I. Název a sídlo
1. Název o.s. zní 1.FC Štěpnice (dále jen sdružení).
2. Sídlem sdružení je Uherské Hradiště, Mazurkova 163, 686 01.
3. Trvání sdružení je časově neomezeno.
4. Působnost sdružení je spjata s územím České republiky.
II. Předmět činnosti
1. Sdružení je nevýdělečnou právnickou osobou s působností na území České republiky, jejímž
cílem a posláním je sdružování jednotlivců a ostatních subjektů s cílem zabezpečení propagace,
podpory a provozování fotbalového klubu 1.FC Štěpnice, který soutěží v rámci své sportovní
kategorie s ostatními kluby na území České republiky.
2. K naplnění poslání a dosažení cílů:
- organizuje a zabezpečuje účast členů sdružení na jednotlivých utkáních fotbalového
mužstva a zároveň zabezpečuje podporu výkonu mužstva,
- zajišťuje propagaci jména a výkonů fotbalového mužstva a jednotlivých hráčů a distribuci
reklamních předmětů propagujících fotbalové mužstvo, jakož i zprostředkování kontaktu
fotbalového mužstva s veřejností,
- provozuje fotbalový klub 1.FC Štěpnice a úzce spolupracuje s ostatními hráči, kteří
nevstoupili do občanského sdružení, při zajišťování činnosti fotbalového mužstva,
- získává příspěvky, podpory, dotace a dary ve všech formách od jiných fyzických a
právnických osob, svazových orgánů, ze státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie i z
rozpočtu obcí,
- se dobrovolně sdružuje podle své volby do zastřešujících spolkových sportovních institucí,
vyhledává a udržuje vztahy s jinými sportovními spolky, charitativními a obchodními
institucemi bez omezení územní příslušnosti, s orgány obecní a regionální samosprávy, se
školami všech stupňů a právního postavení, které mohou podpořit rozvoj sportovní a
tělovýchovné činnosti sdružení.
III. Členství ve sdružení
1. Členství v sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.
2. Členem sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací
naplňující cíle sdružení. Děti a mládež do 18-ti let věku mohou získat členství za předpokladu
písemného souhlasu zákonného zástupce.
3. O přijetí za člena rozhoduje hlasováním Výbor sdružení nadpoloviční většinou všech svých
hlasů.

4. Faktické členství poté vzniká dnem podpisu členské smlouvy.
5. Každý člen může dobrovolně ze sdružení vystoupit oznámením této skutečnosti výboru.
6. Výbor může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:
a) člen sdružení nezaplatil členský příspěvek nebo pokutu ani po výzvě výboru v dodatečně
stanovené lhůtě,
b) člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje
dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení
ze sdružení písemně upozorněn výborem,
c) člen sdružení zemře,
d) v případě člena - právnické osoby nastane její zánik,
e) nastane zánik sdružení.
IV. Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a
uplatňovat návrhy a tím se tak podílet na řízení sdružení.
2. Člen sdružení má právo být informován o pořadu jednání členské schůze na pozvánce doručené
mu formou doporučeného dopisu nejméně 5 dnů před konáním členské schůze a právo obdržet od
výboru kopii zápisu z jednání členské schůze a to do 60 dnů od jejího konání.
3. Člen má povinnost přispívat svou činností k dosažení cílů sdružení, dodržovat a naplňovat
společně dohodnuté postupy, svým jednáním a chováním přispívat k upevnění organizační jednoty
sdružení a všemožně usilovat o dobrou propagaci jména sdružení.
4. Člen má povinnost zaplatit členský příspěvek, usnese-li se na tom členská schůze sdružení.
5. Po dobu trvání sdružení ani v případě jeho zrušení není člen sdružení oprávněn požadovat vrácení
svých členských příspěvků.
V. Organizační struktura sdružení
Orgány sdružení jsou:
1. Členská schůze
2. Výbor
3. Trenér
4. Pokladník
5. Lékař
6. Psycholog
1. Členská schůze

1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Delegátem členské schůze je každý přítomný
člen sdružení.

1.2. DO PŮSOBNOSTI ČLENSKÉ SCHŮZE PATŘÍ:
A) VOLBA A ODVOLÁVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU A DALŠÍCH VÝŠE ZMÍNĚNÝCH ORGÁNŮ,
B) SCHVALOVÁNÍ ZMĚN STANOV,
C) SCHVALOVÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
D) SCHVALOVÁNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU SCHŮZE
E) PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZÁSAD ČINNOSTI SDRUŽENÍ V SOULADU SE STANOVAMI.

1.3. ČLENSKÁ SCHŮZE JE SCHOPNA SE USNÁŠET, JE-LI PŘÍTOMNA ALESPOŇ 1/2 ČLENŮ.
1.4. ČLENSKÁ SCHŮZE ROZHODUJE NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINOU HLASŮ VŠECH PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ.
1.5. KVALIFIKOVANÉ DVOUTŘETINOVÉ VĚTŠINY PŘÍTOMNÝCH JE ZAPOTŘEBÍ KE SCHVÁLENÍ USNESENÍ
O VYSLOVENÍ NEDŮVĚRY VOLENÝM ORGÁNŮM SDRUŽENÍ NEBO JEJICH ČLENŮM NEBO KE ZMĚNĚ
STANOV.

1.6. HLASOVACÍ PRÁVO VŠECH ČLENŮ JE ROVNÉ.
1.7. ČLENSKÁ SCHŮZE SE KONÁ NEJMÉNĚ 1X ROČNĚ. SVOLÁVÁ JI VÝBOR PÍSEMNOU POZVÁNKOU NEBO
TEXTOVOU ZPRÁVOU DORUČENOU ALESPOŇ PĚT DNŮ PŘED KONÁNÍM ČLENSKÉ SCHŮZE, POKUD
ČLENSKÁ SCHŮZE NEROZHODLA O JINÉM ZPŮSOBU SVOLÁNÍ ČI O TERMÍNU JEDNÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍ
ČLENSKÉ SCHŮZE.

1.8. VÝBOR ZABEZPEČUJE VYHOTOVENÍ ZÁPISU O ČLENSKÉ SCHŮZI DO 30 DNŮ OD JEJÍHO KONÁNÍ.
ZÁPIS SE SPOLU SE SEZNAMEM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ UCHOVÁVÁ V ARCHIVU SDRUŽENÍ PO CELOU DOBU
JEHO TRVÁNÍ. KAŽDÝ ČLEN SDRUŽENÍ MŮŽE OBDRŽET KOPII ZÁPISU Z ČLENSKÉ SCHŮZE.
2. VÝBOR
2.1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, řídí činnost sdružení.
2.2. Výbor má tři členy.
2.3. Výbor je volen členskou schůzí na dobu jednoho roku, opětovné zvolení je možné.
2.4. Výbor tvoří předseda a dva místopředsedové, kteří byli do své funkce zvoleni nadpoloviční
většinou všech přítomných členů na členské schůzi.
2.5. V případě, že nastane situace, kdy některý z členů výboru nebude z různých důvodů vykonávat

svoji činnost ve sdružení déle než 4 měsíce, je výbor oprávněn zvolit na jeho místo (při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy, jedná-li se o volbu na místo předsedy) jiného
člena sdružení. Nový člen výboru nemůže být do doby konání členské schůze předsedou ani
místopředsedou. Takto vzniklý výbor pracuje do doby konání členské schůze, která účast nového
člena výboru schválí nebo odmítne.
2.6. Předseda výboru svolává a řídí zasedání výboru.
2.7. Předseda je povinen svolat výbor, požádá-li o to alespoň jeden místopředseda.
2.8. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 2 x ročně.
2.9. Za sdružení je oprávněný jednat samostatně předseda nebo místopředseda.
2.10. Předseda je volen a odvoláván členskou schůzí. Je členem výboru. Místopředseda je volen a
odvoláván členskou schůzí. Je členem výboru.
2.11. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují členské schůzi. Při své
činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí. Do působnosti výboru patří
zejména:
a) svolávání členské schůze,
b) vykonávání usnesení členské schůze,
c) rozhodnutí o vzniku členství člena a zrušení členství člena,
d) vedení seznamu členů sdružení,
e) řízení činnosti sdružení, projednávání a zaujímání stanoviska ke všem podnětům a
návrhům členů sdružení a rozhodování o všech otázkách sdružení v souladu se stanovami,
f) navrhování členské schůzi změny stanov a dále všechny body, které podle stanov
schvaluje členská schůze,
g) rozhodování o způsobu využití a podnikání s majetkem sdružení,
h) výběr hráčů pro nastávající utkání (samotná taktika a práce s vybranými hráči je už
záležitostí trenéra).
2.12. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Výbor přijímá
rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
2.13. Hlasovací právo je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
2.14. Výbor má právo nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se sdružení.
2.15. Kterýkoliv člen výboru je oprávněn jednat jako zástupce sdružení.
3. Trenér

MEZI FUNKCE TRENÉRA PATŘÍ ZEJMÉNA:
A) VEDENÍ TRÉNINKOVÉHO PROCESU SE ZAMĚŘENÍM JAK NA CELÝ TÝM TAK NA JEDNOTLIVCE,
B) PŘÍPRAVA NA SPORTOVNÍ VYSTOUPENÍ,
C) VEDENÍ FOTBALOVÉHO MUŽSTVA BĚHEM VYSTOUPENÍ.

3.1. SPOLUZODPOVÍDÁ ZA DOSAŽENÝ VÝSLEDEK.
3.2. PRACUJE S ČLENY SDRUŽENÍ, KTERÉ VYBRAL VÝBOR K NASTÁVAJÍCÍMU UTKÁNÍ, TAK ABY PODLE
JEHO NEJLEPŠÍHO UVÁŽENÍ BYLO DOSAŽENO CO NEJLEPŠÍHO VÝSLEDKU.

4. POKLADNÍK
ÚKOLEM POKLADNÍKA JE:
A) PROVÁDĚT BĚŽNOU REVIZI HOSPODAŘENÍ A PŘEDKLÁDAT ČLENSKÉ SCHŮZI VÝROČNÍ
REVIZNÍ ZPRÁVU,
B) VYBÍRAT ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ROČNÍ I JEDNORÁZOVÉ,
C) UCHOVÁVAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY KLUBU (SPONZORSKÉ DARY, PŘÍSPĚVKY A JINÉ),
D) VÉST JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ KLUBU.

4.1. POKLADNÍK JE POVINEN NA ŽÁDOST ČLENA VÝBORU SDRUŽENÍ POSKYTNOUT JAKÝKOLIV
POKLADNÍ DOKUMENT ČI PŘEHLED HOSPODAŘENÍ.
5. LÉKAŘ
5.1. STARÁ SE O ZDRAVOTNÍ STAV ČLENŮ SDRUŽENÍ.
5.2. ČLEN SDRUŽENÍ UŽÍVÁ JEHO SLUŽEB DOBROVOLNĚ A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
6. PSYCHOLOG
6.1. Stará se o duševní stav členů a jejich psychickou pohodu.
6.2. Člen sdružení užívá jeho služeb dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
VI. Zásady hospodaření sdružení
1. Zdroje sdružení tvoří:
a) členské příspěvky, přičemž jejich úhrada je povinností pro všechny členy. Minimální výši
ročního nebo jednorázového příspěvku stanoví výbor. Maximální výše ročního nebo
jednorázového příspěvku není omezena. Roční členský příspěvek musí být zaplacen
nejpozději do tří měsíců od zahájení nové sezony. V případě vzniku členství v průběhu roku
pak do 30 dnů od vzniku členství,
b) dary a příspěvky tuzemských i zahraničních osob (fyzických i právnických) včetně
státních institucí,
c) výnosy z jiných finančních zdrojů.
2. Způsoby použití a poskytování prostředků sdružení:

2.1. Hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy sdružení a obecně platnými předpisy.
2.2. O použití prostředků sdružení rozhoduje výbor sdružení.
2.3. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění
vlastního provozu sdružení.
2.4. Sdružení je povinno hospodařit co nejhospodárněji. Hospodaření sdružení provádějí jeho
orgány. Pokud nedojde k pokrytí nákladů ze zisku sdružení, může členská schůze rozhodnout o
úhradě ztráty formou členských příspěvků.
VII. Výroční zpráva
1. Sdružení vypracovává výroční zprávu každoročně do 90 dnů od zakončení sezony.
2. Výroční zpráva je předkládána členské schůzi, výboru, ostatním orgánům sdružení a sponzorům
sdružení, kteří poskytli dar v daném roce nad 20 000,- Kč.
VIII. Zánik sdružení
1. sdružení může zaniknout buď rozhodnutím státního orgánu k tomu oprávněného a to ze
zákonných důvodů, jinak o jeho zániku může rozhodnout členská schůze pouze jednomyslně.
2. Výbor jmenuje ve smyslu těchto stanov likvidátora s výjimkou ust. § 12 odst 1 písm b) zák. č.
83/90 Sb.
3. Zástupce sdružení je povinen o zániku a likvidaci písemně uvědomit příslušný státní orgán, a to
do 15 dnů od rozhodnutí členské schůze.
4. Likvidátor provede likvidaci podle ustanovení právních předpisů, platných v době rozhodnutí o
zániku.
5. Likvidátor je povinen řádně spravovat majetek sdružení pouze svěřený do správy a odevzdat jej
zpět vlastníkům.
6. Likvidátor je povinen vyrovnat závazky vůči třetím osobám. S případným likvidačním zůstatkem
po skončení likvidace je povinen naložit podle rozhodnutí členské schůze.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky.
2. Sdružení je povinno do 15 dnů ode dne schválení předložit změnu stanov příslušnému orgánu
státní správy.

3. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich vzetí na vědomí na MV ČR podle zákona č.83/1990
o sdružování občanů.

