
Stanovy spolku 

FBC Česká Skalice, z. s. 
Stanovy spolku 

Čl. I 
Název a sídlo 

FBC Česká Skalice, z. s. (dále jen „spolek“) mají své sídlo v České Skalici, na adrese Křenkova 858, 

PSČ 552 03, IČ: 03710769 
 

Čl. II 
Účel spolku 

Účelem spolku je dobrovolné sdružování osob za účelem organizace sportovní činnosti v rámci kolektivního 
halového sportu – florbal. 

Čl. III 
Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel 
je naplňován zejména prostřednictvím následujících poslání a cílů: 
 

• organizovat sportovní činnost v rámci kolektivního halového sportu florbal, vytvářet pro ni 
materiální a tréninkové podmínky, 
  

• umožnit hraní florbalu všem svým členům včetně mládeže, 
  

• vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to za přispění vlastních členů i sponzorů, 
  

• spravovat majetek, který užívá ke své činnosti (mantinely, branky, dresy, výstroje, míčky, …), 
 

• vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v FBC k dodržování základních 
etických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury 
vůbec, 
  

• hájit zájmy členů FBC, za tím účelem spolupracovat s orgány města Česká Skalice, s ostatními 
organizacemi (např. s Českým florbalem, sportovními svazy apod.) i místními firmami a jednotlivci, 
  

• dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. ve městě 
  

Čl. IV 
Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 3 let. U členů mladších 18 let zastoupená zákonným 
zástupcem. Členství ve spolku vzniká online registrací v aplikaci „Členská sekce“ a schválením výkonným 
výborem spolku. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. 
 

2. Člen spolku má právo: 

• účastnit se jednání členské schůze  

• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

• podílet se na praktické činnosti spolku. 

• členové starší 18 let mohou na zasedání členské schůze rozhodovat hlasováním 

• členové starší 18 let mohou volit členy výkonného výboru a předsedu spolku 
 

3. Člen spolku má povinnost: 

• dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, 

• aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly 
 v rozporu se zájmy spolku, 

• aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce. 
 

4. Členství ve spolku zaniká: 

• doručením písemného nebo online oznámení o vystoupení člena předsedovi, 

• úmrtím člena, 

• zánikem spolku, 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/03710769/fbc-hvezdy-ceska-skalice-z-s/


• vyloučením člena výkonným výborem v případě neaktivity člena nebo porušování stanov, výkonný 
výbor je povinen člena o vyloučení ze spolku informovat písemně nebo elektronickou formou 

• případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
 

5. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného 
ukončení členství. 

  
Čl. V 

Orgány spolku 
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

• členská schůze 

• výkonný výbor 

• předseda 
  

Čl. VI 
Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o 
všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

• schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

• volí předsedu a odvolává jej 

• volí členy výkonného výboru a odvolává je 

• rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 

• rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, 

• rozhoduje o provozování kanceláře spolku, 

• rozhoduje o zániku spolku. 

• schvaluje rozpočet spolku  

• schvaluje závěrečný účet spolku  
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci výkonného výboru a 

předsedy spolku. 
3. Členská schůze rozhoduje o použití finančních prostředků nad 100 000 Kč. 
4. Členská schůze je oprávněna vyhradit si rozhodování v záležitostech vyhrazených výkonnému výboru nebo 

předsedovi spolku, a to i v jednotlivém případě.  
5. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádají alespoň tři členové 
spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo 
elektronickou formou na kontaktní adresu, kterou má člen uvedenou v systému Členské sekce, případně na 
později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní před jeho konáním. Součástí 
informace je návrh programu zasedání. 

6. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výkonného výboru nebo 
předsedy. 

7. Členská schůze rozhoduje nadpolovičním hlasem přítomných členů starších 18 let. Ostatní členové spolku 
mladší 18 let mohou hlasovat pouze v případě, že nadpoloviční většina členů starších 18 let jejich hlasování 
ke konkrétnímu bodu jednání umožní. 

8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 4 těchto 
stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 

9. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. 
Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. 

 
Čl. VII 

Výkonný výbor 
1. Výkonným orgánem spolku je sbor členů zvolených členskou schůzí – výkonný výbor. Výkonný výbor 

rozhoduje o záležitostech provozního charakteru a to zejména: 

• schvaluje přijetí nových členů a ukončuje členství členům 

• přijímá zaměstnance spolku a ukončuje jejich pracovní poměr 

• schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok a účetní závěrku 
2. Výkonný výbor rozhoduje o použití finančních prostředků nad 10 000 Kč a do 100 000 Kč. 
3. Výkonný výbor schvaluje výši členských příspěvků a může vypsat i mimořádný členský příspěvek v případě 

finančních problémů klubu nebo neplánované větší investice. 
4. Výkonný výbor má pravomoc vyhradit si rozhodování i v případech vyhrazených předsedovi spolku 
5. Členů výkonného výboru je 5 včetně předsedy spolku. Předseda spolku se stává členem výkonného výboru 

automaticky. Členové výkonného výboru jsou voleni členskou schůzí na dobu 3 let. Členové výkonného 
výboru se funkce ujímají den následujícího po dni volby. 



6. Schůze výkonného výboru svolává předseda alespoň 1x měsíčně. Mohou být i online formou. Výkonný 
výbor rozhoduje nadpolovičním hlasem přítomných členů. Schůze je usnášeníschopná při minimálním 
počtu 3 členů výkonného výboru. O schůzích výkonného výboru se pořizuje stručný elektronický zápis, 
který se dává k dispozici všem členům přes aplikaci „Členská sekce“. 

7. Výkonný výbor může na svém zasedání změnit rozhodnutí předsedy spolku. 
8. Výkonný výbor průběžně kontroluje finanční situaci klubu, dodržování stanoveného rozpočtu. Dále probírá a 

konzultuje situaci klubu a sportovní záležitosti klubu. 
9. Výkonný výbor je povinen plnit úkoly, které mu zadá členská schůze. 

  
Čl. VIII 

Předseda 
1. Předseda zastupuje spolek navenek, rozhoduje o pracovních záležitostech zaměstnanců 
2. Předseda spolku řídí zasedání členské schůze. 
3. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby. 
4. Předseda je oprávněn rozhodovat o použití finančních prostředků do maximální výše 10 000 Kč 
5. Předseda je povinen: 

• svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 4. těchto stanov, 

• svolávat zasedání výkonného výboru v souladu s čl. 7 těchto stanov 

• vést řádně agendu členské schůze a výkonného výboru a seznam členů spolku, 

• archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 

• plnit úkoly, které mu uloží členská schůze. 
 
  

Čl. IX 
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu 
neziskového a sportovního charakteru. 
  
  
Účinnost od 2. 8. 2021 
V České Skalici dne 2. 8. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Hrabík        Ověřil: Ing. Pavel Hrabík 

 


