
Stanovy občanského sdružení “Fanklub HC Klatovy“ 

 

1. Název a sídlo, působnost a charakter občanského sdružení 

 

• Název občanského sdružení: “Fanklub HC Klatovy“ (dále jen “fanklub“). 

• Sídlem fanklubu je: Zahradní 744/3, Klatovy, 33901. 

• Fanklub působí na celém území České republiky. 

• Charakter fanklubu: fanklub je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., 

v němž se sdružují příznivci HC Klatovy. 

  

2. Cíle 

 

• Podpora a propagace klubu HC Klatovy. 

• Rozvoj a podpora návštěvnosti zápasů HC Klatovy. 

• Pořádat pro své členy a širší veřejnost akce spojené s popularizací ledního hokeje 

v Klatovech. 

• Zajišťovat zájezdy na utkání HC Klatovy na hřištích soupeřů. 

• Dbát na dodržování sportovních zásad fair play. 

• Vytvářet materiální podmínky pro činnost fanklubu.  

• Vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů.  

• Hájit své zájmy. 

 

3. Členství, jeho vznik, výhody a zánik 

 

Členem fanklubu, se může stát každá fyzická i právnická osoba bez ohledu na státní 

příslušnost, národnost, společenskou i politickou orientaci a náboženské vyznání, která musí 

splňovat následující podmínky členství. 

 

Vznik členství 

  

• Uchazeč o členství musí být starší 15-ti let. V případě, že žadatel o členství v den podání 

žádosti nedosahuje 15-ti let věku, je nutný souhlas zákonného zástupce. 

• Písemné podání přihlášky představenstvu fanklubu, členství vzniká podpisem přihlášky 

prezidentem. 



• Uchazeč o členství je povinen řádně, včas a v plné výši platit členské příspěvky. Výše 

členského příspěvku je stanovena a schvalována představenstvem fanklubu. 

• Uchazeč o členství je povinen souhlasit se stanovami fanklubu. 

• Uchazeč bere na vědomí, že porušení stanov fanklubu může vést k jeho vyloučení. 

  

Výhody členství 

 

• Každý člen má právo na slevu při koupi permanentky ve výši 150,- Kč, nebo při vstupu na 

každé domácí utkání HC Klatovy ve výši 10,- Kč.  

• Při výjezdech na utkání HC Klatovy budou poskytnuty fanklubu několik volných 

vstupenek na utkání. 

• Při výjezdech na utkání HC Klatovy jsou nejprve rezervována místa pro členy fanklubu, 

zbylé jsou pro nečleny. 

• Každý člen má právo zasahovat do řízení fanklubu. 

• Po zaplacení členského příspěvku má právo na obdržení průkazu člena fanklubu.  

 

Členství zaniká 

 

I. 

• Rozhodnutím člena o vystoupení z fanklubu (to musí být provedeno písemnou formou  

a předáno představenstvu fanklubu). 

• Úmrtím člena fanklubu. 

 

II.   

Členství zanikne tehdy, když to odsouhlasí minimálně 2/3 valné hromady. K hlasování  

o zániku členství člena mohou vést následující důvody. 

 

• Opakované hanobením fanklubu nebo HC Klatovy. 

• Opakované porušením všeobecně uznávaných etických norem (vhazování předmětů na 

hrací plochu, velmi nevhodné chování atd.). 

• Opakované porušením stanov fanklubu. 

 

Valná hromada fanklubu může udělit mírnější sankce, než je vyloučení člena  

z fanklubu (domluva, finanční náhrada způsobené škody nebo individuálně dle rozhodnutí 

valné hromady).  



Vyloučený člen je ihned povinen odevzdat členský průkaz představenstvu fanklubu. 

Zaplacený členský příspěvek propadá za celou sezónu, v níž je člen vyloučen. 

 

III. 

V případě, že člen fanklubu nezaplatí členský příspěvek do 31. října každého 

kalendářního roku, dojede automaticky k pozastavení jeho členství. Členství je členu pouze 

pozastaveno. V případě zaplacení příspěvku se opět stává právoplatným členem fanklubu.  

  

4. Práva a povinnost člena fanklubu 
  

Práva 

• Uplatňovat své návrhy a názory v rámci fanklubu. 

• Účastnit se na akcích pořádaných fanklubem. Účast na těchto akcích není povinná, záleží 

na možnostech a zájmu člena.  

• Účastnit se schůzí, hlasovat o přijímaných návrzích a zaujímat stanoviska k jednotlivým 

návrhům. 

• Seznamovat se s údaji o hospodaření fanklubu. Pokud nebude s hospodařením fanklubu 

jakýkoliv člen spokojen, může požádat představenstvo o vysvětlení. 

 

Povinnosti 

• Dbát o dobré jméno fanklubu i HC Klatovy. 

• Dodržovat stanovy a přijatá rozhodnutí fanklubu. 

• Řádně a včas platit členské poplatky. 

• Neprodleně informovat fanklub o všech změnách důležitých pro řádnou evidenci. 

 

5. Orgány 
 

Než dojde k vytvoření orgánů fanklubu, jedná jménem fanklubu přípravný výbor. 

Funkce v orgánech fanklubu jsou čestné. 

 

Fanklub má tyto orgány: 

1) valnou hromadu 

2) představenstvo ve složení: 

• prezident 

• viceprezident 

• správce pokladny 



ad 1. Valná hromada 

 

Valnou hromadou je shromáždění členů fanklubu na členské schůzi svolávané 

prezidentem fanklubu. Každý člen má hlasovací právo při zasedání schůzí, kde může 

podpořit, nepodpořit, nebo představit návrhy činnosti fanklubu, investování jeho finančních 

prostředků apod. 

 

ad 2. Představenstvo 

 

Prezident 

1) Je zvolen valnou hromadou na členské schůzi. K jeho zvolení je nutný souhlas 2/3 

valné hromady. 

2) Volen je na dobu 2 let. Během této doby může být odvolán po souhlasu 2/3 valné 

hromady. 

3) Prezident naplňuje rozhodnutí valné hromady, reprezentuje fanklub navenek  

a rozhoduje o běžných záležitostech fanklubu. 

4) Prezident je oprávněn činit v době mezi zasedáními členské schůze veškerá opatření  

a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádného chodu fanklubu, s výjimkou těch, která jsou 

stanovami vyhrazena představenstvu či valné hromadě. 

5) Prezident připravuje podklady pro jednání představenstva a předsedá valné 

hromadě. 

6) Má právo jednat jménem fanklubu. 

 

Viceprezident 

1) Je zvolen valnou hromadou na členské schůzi. K jeho zvolení je nutný souhlas 2/3 

valné hromady. 

2) Volen je na dobu 2 let. Během této doby může být odvolán po souhlasu 2/3 valné 

hromady. 

3) Viceprezident zastupuje fanklub v době nepřítomnosti prezidenta. 

4) Má právo jednat jménem fanklubu. 

 

 Správce pokladny 

1) Je zvolen valnou hromadou na ustavující členské schůzi. K jeho zvolení je nutný 

souhlas 2/3 valné hromady. 



2) Správce pokladny odpovídá za řádné vedení účetních dokladů fanklubu, podávání 

daňových přiznání dle příslušných právních předpisů a je rovněž odpovědný za 

vybírání členských příspěvků. 

 

6. Majetek a hospodaření 

 

              Majetek (členské příspěvky, dary) je určen na aktivity související s chodem fanklubu. 

Majetek bude využit následovně: 

 

• na financování prostředků k fandění a identifikaci členů fanklubu (bubny, dresy, šály, 

vlajky atd.), 

• na dotování společných aktivit fanklubu, 

• na náklady spojené s registrací členů a výdaje na poštovné (výroba formulářů, přihlášek, 

průkazek, atd.). 

 

Kontrola hospodaření 

 

            Prezident fanklubu každý rok zpracuje údaje o hospodaření fanklubu a předkládá je 

k nahlédnutí členům fanklubu a vedení HC Klatovy. Za správnou a řádnou péči o majetek 

fanklubu odpovídá představenstvo fanklubu. 

V případě zániku fanklubu bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na  

základě rozhodnutí představenstva fanklubu vedení HC Klatovy. 

 

 

                                                        7. Závěrečné ustanovení 

 

                 Tyto stanovy oficiálního občanského sdružení “Fanklub HC Klatovy“ jsou platné 

ode dne jejich schválení. 

 


