
STANOVY 

 

Sportovního klubu FBK Jičín, spolek 

 
I. 

Základní ustanovení 

 

Spolek s názvem FBK Jičín, spolek (dále jen FBK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují 

sport, osvětovou a vzdělávací činnost. 

 

Sídlem FBK je Revoluční 863, 506 01, Jičín 

IČO: 265 36 781 

 
II. 

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

 

1. Základním účelem a hlavní činností FBK je: 

 

a) organizovat sportovní činnost, konkrétně florbal, v rámci zapojení do sportovních aktivit, vytvářet pro ni 

materiální a tréninkové podmínky 

b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a poslání, a to i vlastní hospodářskou 

činností 

c) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení a jiná, která vlastní nebo užívá 

d) vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel 

e) hájit zájmy FBK navenek i uvnitř organizace, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, svazu, apod.  

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení 

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své 

působnosti 

 

2. FBK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

 

III. 

Orgány FBK 

 

1. Orgány FBK jsou: 

a) valná hromada jako orgán nejvyšší 

b) Výbor jako orgán výkonný 

c) prezident klubu jako orgán statutární 

d) revizní komise jako orgán kontrolní 

 

2. Valná hromada 

 

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem FBK. Valná hromada je složena ze všech členů FBK starších 18ti let.  

2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání Výbor FBK nejméně jedenkrát ročně. Valná hromada se svolává 

pozvánkou zaslanou členům buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu, případně přes systém EOS. 

2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání. Pozvánka musí být 

zaslána nejméně 30 dní před zasedáním valné hromady. 

2.4. Výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolu starších 18ti let. 

Nesvolá-li Výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn 

svolat zasedání valné hromady sám. 



2.5. Zasedání valné hromady může být odloženo či odvoláno způsobem, jakým bylo svoláno. 

2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

 

 a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fůze či rozdělení, 

 b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu FBK, rozhodnutí o změně sídla však náleží 

do působnosti Výboru, 

 c) volba a odvolání členů Výboru a volba a odvolání prezidenta,  

 d) volba a odvolání členů revizní komise, 

 e) schválení výsledku hospodaření, 

 f) určení hlavních směrů působnosti FBK, 

 g) rozhoduje o vyloučení člena ze spolku. 

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti 30% účastníků s hlasem rozhodujícím (za členy mladší 

18ti let hlasují zákonní zástupci). V případě, že po půl hodině od zahájení valné hromady není přítomno 30% 

účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných členů. 

2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. 

2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku a k rozhodnutí o změně stanova je potřeba 60% hlasů přítomných 

členů. 

2.10. Zasedání valné hromady řídí prezident klubu nebo pověřený člen Výboru.  

2.11. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, který bude všem členům zpřístupněn v systému EOS.  

 

3. Výbor 

 

3.1. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti FBK v období mezi zasedáními valné hormady. 

3.2. Výbor má počet členů stanovený podle velikosti členské základny, konkrétní počet členů vždy určí volební 

valná hromada. Členem Výboru je vždy prezident klubu jakožto statutární zástupce FBK. Počet členů Výboru 

musí být vždy lichý. Funkční období členů výboru je tříleté. 

3.3. Zasedání Výboru svolává vždy prezident klubu, nejméně jednou za 3 měsíce. 

3.4. Výbor je schopný se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení 

Výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.  

3.5. Do působnosti Výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami 

do výlučné pravomoci valné hromady či jiného orgánu FBK. 

3.6. Výbor zejména: 

 a) řídí činnost a zastupuje FBK,  

 b) odpovídá za chod FBK a za plnění usnesení valné hromady, 

 c) zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům financovaných z veřejných a příp. i jiných zdrojů, 

 d) svolává Valnou hromadu, 

 e) vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady 

 f) dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost FBK 

 h) sestavuje a schvaluje zprávu o své činnosti a tuto předkládá k projednání valné 

hromadě, 

        i) rozhoduje je o výši příspěvků a jejich splatnosti 

        j) volí prezidenta klubu 

3.7. Vystoupení člena Výboru z FBK, případně rezignace během voleného tříletého období – v tomto případně 

navrhne Výbor nového člena a nechá schválit hlasováním per rollam všem členům FBK. Takto volený člen musí 

dosáhnout nadpoloviční většiny hlasů všech zúčastněných při tomto hlasování. 

 

4. Prezident  

 

4.1. Prezident je statutárním orgánem FBK, jedná jménem FBK a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a 



Výboru. Pokud prezident jedná v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen uhradit škodu FBK, kterou tímto 

jednáním způsobí.  

4.2. Prezident podepisuje jménem FBK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj 

vlastnoruční podpis. 

4.3. Funkční období prezidenta je tříleté a kopíruje zvolené období Výboru. 

 

5. Revizní komise 

 

5.1. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti FBK řádně vedeny a je-li činnost FBK vykonávána v souladu 

s těmito stanovami.  

5.2. Revizní komise má tři členy. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím ve Výboru ani s funkcí 

statutárního zástupce FBK.  

5.3. Funkční období je tříleté.  

5.4. Revizní komise volí ze svého středu předsedu. 

5.5. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření FBK, kontroluje nakládání s dotacemi a jiných účelových 

prostředků poskytnutých státem či z veřejných rozpočtů.  

5.6. Zjištěné nedostatky bez prodlení oznamuje Výboru na nejbližším zasedání a následně i valnou hromadu. 

5.7. Vystoupení člena revizní komise z FBK, případně rezignace během voleného tříletého období – v tomto 

případně navrhne Výbor nového člena a nechá schválit hlasováním per rollam všem členům FBK. Takto volený 

člen musí dosáhnout nadpoloviční většiny hlasů všech zúčastněných při tomto hlasování. 

 

IV. 

Členství 

 1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami 

FBK. O přijetí rozhoduje Výbor na základě písemné přihlášky a přihlášením do systému EOS. 

Členství vzniká rozhodnutím Výboru o přijetí člena. 

Seznam členů spolku není veřejný a nebude zpřístupněn viz výjimky bod číslo IV.1.1. Zápis a výmazy v tomto 

seznamu provádí Výbor bez zbytečného odkladu při vzniku a zániku členství a 

dále při jakékoliv změně podstatných údajů. 

1.1. Údaje o členství mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je FBK 

členem. Dále mohou být zpřístupněny orgánům statní správy a územních samospráv, zejména s ohledem na 

přidělování dotací.  

1.2. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou činností dlouhodobě a významně podílela 

na činnosti FBK, nebo která dosáhla mimořádného úspěchu v oblasti sportu. 

1.3. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada, může být i hlasováním per rollam. 

 

2. Práva a povinnosti členů: 

a) účastnit se soutěží pořádaných FBK, jakož i dalších aktivit, které FBK svým členům poskytuje, 

  b) platit řádně členské příspěvky, 

  c) hájit zájmy FBK, 

  d) dodržovat základní etická, estetická a mravní pravidla 

  e) účastnit se valné hromady, 

  f) volit do orgánů FBK za předpokladu svéprávnosti, 

g) být voleni do orgánů FBK za předpokladu svéprávnosti a zletilosti, 

h) navrhovat své zástupce do orgánů FBK, 

i) podávat návrhy všem orgánům FBK a obracet se na ně s připomínkami, 

j) být informováni o činnosti FBK a výsledcích jeho hospodaření, 

k) aktivně hájit zájmy FBK. dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v 

rozporu se zájmy spolku. 



3. Zánik členství vzniká: 

 a) vystoupením člena 

 b) vyškrtnutím člena z důvodu nezaplacení stanovených členských příspěvků 

 c) vyloučením člena z důvodů závažného a opakovaného porušování stanov, usnesení a rozhodnutí 

orgánů FBK nebo jiných členských povinností 

 d) úmrtím fyzické osoby 

 e) zánikem FBK 

 

4. Vyloučení člena 

4.1. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výboru FBK v písemné formě navrhnout, aby 

rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada, kterou za tímto účelem svolá Výbor bez zbytečného 

odkladu nebo tak učiní per rollam. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení 

zákonu nebo těmto stanovám. 

 

V. 

Majetek a hospodaření 

 

1. Zdrojem majetku FBK zejména jsou: 

 a) členské příspěvky 

 b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní 

 c) příspěvky a dotace od střešních sportovních organizací či sportovních svazů 

 d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. 

 e) dary 

2. Majetek FBK je ve vlastnictví FBK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku i o jeho nabývání a 

pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhodují statutární zástupci FBK.  

3. V případě zrušení FBK bez právního zástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. 

Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně 

prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným FBK. 

Jestliže FBK obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotace, granty apod.), 

naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

VI.  

Závěrečné ustanovení 

 

1. Návrh na založení FBK Jičín podali dne 1.5.2001 na svém jednání pánové: 

Ing. Miroslav Luštický, r.č. 470904/016, bydliště J.Glazarové 552, Sobotka 507 43  

Ing. Tomáš Král, r.č. 700728/3173, bydliště Husova 794, Jičín 506 01  

MUDr. Petr Lisý, r.č. 680825/0449. bydliště Sv.Čecha 270. Jičín 506 01 

 

2. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.  

3. Znění těchto stanov je účinné ode dne jejich schválení. 

4. Valná hromada, která se konala dne 24.6.2020, odsouhlasila změnu stanov a přijala tuto aktualizovanou podobu. 

 

 

 

 

Statutární zástupce a zmocněnci FBK Jičín spolek: 

 

                Martin Petrgál v.r.                    Miloš Chlumský v.r.             Kateřina Rozsypalová v.r. 

 

 

  

 

 


