinné (např. z důvodu
změny zákonné úpravy nebo rozhodnutí soudu), zůstávají ostatní ustanovení účinnými a
Výkonný výbor navrhne Valné hromadě změnu stanov.
13.4 Tyto stanovy lze měnit nebo doplňovat pouze písemně na základě usnesení Valné
hromady,
13.5 Toto znění stanov bylo projednáno a schváleno na Valné hromadě dne 16.6. 2018.
Stanovy jsou platné a účinné od okamžiku schválení.

13.6 Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 27. 6. 2015.
V Dobrém, dne 16.6. 2018
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Ing. Tomáš Vidlák, předseda
FBC Dobré, z.s.

