STANOVY
SK Újezd Praha 4, z.s.
(úplné znění)

Preambule
1.

SK Újezd Praha 4, z.s. (dále jen „Klub; či SK“) je dobrovolný, samosprávný
svazek členů založený za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a
rozvoje zejména fotbalu a tenisu. Klub navazuje na tradici a činnost SK Újezd
Praha 4, založeného v roce 1937 a hlásí se jako jeho pokračovatel k tradici
fotbalového klubu, založeného na demokratických zásadách spolkového hnutí.

2.

Klub je založen na zásadě dobrovolného členství a na zásadě nezávislosti na
jakékoliv politické straně, hnutí, náboženství, víře nebo přesvědčení.

3.

Klub je členem Fotbalové asociace České republiky (FAČR) se sídlem v
Praze.

4.

Cílem činnosti Klubu je vytvářet příznivé prostředí pro komplexní rozvoj a
propagaci zejména závodního a rekreačního fotbalu a tenisu v České
republice při zachování rovnoprávných podmínek pro všechny.
Prostřednictvím sportovní činnosti Klub přispívá k výchově mládeže k
pozitivním občanským postojům, vede ji k respektování zásady fair play a ke
zdravému způsobu života a poskytuje jí prostor pro naplňování volného času
sportem bez drog, alkoholu a jakékoliv jiné závislosti.

5.

Klub rozvíjí sportovní činnost s vědomím svého poslání chránit zájmy a právo
na svobodný rozvoj sportu v duchu neutrality a bez prosazování vlivu
politických, náboženských nebo státních subjektů. Klub hájí zájem členů
občanské společnosti svobodně rozvíjet sportovní činnost bez jakékoliv
diskriminace zejména podle rasy, etnického původu, pohlaví, jazyka,
náboženství, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo politického
přesvědčení.

6.

Klub si je vědom své odpovědnosti za vedení sportovců k dodržování
podmínek čestné soutěže. Prostřednictvím šíření informací dbá, aby nebyly
používány látky nebo metody, které nedovoleným způsobem ovlivňují
přirozený sportovní výkon.

7.

Za účelem dosažení svrchu uvedených cílů Klub spolupracuje s orgány
veřejné moci, s veřejnými samosprávnými institucemi a subjekty k podpoře a
propagaci sportu.

8.

Proto Členská schůze SK Újezd Praha 4, z.s. činí toto prohlášení s plným
vědomím své odpovědnosti za zachování těchto programových zásad a na
důkaz jejich respektování přijímá tyto své

STANOVY:
Článek I. Základní údaje
a)
b)
c)
d)

Název spolku:
SK Újezd Praha 4, z.s.,
Sídlo spolku:
Nad Statkem 118, 140 00 Praha 4,
Identifikační číslo: 14888246
Symbolem spolku je níže vyobrazený znak:

Článek II. Předmět činnosti
1.

Své cíle uskutečňuje Klub zejména prostřednictvím těchto činností:

a)

vyváří předpoklady pro úspěšnou organizaci rozvoje sportu (fotbalu, tenisu a
dalších sportů) a získává pro tuto činnost především mládež,

b)

pečuje o zvýšení sportovní výkonnosti,

c)

pečuje o sportovní výchovu svých členů a příznivců v duchu fair play, zajišťuje
ochranu práv a oprávněných zájmů svých členů, jimž zajišťuje možnost
provozovat sportovní činnost v rozsahu, ve kterém to dovolují kapacitní
možnosti Klubu,

d)

rozvíjí v souladu se svými zájmy a potřebami různé formy kulturní a
společenské činnosti,

e)

zabezpečuje tvorbu a rozvoj finančních a materiálních zdrojů a jejich
hospodárné využití, vede členy k ochraně veškerého majetku, který Klub
vlastní nebo užívá, vydává vnitřní předpisy upravující nakládání s tímto
majetkem a vlastní hospodářskou činnost Klubu (vedlejší hospodářská činnost
Klubu)

f)

buduje, provozuje a udržuje svá sportovní a jiná zařízení,

g)

dodržuje platné normy, předpisy a individuálně uzavřené smlouvy,

2.

Klub spolupracuje při plnění svých úkolů se všemi sportovními a
tělovýchovnými a ostatními organizacemi v Újezdu – Praha 4, jakož i s
příslušnými národními sportovními svazy, k uplatňování společného zájmu je
oprávněn být členem a vytvářet příslušné svazové spolky založené za účelem
podpory sportu.

3.

Klub navazuje vzájemnou účelovou spolupráci s orgány a organizacemi obce,
města, a jednotlivci, kteří jsou ochotni být nápomocni v zajištění podmínek
jeho činnosti.

4.

Klub za účelem naplnění cílů svého poslání jako své hlavní činnosti, vyvíjí též
vedlejší hospodářskou činnost. Za tímto účelem provozuje Klub samostatnou
obchodní a hospodářskou činnost, a za tímto účelem může zřizovat i své
pobočné spolky. V zájmu získání prostředků pro rozvoj sportu může Klub
vstupovat do právnických osob nebo je zakládat. Zisk vytvořený z vedlejší
činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Článek III. Členství v Klubu

1.

Členství v Klubu je dobrovolné. Členem se může stát fyzická osoba, která
splňuje podmínky těchto stanov a souhlasí s jejich zněním, a která má
předpoklady podílet se na rozvoji Klubu. Členství v Klubu se váže na osobu
člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

2.

Členství v Klubu je:
a) řádné,
b) čestné,
c) udržovací,
a) řádným členem SK se může stát fyzická osoba bez ohledu na občanství a
státní příslušnost a která podáním přihlášky vysloví souhlas s činností SK,
jeho posláním a těmito stanovami. Řádné členství vzniká na základě podané
přihlášky rozhodnutím o přijetí za člena Klubu. O přijetí za člena Klubu
rozhoduje výkonný výbor Klubu. Přihlášky přijímá a po kladném rozhodnutí
výkonného výboru členské průkazy vystavuje sekretář Klubu
b) čestné členství může udělit zvlášť zasloužilým členům pouze členská
schůze, a to na návrh výkonného výboru Klubu
c) nabytí udržovací členství mohou, osoby starší 18 let, které souhlasí s
posláním a úkoly Klubu, ale z různých důvodů se nemohou nebo nehodlají
pravidelně a aktivně podílet na jeho činnosti,

3.

Proti rozhodnutí výkonného výboru o nepřijetí za člena Klubu podle článku III,
odst. 2, písmena a), a c), může dotčená osoba podat odvolání, o kterém
rozhodne s konečnou platností členská schůze Klubu.

4.

Zánik členství:
a) vystoupením ze strany člena,
b) vyloučením pro zvlášť závažné provinění, neslučitelné s členstvím,
c) úmrtí člena,
d) zánikem Klubu,

5.

Klub vede seznam členů. Do seznamu se zapisuje jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, telefonní spojení příp. mailová adresa. Seznam členů je
neveřejný, vede je a zápisy do něho provádí sekretář Klubu. Každý člen klubu,
a to i bývalý, obdrží k jeho žádosti a na náklady Klubu potvrzení s výpisem ze
seznamu členů, obsahující údaje o své osobě a údaje o datu vzniku případně
zániku členství v Klubu.
Článek IV. Práva a povinnosti člena Klubu

1.

Pokud není stanoveno jinak, má člen Klubu zejména tato práva:
a) účastnit se činnosti Klubu v souladu se stanovami, sportovně technickými
předpisy, jakož i obecně závaznými právními předpisy,
b) Od prvého dne kalendářního roku, ve kterém člen dovrší 14. let věku volit
do orgánů Klubu a být volen od dovršení 18. let věku do orgánu Klubu a jejich
prostřednictvím rozhodovat o činnosti Klubu,
c) požadovat na členské schůzi Klubu informace o činnosti a hospodaření
Klubu,
d) podávat orgánům Klubu návrhy, podněty a připomínky (interpelace) k
činnosti Klubu, jeho pracovníků a funkcionářů a vyžadovat od nich odpovědi
do 30 dnů od podání takového návrhu, podnětu nebo připomínky,
e) účastnit se jednání orgánu Klubu, na kterých se projednává jeho chování
nebo činnost,
f) podílet se na všech výhodách, vyplývajících z členství v Klubu,

2.

Člen Klubu je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy a případné jiné interní předpisy Klubu, sportovně
technické předpisy a smlouvy, jimiž je vázán plnit rozhodnutí přijatá orgány
Klubu a podrobit se případně uloženým disciplinárním opatřením,
b) přispívat svým chováním k posílení jednoty Klubu, jeho dobrého jména a
prosperity, k pěstování úcty mezi členy Klubu a jejich vzájemnému dobrému
soužití,
c) chránit majetek Klubu před poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením
a podle svých možností ho zvelebovat a rozšiřovat, uhradit Klubu škodu,
kterou způsobí porušením právní povinností,
d) platit řádně a včas členské příspěvky a případně další stanovené poplatky
související se členstvím v Klubu s výjimkou členů čestných,
e) Člen Klubu, který byl zvolen do orgánů klubu, se zavazuje, že tuto funkci
bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

3.

Čestní členové Klubu vykonávají práva a povinnosti individuálně jim stanovené
orgánem, který rozhodl o jejich členství.
Článek V. Členské příspěvky a poplatky

1.

Členské příspěvky jsou nedílnou součástí finančních příjmů Klubu a jsou
závazné pro všechny členy s výjimkou členů čestných. Jejich výši stanoví pro
každý příslušný kalendářní rok výkonný výbor Klubu.

2.

Členské příspěvky se platí jednou ročně, vždy nejpozději do 31. května
příslušného kalendářního roku. Nezaplatí-li člen v uvedeném termínu
stanovený členský příspěvek, stanoví mu výbor Klubu dodatečnou lhůtu 30
dnů k zaplacení a upozorní ho na důsledky porušení této povinnosti člena.
V případě nezaplacení členských příspěvků v dodatečné lhůtě může výbor
podat návrh členské schůzi na vyloučení tohoto člena.

3.

Výkonný výbor může rozhodnout o povinnosti člena platit poplatky za užívání
majetku Klubu či za výkon sportovní činnosti. Výše takových poplatků musí být
zveřejněna v prostorách Klubu.

4.

V odůvodnitelných případech vzhledem k osobním poměrům člena (studenti,
důchodci apod.) mohou být členské příspěvky stanoveny individuálně, jejich
stanovení je plně v kompetenci výkonného výboru Klubu.

Článek VI. Disciplinární opatření
1.

Za porušení těchto stanov, interních předpisů Klubu, sportovně technických
předpisů orgánů řídících soutěže nebo obecně závazných právních předpisů
mohou být uložena členu Klubu disciplinární opatření. Za hrubou nebo
opakovanou nekázeň, vážné nedostatky ve výkonu svěřené funkce a za
provinění související s účastí v soutěžích nebo jiných akcích Klubu, může být
členovi nebo skupině členů uloženo disciplinárním řízením, některé z dále
uvedených disciplinárních opatření:
a) napomenutí
b) důtka
c) peněžitá pokuta
d) pozastavení závodní činnosti
e) zákaz výkonu funkce
f) vyloučení.

2.

O těchto disciplinárních opatřeních rozhoduje výkonný výbor Klubu, pokud
není v souladu se sportovně technickými předpisy orgánů řídících soutěže
dána pravomoc jiného orgánu. Výkonný výbor je povinen umožnit každému
členovi dostatečné právo na obhajobu, zejména právo účasti na jednání v
rámci disciplinárního řízení.

3.

Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření může člen podat do 15 dnů,
od doručení rozhodnutí, odvolání k nejbližší členské schůzi Klubu, pokud není
sportovně technickými předpisy dána pravomoc jinému orgánu. Odvolání
nemá odkladný účinek.

4.

Bližší úpravu disciplinárního řízení může stanovit disciplinární řád Klubu.
Článek VII. Organizace Klubu

Orgány Klubu jsou:
a) členská schůze Klubu,
b) výkonný výbor
c) prezident klubu,
d) sekretář klubu
e) kontrolní komise

a) členská schůze Klubu
1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu. Členská schůze se schází
nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji výkonný výbor Klubu.

2.

Výkonný výbor svolá zasedání členské schůze, z podnětu alespoň jedné
třetiny členů Klubu nebo z podnětu kontrolní komise Klubu. V těchto případech
je povinen výkonný výbor Klubu svolat členskou schůzi do třiceti dní ode dne
obdržení podnětu o svolání členské schůze. Neučiní-li tak výkonný výbor
Klubu a nesvolá členskou schůzi do třiceti dnů ode dne doručení podnětu,
může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady
Klubu sám. Takto svolaná členská schůze se musí konat do 70ti. dnů ode dne
obdržení podnětu ke svolání členské schůze. Tímto způsobem svolané
zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženou jen na návrh nebo
se souhlasem toho, kdo k ní dal podnět.

3.

Členská schůze je usnášeníschopná je-li na ní přítomna, nebo zastoupena na
základě plné moci minimálně 1/3 členů Klubu s právem hlasovat. Nebude-li
členská schůze usnášeníschopná výkonný výbor členskou schůzi, zruší a
rozhodne o konání náhradní členské schůze, pro jejíž usnášeníschopnost již
neplatí minimální přítomnost 1/3 členů klubu. Náhradní členská schůze se
musí konat nejpozději do deseti dnů ode dne konání zrušené členské schůze.
Rozhodnutí členské schůze je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných. Hlasuje se vždy aklamací, pokud sama členská schůze neurčí jiný
způsob hlasování.

4.

Zasedání členské schůze se svolává vhodným způsobem ve lhůtě minimálně
třicet dní před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad
zasedání členské schůze.

5.

Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
a) schvalovat stanovy Klubu a jejich změny;
b) schvalovat zprávu výkonného výboru o hospodaření, zprávu o činnosti
Klubu za uplynulé období a zprávu kontrolní komise o hospodaření Klubu.
c) schvalovat účetní závěrku a výsledky hospodaření Klubu za uplynulé účetní
období. Výkonný výbor Klubu informuje o schváleném rozpočtu Klubu na
následující období,
d) volit a odvolávat členy výkonného výboru a kontrolní komise,
e) schvalovat plán činnosti klubu na další období sestavený výkonným
výborem Klubu,
g) rozhodovat o odvolání člena Klubu proti uloženému disciplinárnímu
opatření dle článku VI, odstavec 3) těchto stanov.
h) rozhodovat o zrušení Klubu a způsobu likvidace jeho majetku, o fúzi či
rozdělení Klubu dle ustanovení příslušných právních předpisů.

6.

Zasedání členské schůze zahájí a řídí prezident Klubu nebo jiný člen
výkonného výboru, který řízením členské schůze byl výkonným výborem
pověřen. Prezident či jiný pověřený člen výkonného výboru (dále jen

předsedající členské schůzi) při zahájení zasedání ověří, zda, zda je členská
schůze schopna se usnášet. Předsedající členské schůzi dále pak zajistí volbu
ověřovatele zápisu z členské schůze a dva skrutátory hlasů, kteří dbají na
správnost sečtení všech hlasů o jednotlivých bodech programu a o přijatých
usneseních. Členská schůze může rovněž přijmout jednací či volební řád
členské schůze. Předsedající členské schůze pak vede zasedání tak, jak byl
jeho pořad ohlášen. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při
jeho ohlášení, lze zařadit na pořad jednání a rozhodnout o ní pouze za účasti
a se souhlasem všech členů Klubu oprávněných na členské schůzi hlasovat.
7.

Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti
dnů od ukončení členské schůze. Zápis je uložen v sídle Klubu a je rovněž
vhodnou formou zveřejněn na webových stránkách Klubu.

b) výkonný výbor Klubu
1.

Výkonný výbor je statutární orgán a řídící orgán Klubu, který rozhoduje o
všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny členské schůzi Klubu.
Výkonný výbor je sedmičlenný.

2.

Výkonný výbor zejména:
a) předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření Klubu za uplynulé období,
plán činnosti a návrh rozpočtu na příští období
b) vykonává zaměstnavatelská práva,
c) zajišťuje vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů SK,
d) volí a odvolává prezidenta Klubu a sekretáře Klubu,
e) rozhoduje o disciplinárních opatřeních dle článku VI. Stanov,
f) může zřizovat komise za účelem plnění jednotlivých úkolů Klubu.

3.

Výkonný výbor zastupuje Klub navenek způsobem vyplývajícím ze stanov.

4.

Výkonný výbor se skládá z prezidenta Klubu, sekretáře Klubu a dalších pěti
členů volených členskou schůzí z řad členů na dobu pěti let. Člen výkonného
výboru může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným
výkonnému výboru. Funkce člena, který odstoupil, pak zaniká do dvou měsíců
od dojití prohlášení. Při zániku členství člena výkonného výboru, a pokud
počet členů VV neklesl pod polovinu, je výkonný výbor oprávněn kooptovat z
řad členů Klubu náhradní členy, do nejbližšího zasedání členské schůze.

5.

Výkonný výbor se při své činnosti řídí stanovami Klubu.

6.

Výkonný výbor se schází nejméně jednou měsíčně. Zasedání výkonného
výboru řídí a svolává prezident Klubu, případně v nepřítomnosti prezidenta
svolává a řídí zasedání sekretář Klubu.
Prezident je povinen svolat
mimořádné zasedání výkonného výboru, požádá-li ho o to nadpoloviční
většina členů výkonného výboru.

7.

Prezident Klubu může k zasedání výkonného výboru přizvat předsedu
kontrolní komise. Dále členy této komise nebo případně další osoby.

8.

Výkonný výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna většina všech členů.
Výkonný výbor rozhoduje a schvaluje většinou hlasů zúčastněných členů. Je-li
rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena výkonného výboru, který
návrhu odporoval, jeho odchylný názor.

9.

Členové výkonného výboru vykonávají funkci osobně; to však nebrání tomu,
aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výkonného výboru, aby za
něho při jeho neúčasti hlasoval. Členové výkonného výboru jsou povinni při
výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a s
náležitou péčí a zachovávat i po skončení výkonu své funkce mlčenlivost o
všech důvěrných informacích a skutečnostech, které by mohli poškodit či
znevážit dobré jméno Klubu.

10.

Členství ve výkonném výboru zanikne:
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením,
c) odvoláním,
d) zánikem členství v Klubu,
e) ztrátou či omezením svéprávnosti člena výkonného výboru,
f) úmrtím člena výkonného výboru,

12.

Výkonný výbor odpovídá za svou činnost členské schůzi Klubu.

c) prezident Klubu
1.

Prezident Klubu je volen z řad členů výkonného výboru, zastupuje a hájí zájmy
Klubu vůči třetím osobám. V rámci této pravomoci zejména zastupuje Klub
vůči státním a uzemním orgánům České republiky a obcí. Jeho funkční období
je stejně jako funkční období členů výkonného výboru pětileté.

2.

Do výlučné pravomoci prezidenta Klubu patří.
a) svolávat a řídit členskou schůzi Klubu
b) svolávat a řídit jednání výkonného výboru Klubu
c) zastupovat Klub vůči třetím osobám
d) jednat a podepisovat jménem Klubu

3.

V případě, že prezident nemůže z vážného důvodu vykonávat svoji funkci,
případně, že výkon jeho funkce zanikne před uplynutím jeho funkčního období
je povinen výkonný výbor neprodleně zvolit nového prezidenta Klubu. Do doby
zvolení nového prezidenta klubu jej zastupuji sekretář klubu nebo jiný člen
výkonného výboru, který jím byl pověřen.

d) sekretář Klubu

1.

Sekretář Klubu je volen z řad členů výkonného výboru.

2.

Sekretář Klubu řídí zaměstnance Klubu, organizuje a zajišťuje vedení
předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů Klubu,

3.

V době jeho nepřítomnosti zastupuje prezidenta Klubu, řídí zasedání
výkonného výboru, svolává členskou schůzi a vykonává další činnosti náležící
do pravomoci prezidenta Klubu, pokud touto činností není pověřen výkonným
výborem jiný člen výkonného výboru.

e) kontrolní komise
1.

Kontrolní komise je orgán Klubu, který kontroluje jednotlivé úseky činnosti
Klubu. Činí tak zejména formou pravidelných a namátkových kontrol a revizí.
Posuzuje a zaměřuje se především na hospodárnost a efektivitu Klubu s cílem
dosažení maximální prosperity při dodržování obecně závazných právních
předpisů a těchto stanov. Dále ostatních interních předpisů Klubu a rozhodnutí
jeho orgánů.

2.

Kontrolní komise je složena z 3 členů. Členy KK volí členská schůze z řad
členů na období pěti let. Členem KK nemůže být člen výkonného výboru ani
zaměstnanec Klubu. Opětovná volba člena je možná. Člen KK může odstoupit
ze své funkce písemným prohlášením doručeným kontrolní komisy. Funkce
člena, který odstoupil, pak zaniká do dvou měsíců od dojití prohlášení. Při
zániku členství člena KK, a pokud počet členů KK neklesl pod polovinu, je
kontrolní komise oprávněna kooptovat z řad členů Klubu náhradního člena, do
nejbližšího zasedání členské schůze.

3.

KK volí ze svého středu předsedu.

4.

Každý člen, funkcionář nebo pracovník Klubu je povinen poskytnout KK na její
požádání potřebnou součinnost, zejména jí poskytnout pravdivé a úplné
informace.

5.

KK je oprávněná požádat od odpovědných členů, funkcionářů a pracovníků
Klubu nápravu zjištěných nedostatků. Při podezření že byl spáchán trestný čin
nebo, že došlo k jednání závažně poškozující zájmy Klubu, je kontrolní komise
povinna neprodleně o tom informovat výkonný výbor Klubu.

6.

S výsledky prováděných kontrol seznamuje předseda KK výkonný výbor.
Zprávu o činnost KK za uplynulý rok a o zjištěném stavu předkládá předseda
KK členské schůzi Klubu.

7.

KK zasedá podle potřeby a svolává jí předseda. Je tak povinen učinit v
přiměřené lhůtě vždy, požádá-li o to některý z členů KK nebo prezident Klubu.

8.

KK je usnášení schopná jsou-li přítomni alespoň 2 její členové. KK se usnáší
většinou všech, tedy nikoliv jen přítomných členů této komise.

9.

Členové KK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou, s
potřebnými znalostmi a s náležitou péčí a zachovávat i po skončení výkonu
své funkce mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, které
by mohli poškodit či znevážit dobré jméno Klubu.

10.

Členství v KRK zaniká:
a) plynutím funkčního období,
b) odstoupením,
c) odvoláním,
d) zánikem členství v Klubu,
e) ztrátou či omezením svéprávnosti člena KK
f) úmrtím člena KK,

11.

Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi Klubu.
Článek VIII. Společná ustanovení o zasedání orgánu Klubu

1.

Zasedání orgánů Klubu se konají zpravidla v sídle Klubu.

2.

O zasedání orgánů Klubu se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a
zapisovatel. Zápisy se uschovají po dobu nejméně 10 let.
Článek IX. Majetek a hospodaření Klubu

1.

Majetek Klubu tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky, nehmotný
majetek a jiná majetková práva.

2.

Zdrojem majetku Klubu jsou zejména:
a) majetek, majetková práva a stavy účtů a hotovosti v pokladně,
b) vstupné,
c) příjmy za účast a umístění v soutěžích včetně příjmů z komerčního využití
těchto akcí,
d) členské příspěvky a poplatky,
e) dobrovolné příspěvky a dary od členů nebo třetích osob,
f) příjmy za realizované přestupy hráčů,
g) příjmy z vlastní podnikatelské činnosti Klubu,
h) dotace od svazových orgánů, jiných sportovních sdružení nebo státu,
ch) příjmy z reklam a sponzorských smluv,

3.

Hospodaření Klubu se řídí rozpočtem na příslušný kalendářní rok schválený
výkonným výborem Klubu. O schváleném rozpočtu informuje výkonný výbor
členskou schůzi Klubu.

4.

Finančními prostředky disponuje v rámci schváleného rozpočtu předseda a
sekretář.

5.

V zájmu náležité ochrany majetku uzavírá Klub s pojišťovacími ústavy vhodné
pojistné smlouvy, zejména pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztrátu
věcí a pojištění odpovědnosti za škodu z provozu Klubu.
Článek X. Jednání a podepisování jménem Klubu

1.

Jménem Klubu jedná prezident klubu samostatně, sekretář Klubu spolu
s dalším členem výkonného výboru nebo všichni členové výkonného výboru
společně.

2.

Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vypsanému
názvu Klubu připojí svůj podpis prezident Klubu samostatně, sekretář Klubu
spolu s dalším členek výkonného výboru anebo všichni členové výkonného
výboru společně.

3.

Jménem Klubu jsou dále oprávnění jednat a podepisovat pracovníci Klubu,
avšak jen v rozsahu vyplývajícím z jejích pracovního zařazení v Klubu.
Článek XI. Závěrečná ustanovení

1.

Členové Klubu se mohou dále volně sdružovat podle svých profesních zájmů
do jiných spolků a dalších organizací, aniž by tím bylo narušeno jejich členství
v Klubu.

2.

Tyto stanovy v úplném znění byly schváleny členskou schůzí Klubu konanou
dne 19. června 2014

