Hockey Club Tachov

STANOVY
Znění dokumentu schváleno členskou schůzí dne 5.4.2018

Právní postavení a sídlo sdružení
1. Hockey Club Tachov, spolek, (dále jen „klub") je od 1.1.2015 spolkem s právní subjektivitou, sdružující
fyzické a právnické osoby za účelem podpory, rozvoje a hry ledního hokeje.
2. Oficiální zkratka názvu klubu pro sportovní účely: HC Tachov.
3. Sídlo klubu : Pobřežní ulice 1547, 34701 Tachov.

Článek 2
Poslání a úkoly
1. Klub organizuje tělovýchovný a sportovní proces v oblasti ledního hokeje.
2. V souladu se svými zájmy se klub zaměřuje na zpřístupnění sportovní činnosti mládeži a dalším věkovým
kategoriím.
3. Za tímto účelem a v souladu s těmito stanovami plní klub zejména tyto úkoly:
a) Vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a materiální a finanční zabezpečení rozvoje ledního
hokeje a s ním souvisejících forem tělesné kultury a pro tuto činnost získává své členy, ostatní
občany a především mládež.
b) Pečuje o sportovní, mravní a společenskou výchovu svých členů a příznivců.
c) Pečuje o zvyšování tělovýchovné, sportovní a zdravotní zdatnosti svých členů. Pro toto vytváří
vhodné podmínky organizováním tréninků a sportovních soustředění.
d) Organizačně se podílí na zvyšování kvalifikace trenéra a dalších funkcionářů klubu tak, aby mohli
svým správným metodickým a výchovným vedením přispívat ke zdárnému rozvoji ledního hokeje
na Tachovsku.
e) Vede své členy k dodržování zdravotních, hygienických a protiúrazových zásad jako k nezbytným
podmínkám pro jejich účast na sportovní činnosti.
f) V souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí různé formy kulturní a společenské činnosti.
g) Buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná a jiná hmotná zařízení a tím vytváří vlastní materiální
podmínky pro svou tělovýchovnou a sportovní činnost.
h) Zabezpečuje tvorbu vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání.
4. Klub spolupracuje při plnění svých hlavních úkolů s ostatními sportovními kluby a s orgány Českého
svazu ledního hokeje na všech úrovních.
5. Klub v místě svého hlavního působení vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s úřady státní správy a
samosprávy, se soukromými subjekty a s jednotlivci.

HLAVA II.
ČLENSTVÍ
Článek 3
Formy členství
1. Pro potřeby stanov, určení práv členů a členských příspěvků se stanoví následující druhy členství v klubu:
a)
b)
c)
d)

řádné členství
mládežnické členství
kolektivní členství
čestné členství

2. Mládežnické členství se vztahuje na hráče mladší 18 let.

3. Čestné členství se uděluje za významný a výrazný pracovní nebo finanční přínos pro rozvoj klubu a jeho
vzornou reprezentaci. Čestný člen má poradní hlas ve všech orgánech klubu. S tímto členstvím nejsou
spojeny žádné příspěvky.
4. Čestné členství uděluje a odnímá členská schůze.
Článek 4
Vznik členství
1. Řádným členem klubu se může stát každá osoba starší 18 let, která projeví aktivní zájem o členství
v klubu podáním přihlášky. Členem klubu se může stát i cizí státní příslušník.
2. Osoba mladší 18 let může získat mládežnické členství pouze za předpokladu písemného souhlasu
zákonného zástupce.
3. Kolektivními členy klubu se mohou stát jakékoli organizace, instituce čí podniky, které chtějí přispívat
k rozvoji činnosti klubu. S kolektivním členem uzavírá smlouvu výbor klubu. V této smlouvě se vymezí
vzájemná práva a povinnosti a způsoby vzájemné pomoci a spolupráce.
4. Členství lze založit podáním písemné přihlášky na vzorovém formuláři u výboru klubu. Podáním
přihlášky dává osoba najevo souhlas s posláním a úkoly klubu a zavazuje se dodržovat stanovy a další přijaté
směrnice a usneseni orgánů klubu.
5. Výbor klubu musí o případném přijetí či zamítnutí nového člena rozhodnout do 30 dnů od podání
přihlášky. Pokud tak výbor klubu neučiní, nový člen je automaticky po uplynutí dané lhůty přijat.
6. Osoba je přijata za člena při souhlasném stanovisku nadpoloviční většiny všech členů výboru klubu.
7. Mládežnické členství dovršením 18 let člena automaticky přechází v řádné členství.
Článek 5
Základní práva členů
1. Základní práva řádných členů jsou:
a) účastnit se podle svých schopností, možností á zájmů sportovního, tělovýchovného a kulturně
společenského života klubu. Tato účast se řídí stanovami a příslušnými řády ČSLH, potažmo dalšími
právními předpisy a směrnicemi klubu,
b) účastnit se všech akcí, Školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují výchovné
působení, odborný a výkonnostní růst,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů klubu, vznášet dotazy a
připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď související
s jejich činností v rámci klubu, to vše v souladu se směrnicemi klubu,
d) požadovat předložení závěrečného účtu klubu a zpráv o hospodaření po jejich řádném vypracováni,
e) požívat výhody vyplývající ze členství,
f) v rámci delegátského systému rozhodovat a volit na členské schůzi,
g) být volen do orgánů klubu při dodržení dalších souvisejících ustanovení a směrnic klubu.
2. Mládežnickým členům jsou přiznána základní práva dle odst. l., písm. a), b), e) a v zastoupení d) a f).
3. Žádná zvýše uvedených práv nesmí být řádnému ani mládežnickému členovi upírána. Avšak omezení
některých práv může být výsledkem disciplinárního řízení nebo neplacení členských a klubových příspěvků.
Článek 6
Základní povinností členů
1. Základní povinnosti člena klubu jsou:
a) svědomité plnit úkoly vyplývající ze stanov klubu a z přijatých usnesení a rozhodnutí orgánů a
komisí klubu,
b) svým jednáním a chováním přispívat k organizační jednotě klubu, uvědoměle udržovat kázeň,
zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy klubu,
c) iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti klubu a řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce
v orgánech a komisích klubu,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží klubu k zabezpečení jeho činnosti,

e) řádně a včas platit členské a klubové příspěvky, popřípadě další poplatky stanovené výborem klubu
nebo členskou schůzí.
f) svědomitě a dobře reprezentovat svým chováním a jednáním klub.
2. Porušení základních povinností člena klubu může mít za následek zahájení disciplinárního řízení.
Článek 7
Zánik členství

1. Členství jednotlivce v klubu zaniká:
a) vystoupením člena z klubu,
b) pro neplacení stanovených členských příspěvků,
c) na základné rozhodnutí v disciplinárním řízení vyloučením pro opakované nebo zvlášť závažné
provinění neslučitelné s členstvím,
d) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin při odnětí svobody nepodmíněně,
e) úmrtím člena,
f) zánikem klubu.

2. Členství automaticky zanikne, pokud člen neuhradí členský příspěvek za předchozí kalendářní rok nejdéle
do konce měsíce března.
3. Kolektivní členství zaniká uplynutím sjednané doby ve smlouvě, nebo může být zrušeno na základě
podmínek uvedených ve smlouvě o kolektivním členství. Členství právnické osoby končí jejím zánikem.
HLAVA III
PŘÍSPĚVKY A POPLATKY SPOJENÉ SE ČLENSTVÍM
Článek 8
Členské příspěvky
1. Členský příspěvek je základním projevem příslušnosti člena k mateřskému klubu a je nedílnou součástí
příjmů klubu. Členský příspěvek se musí uhradit vždy do konce března příslušného roku, jinak budou
omezena práva člena ve věci jeho klubových sportovních aktivit.
2. Výši členského příspěvku schvaluje na návrh výboru členská schůze.
3. Členský příspěvek se stanovuje pro všechny členy klubu ve stejné výší s výjimkou držitelů kolektivního a
čestného členství.

Článek 9
Klubové příspěvky
1. Klubové příspěvky jsou formou částečné úhrady nákladů spojených se sportovní činností klubu.
2. Výši klubových příspěvků a způsob jejich úhrady stanovuje výbor klubu.

3. Klubový- příspěvek je povinen platit hráč startující za klub v soutěžích ledního hokeje na všech úrovních.
Článek 10
Ostatní poplatky
1. Výbor klubu je oprávněn členům určit další poplatky spojené s výlučným užíváním částí majetku klubu
nebo s využíváním náročnější sportovní výzbroje a služeb, jestliže jde o vybavení v majetku klubu nebo
pokud jsou s jeho užíváním pro klub spojeny další náklady.
2. Neplacení předepsaných poplatků v předepsané výši a stanoveném termínu zbavuje člena výhod a
oprávnění, které byly spojeny s jejich placením.

HLAVA IV.
ORGÁNY KLUBU
Článek 11
Vymezení orgánů
1. Členové klubu vytvářejí přímo nebo nepřímo tyto jeho orgány.
a)
b)
c)
d)

členská schůze,
výbor klubu,
odborné komise,
dozorčí rada,

2. Právo kandidovat na funkci v orgánech klubu mají pouze řádní členové klubu.
3. Členové orgánů klubu musí na požádání výboru nebo členské schůze doložit do 30 dnů svou t restní
bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů ČR. V případě záznamu o pravomocném odsouzení za úmyslný
trestný čin se osoba vylučuje z příslušného orgánu.
4. Právo odvolat člena jakéhokoli orgánu klubu má vždy členská schůze. Proti rozhodnutí členské schůze se
nelze odvolat.
Článek 12
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze.
2. Členská schůze se schází jednou za rok a svolává jí výbor klubu.
3. Členská schůze bude také mimořádně svolána do 30 dnů, pokud o to výbor klubu písemně požádá
nadpoloviční většina řádných členů.
4. Členská schůze je tvořena delegáty s hlasem rozhodujícím, delegáty s hlasem poradním a hosty. Pouze
delegáti s hlasem rozhodujícím mají právo navrhovat usnesení a opatření, hlasovat a volit.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem
rozhodujícím.
6. Klíč pro stanovení delegátů s hlasem rozhodujícím:
a)
b)
c)
d)

za výbor klubu předseda a místopředseda,
za kontrolní orgán klubu předseda dozorčí rady,
za každé družstvo dospělých tři delegáti,
za každé družstvo mládeže tři delegáti.

7. Do výlučné pravomoci členské schůze náleží rozhodnutí o zájmech a potřebách klubu, zejména pak:
rozhodnutí o zániku klubu,
rozhodnutí o názvu a symbolice klubu,
stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje činnosti,
projednání a schválení výroční zprávy o činnost klubu za poslední uplynulé období, zprávy o
hospodařeni a zprávy dozorčí rady,
e) volba výboru klubu a dozorčí rady.
a)
b)
c)
d)

8. Se zánikem klubu musí souhlasit minimálně dvoutřetinová většina ze všech delegátů s h lasem
rozhodujícím.
Článek 13
Výbor klubu
1. Výbor klubu (dále jen „výbor") je výkonným statutárním orgánem klubu mezi členskými schůzemi.
2. Výbor je pětičlenný. Délku mandátu výboru určí před volbou členská schůze.
3. Na své první schůzí nebo vždy po uvolnění funkce zvolí výbor svého předsedu a místopředsedu. Předseda
a místopředseda jednají za klub na základě pověření výborem buď samostatně nebo společně.
4. Člen výboru může na svou funkci rezignovat písemným prohlášením. Do 30 dnů bude tento nahrazen
kooptací. Kooptaci lze provést maximálně dvakrát v jednom volebním období. V případě nutnosti další
kooptace se výbor rozpustí a do 30 dnů se svolá členská schůze, která zvolí nový výbor.
5. Pro zdárné plnění úkolů výbor přijímá usnesení a vydává směrnice.

6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomen nadpoloviční počet všech jeho členů.
7. Pro své potřeby a jako poradní orgány zřizuje výbor odborné komise. Stálou komisi je i trenérská rada,
kterou řídí určený člen výboru.
Článek 14
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je voleným orgánem členské schůze pro provádění kontroly naplňování základních
dokumentů klubu a provádění ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci orgánů klubu.
2. Dozorčí rada je tříčlenná. Délku mandátu dozorčí rady určí před volbou členská schůze. Skládá se z
předsedy a dvou členů. V případě odstoupení některého člena z funkce, bude tento nahrazen na základě
usnesení výboru jiným členem klubu.
3. Každý je povinen na vyžádání dozorčí rady poskytnout pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované
písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je má k dispozici.
4. Pokud z kontrolního zjištění vyplyne podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu. je povinností
dozorčí rady už v průběhu kontroly na toto upozornit příslušné orgány státní správy, samosprávy a Policie
ČR. Dozorčí rada může toto hlášení přenechat výboru klubu, který však musí konat bez prodlení.
5. Dozorčí rada provádí kontrolu proběhlých disciplinárních řízení. Podrobnosti k disciplinárnímu řízení
stanoví směrnice klubu.
6. Funkce v dozorčí radě je neslučitelná s funkcí člena výboru.

HLAVA V.
HOSPODAŘENÍ A MAJETEK KLUBU
Článek 15
Majetek klubu
1. Majetek klubu tvoří hmotný majetek, hotovostní a bankovní finanční prostředky, pohledávky a jiná
majetková práva.
2. Základní zdroje příjmů klubu jsou:
a) členské a klubové příspěvky,
b) příspěvky kolektivních členů,
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
d) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně - společenské činnosti,
e) příspěvky a dotace od orgánů ČSLH a ČSTV,
f) dotace z rozpočtu města, kraje nebo státu,
g) dary a další příspěvky od jednotlivců, organizací a právnických osob,
h) grantové a dotační programy Evropské unie.
3. Majetek klubu je společným vlastnictvím všech jeho členů.
4. Pokud dojde z rozhodnutí členské schůze k zániku klubu, zajistí výborem určená osoba vypořádání všech
majetkových vztahů a závazků.
Článek 16
Hospodaření klubu
1. Za správné hospodaření odpovídá výbor. Kontrolními mechanismy jsou členská schůze a dozorčí rada.
2. Administrativu, organizační a hospodářské úkony provádí určený člen výboru. Podrobnosti k hospodaření
a nakládání s finančními prostředky stanoví výbor klubu.
3. Pro zpětnou kontrolu průběhu a výsledku hospodaření se vyhotovuje závěrečný účet klubu za daný rok.
Tento se předkládá členské schůzi.
HLAVA VI.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VOLBÁCH A ZPŮSOBU USNÁŠENÍ
Článek 18
Volby
1. Volba všech orgánů klubu se provádí podle schváleného volebního řádu.
2. Volba všech orgánů musí proběhnout nejpozději 7 dnů před vypršením mandátu původního orgánu nebo se
souhlasem nejvyššího orgánu i v jiném termínu.

Článek 19
Usnášení
1. Platnost všech hlasování a voleb v orgánech klubu je podmíněna účastí nadpoloviční většiny oprávněných
členů.
2. Všechna usnesení z členské schůze se přijímají nadpoloviční většinou přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím. Výjimkou je hlasování o zániku klubu.
3. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomen nadpoloviční počet všech členů.
4. Usnesení nebo směrnice výboru jsou schváleny při souhlasném stanovisku nadpoloviční většiny všech
členů výboru.
HLAVA VIIl.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Článek 20
Přechodná ustanovení
Ustanovuje se funkce sportovního manažera klubu. Výbor do 90 dnů od účinnosti tohoto znění stanov uvede
do souladu s tímto všechny směrnice a materiály klubu.
Článek 21
Závěrečná ustanovení
1. Jakékoli změny těchto stanov spadají do výlučné pravomoci členské schůze a podléhají kontrole a
registraci ve veřejném rejstříku.
2. Změny stanov a jejich celkové znění schválila svým usnesením členská schůze dne 5.4.2018.
3. Toto znění stanov nabývá účinnosti schválením členskou schůzí.

