Stanovy spolku
Votroci 2000, z.s.
Čl. I
Název a sídlo spolku

1. Název spolku zní: Votroci 2000, z.s. (dále jen „Votroci 2000“ nebo „spolek“)

2. Sídlem spolku je Všesportovní stadion, Úprkova 473/1, Malšovice, 500 09 Hradec Králové.

Čl. II
Charakter spolku

1. Votroci 2000 je zapsaný spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tvořen alespoň třemi osobami, které jsou
vedeny vedené společným zájmem a které a které k naplňování těchto zájmu založili spolek
založený na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách, nezávislý na politických
stranách a hnutích, který se řídí svými stanovami, jakož i právním řádem České republiky.

2. Spolek Votroci 2000 přímo navazuje na činnost a tradice oficiálního fanklubu fotbalového
klubu FC Hradec Králové, a.s., občanského sdružení Votroci 2000, založeného dne 9. října
roku 2000.

Čl. III
Cíle spolku
1. Cílem spolku je zejména:

a) provozování fanklubu fotbalového klubu FC Hradec Králové, a.s., IČ: 274 79 307, se
sídlem Úprkova 473/1, Malšovice, 50009 Hradec Králové, zapsaného v Obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka číslo 2450,
sdružování fanoušků, diváků a sympatizantů klubu s cílem napomáhat fotbalovému klubu
FC Hradec Králové, a.s.,

b) získání potřebné společenské a politické autority ve městě Hradec Králové a přilehlých
regionech,
c) rozvíjet a pečovat o rozvoj fotbalu nejen ve městě Hradec Králové, ale i na území celé
České republiky, jakož i na mezinárodní úrovni,
d) podílet se na vytváření informační sítě mezi fotbalovým klubem FC Hradec Králové,
a.s. a širokou veřejností, na výchově fotbalových fanoušků a pomáhat při odstraňování
nežádoucích excesů z fotbalových stadionů, zejména v Hradci Králové, a organizování
zájezdů na utkání mužstev FC Hradec Králové, a.s.,
e) sloužit jako základna pro výměnu informací, zkušeností a poznatků ve spojení s fotbalem
i sportem obecně,
f) propagovat fotbal jako společenský fenomén,
g) integrovat zdravotně, sociálně a jinak handicapované osoby do společnosti
prostřednictvím fotbalu,
h) pořádat vzdělávací akce (zejména besedy s hráči, trenéry a funkcionáři).

Čl. IV
Členství ve spolku

1.

Spolek je otevřen všem příznivcům fotbalového klubu FC Hradec Králové, a.s., kteří dodržují
obecně závazné právní předpisy České republiky.

2.

Členství ve spolku je dobrovolné.

3.

Členem spolku se mohou stát fyzické osoby bez věkového omezení. O přijetí nebo nepřijetí
člena spolku rozhoduje výkonný výbor na základě:

• podání řádně vyplněné písemné přihlášky společně s přiloženou fotografií zájemce
(přihlášku nezletilého člena do 15 let podepisuje jeho zákonný zástupce),
• zaplacení ročního členského příspěvku, a to k rukám předsedy výkonného výboru
bezhotovostním převodem na bankovní účet spolku.

či

Své rozhodnutí o přijetí či nepřijetí člena není výkonný výbor povinen odůvodňovat.
Výkonný výbor není oprávněn o přijetí nebo nepřijetí člena rozhodnout bez předchozího
informování předsedy výkonného výboru.
4.

Osvědčením o členství ve spolku je registrační průkaz, který je po rozhodnutí o přijetí členovi
zaslán na adresu trvalého pobytu, nebo uschován k osobnímu vyzvednutí u pověřeného člena
výkonného výboru.

5.

V případě, že výkonný výbor rozhodne o nepřijetí člena, bude zájemci zaplacený roční členský
příspěvek vrácen.

6.

Spolek vede seznam členů, který nezpřístupňuje. V seznamu se uvádí jméno a příjmení člena,
datum narození, adresa a emailová adresa.

7.

Členství ve spolku zaniká:

a) písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku, a to doručením výkonnému výboru
spolku,
b) doručením písemného a odůvodněného rozhodnutí členské schůze (na adresu člena
uvedenou v přihlášce) o vyloučení člena spolku z důvodu jednání, které poškozuje
jméno či pověst spolku nebo jeho členů, dále z důvodu pomluvy nebo obdobného
jednání v rozporu s pravidly řádného občanského soužití nebo pro závažné porušení
povinností vyplývajících z těchto stanov spolku, pokud tento člen spolku v přiměřené
lhůtě nesjedná nápravu ani po výzvě spolku, když tato výzva se nevyžaduje, nelze-li
porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku či jeho členu zvlášť závažnou
újmu,
c) doručením písemného a odůvodněného rozhodnutí členské schůze (na adresu člena
uvedenou v přihlášce) o vyloučení člena spolku pro nezaplacení ročního členského
příspěvku nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku, a to pokud člen
spolku nezaplatí roční členský příspěvek ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené
výkonným výborem ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě
upozorněn,
d) úmrtím člena spolku,
e) zánikem spolku.

8.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout,
aby
rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Ta zruší rozhodnutí o vyloučení
člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit
i v jiných odůvodněných případech.

9.

Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém
vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká.
Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o
něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho
členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

10. Člen spolku má právo:
a) účastnit se společenské a sportovní činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti
informován,
b) kandidovat a být volen do funkcí v orgánech spolku, a to po dovršení 18. roku života,
c) uplatnit své hlasovací právo, a to nezletilí členové do 15 let prostřednictvím svého
zákonného zástupce; nezletilí členové od 15 let do dovršení 18. roku života jsou k
hlasování sami oprávněni,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
e) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritické připomínky vůči všem orgánů spolku a
být informován o všech záležitostech souvisejících s činností spolku,
f) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku,
g) účastnit se zasedání členské schůze,
h) účastnit se všech akcí, které spolek pořádá,
i) podílet se na všech výhodách vyplývajících z členství ve spolku.

11. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy spolku,
b) svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov spolku,

c) svou vlastní činností naplňovat cíle spolku,
d) vykonávat řádně a pečlivě svěřené funkce,
e) řádně a včas platit členské příspěvky stanovené interním předpisem vydaným výkonným
výborem spolku,
f) zdržet se projevů směřujících proti činnosti spolku,
g) svým jednáním přispívat k dobrému jménu spolku,
h) šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení činnosti spolku,
i) informovat spolek o změnách údajů, které jsou uvedeny v přihlášce.

Čl. V
Orgány spolku
1. Orgány spolku tvoří:
a) členská schůze,
b) výkonný výbor,
c) kontrolní komise.

Čl. VI
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku. Zasedání členské schůze je svoláváno nejméně
jednou za kalendářní rok. Členskou schůzi svolává předseda výkonného výboru.

3. Jednání zasedání členské schůze řídí předseda výkonného výboru nebo pověřený člen výboru.
V případě, že členskou schůzi nesvolal výkonný výbor, řídí jednání shromáždění jeden ze
svolavatelů. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je shromáždění usnášeníschopné. Poté zajistí
volbu předsedy zasedání a zapisovatele. Předseda vede zasedání členské schůze tak, jak byl
jeho pořad ohlášen.

4. Zasedání členské schůze musí být členům oznámeno pozvánkou, a to tak, že pozvánka bude
vyvěšena na webových stránkách www.votroci.cz nebo elektronicky nejméně 15 dní před
termínem zasedání členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
5. Členská schůze rozhoduje zejména v těchto záležitostech:
-

volí a odvolává členy výkonného výboru a kontrolní komise,

-

rozhoduje o odměně, její výši a splatnosti pro členy výkonného výboru a kontrolní
komise,

-

schvaluje změny a doplňky stanov,

-

schvaluje hlavní zaměření činnosti,

-

schvaluje výsledek hospodaření, roční zprávu a rozpočet,

-

schvaluje plán práce na příslušný kalendářní rok na základě návrhu výkonného výboru
spolku,

-

na návrh výkonného výboru rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

-

rozhoduje v dalších věcech, pokud tak určují tyto stanovy nebo zákon.

6. Zasedání členské schůze se koná na území České republiky, a to buď v sídle spolku, nebo
na jiném místě, uzná-li to výkonný výbor spolku za vhodné.

7. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň ¼ členů spolku. Členská schůze
spolku rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů spolku. Rozhodnutí o změně
stanov spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů spolku a zároveň tato
většina představuje více než ¼ všech členů spolku. Rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací
nebo rozhodnutí o jeho přeměně je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů
spolku a zároveň tato většina představuje více než ½ všech členů spolku.

8. Hlasovací právo všech členů spolku je rovné. Při hlasování má člen jeden hlas. Nezletilý člen
ve věku do 15. Let oprávněn hlasovat prostřednictvím svého zákonného zástupce; nezletilí
členové od 15 let do dovršení 18. roku života jsou k hlasování oprávněni sami. Hlasuje se
veřejně aklamací, nerozhodne-li členská schůze spolku, že hlasování bude tajné.

9. O zasedání členské schůze se pořídí písemný zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel,
zachycující jeho průběh, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápis podepisuje
na schůzi zvolený předseda vedoucí členskou schůzi a zapisovat. Zápisy ze zasedání členské
schůze spolku jsou uchovávány po celou dobu trvání spolku. Zápis musí obsahovat údaje
prokazující způsobilost shromáždění se usnášet, kdo jej svolal, kdy a jak se konalo, kdo zahájil
a kdo předsedal, dále stručný popis průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky

voleb, pokud byly volby prováděny. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich
podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům .

Čl. VII
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným a statutárním orgánem spolku.
2. Výkonný výbor se řídí rozpočtem a plánem práce schválenými členskou schůzí. Výkonný
výbor však může provádět dílčí změny v rozpočtu a v plánu práce, a to s ohledem na příjmy
spolku. O těchto změnách informuje výkonný výbor členy spolku prostřednictvím
internetového portálu www.votroci.cz.

3. Výkonný výbor je při své práci vázán těmito stanovami a obecně závaznými právními
předpisy platnými na území České republiky.
4. Výkonný výbor má sedm (7) členů a jejich funkční období je čtyřleté (4). Tuto funkci lze
vykonávat opakovaně.

5. Výkon funkce člena výboru je neslučitelný s výkonem funkce člena kontrolní komise.

6. Výkonný výbor zejména:
a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu výkonného výboru;
b) volí z řad členů spolku pokladníka;
c) rozhoduje o přijetí a nepřijetí nového člena spolku;
d) schvaluje roční vyúčtování a roční účetní závěrku spolku;
e) interním předpisem stanovuje výši a splatnost členských příspěvků.

7. Za účelem organizování činnosti mimo sídlo spolku je výkonný výbor oprávněn zřizovat
pobočky. Podmínkou založení pobočky je nejméně 10 členů spolku v místě pobočky. Členové
pobočky si ze svých řad zvolí vedoucího pobočky, který má právo účastnit se všech zasedání
výkonného výboru. Vedoucí pobočky je povinen účastnit se zasedání výkonného výboru
nejméně 4x ročně a je povinen předkládat výkonnému výboru 1x ročně zprávu o činnosti
pobočky.

8. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výkonného
výboru. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
členů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující slovo předseda výkonného výboru. Připouští
se hlasování výkonného výboru per rollam (telefonicky nebo prostřednictvím emailu),
přičemž hlasování v tomto případě řídí předseda výkonného výboru.

9. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda výkonného výboru nejméně jednou za 3 měsíce,
jinak dle potřeby. Termín, místo konání a program zasedání výkonného výboru je nutno
oznámit všem členům výkonného výboru telefonicky, elektronickou poštou nebo ústně, a to
nejpozději 3 dny před jeho konáním.

10. O zasedání výkonného výboru se pořídí písemný zápis zachycující jeho průběh, výsledky
hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy ze zasedání výkonného výboru spolku jsou
uchovávány po celou dobu trvání spolku.

11. Člen výkonného výboru může z výkonného výboru odejít na vlastní žádost, pokud tato bude
řádně sepsána a doručena emailem předsedovi výkonného výboru.

12. Na uvolněné místo člena výkonného výboru bude nový člen zvolen na nejbližším zasedání
členské schůze.

13. Členství ve výkonném výboru spolku zaniká:

a)

smrtí člena,

b)

vzdáním se funkce,

c)

vyloučením ze spolku,

d)

odvoláním členskou schůzí,

e)

ukončením funkčního období.

14. Výkonný výbor je povinen zajistit, aby jeho aktuální složení bylo přístupno na internetovém
portálu www.votroci.cz.

15. Navenek zastupuje spolek samostatně předseda výkonného výboru. Místopředseda
výkonného výboru je oprávněn spolek zastupovat pouze na základě písemného pověření
předsedy výkonného výboru, nebo v případě zániku členství ve výkonném výboru předsedy
výkonného výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému
názvu spolku připojí předseda nebo místopředseda výkonného výboru svůj podpis a funkci.
16. Předseda výkonného výboru je oprávněn a povinen zejména:

a) rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti spolku,
b) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
c) zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních
prostředků,
d) svolávat výkonný výbor a členskou schůzi spolku,
e) podávat průběžné zprávy výkonnému výboru o podstatných záležitostech spolku,
f) zajistit vyhotovení a uložení zápisu o konání výkonného výboru a členské schůze,
g) rozhoduje o přijetí člena spolku a o vyloučení člena spolku,
h) hospodaří s majetkem spolku,
i) předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolu s účetní závěrkou,
j) svolává zasedání členské schůzi a stanoví její předběžný program.

17. Oprávnění předsedy výkonného výboru mohou být omezena jen rozhodnutím výkonného
výboru nebo stanovami. Takovéto omezení však není účinné vůči třetím osobám.

18. Výkon funkce člena výkonného výboru může být honorován. O odměně, její výši a splatnosti
rozhoduje členská schůze.

Čl. VIII
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.

2. Kontrolní komise provádí kontrolu a přezkum rozhodnutí výkonného výboru a jejich
provádění v praxi.

3. Kontrolní komise předkládá zprávu o své činnosti 1x ročně členské schůzi.

4. Kontrolní komise má tři (3) členy, a jejich funkční období je čtyřleté (4) a jejími členy nemusí
být členové spolku. Tuto funkci lze vykonávat opakovaně.

5. Kontrolní komise je v rámci své činnosti oprávněna kontrolovat činnost členů výkonného
výboru a všech zaměstnanců spolku a má právo nahlížet do všech materiálů souvisejících s
předmětem činnosti spolku. Kontrolní komise rozhoduje o přezkumu rozhodnutí o vyloučení
člena. Předseda kontrolního výboru je oprávněn nahlížet do účetnictví spolku.

6. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně písemně výkonný výbor, a to přes
oficiální e-mailovou schránku spolku nebo přes e-mailovou schránku předsedy spolku.

7. Výkon funkce člena kontrolní komise může být honorován. O odměně, její výši a splatnosti
rozhoduje členská schůze.

Čl. IX
Zásady hospodaření
1. Výkonný výbor sestavuje každoročně návrh rozpočtu na další kalendářní rok a předkládá ho
ke schválení členské schůzi.

2. Není-li návrh rozpočtu členskou schůzí schválen, řídí se hospodaření spolku rozpočtem
schváleným pro předešlý kalendářní rok.
3. Spolek hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého
rozpočtu schváleného členskou schůzí, která rovněž schvaluje roční vyúčtování. Za svoje
závazky ručí spolek výhradně do výše svého vlastního jmění. Členové spolku neručí za dluhy
spolku. Spolek samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti. Obchodním a
účetním rokem je kalendářní rok.

4. Zdrojem hospodaření spolku jsou:

a) členské příspěvky,
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
c) dary,
d) příjmy ze související činnosti, která je vykonávána v souladu s cíli spolku, tj. zejména
pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí a vzdělávací činnosti,
e) dotace, granty, sbírky, subvence nebo jiné příjmy mající za cíl podporu činnosti spolku.

Čl. X
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) zrušením spolku s likvidací,
b) přeměnou spolku fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy.

2. Zaniká-li spolek zrušením s likvidací, rozhodne členská schůze o povolání likvidátora

av

likvidaci postupuje v souladu s ustanoveními občanského zákoníku o likvidaci.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení
1. Spolek je oprávněn ke své činnosti vytvořit vlastní logo, přičemž použití loga podléhá
písemnému souhlasu výkonného výboru.

2. Práva a povinnosti, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními
předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

3. Tyto stanovy byly schváleny na zasedání členské schůze 24. 02. 2016.

