
S T A N O V Y  
sportovního klubu    FC VINAŘI ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. 

  

 

I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

      FC VINAŘI ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. (dále jen FC) je samosprávný a dobrovolný 

svazek členů, kteří provozují činnost v oblasti sportu, především fotbalu. 

      Sídlo FC je   Suchohrdly u Miroslavi 211, 671 72 Suchohrdly u Miroslavi 

      FC bylo přiděleno IČO:  

Pro komunikaci v anglickém jazyce uvádí spolek název: FC Czech Wine Team; pro 

komunikaci v německém jazyce: FC Tschechisches Weinteam. 

 

 

II.  ÚČEL, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU 

1. Základním účelem a hlavní činností FC je: 

a) provozovat fotbal a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a 

tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální 

a tréninkové podmínky 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a organizovaných akcí pro 

zájemce z řad odborné veřejnosti, zejména pak vinařů ČR i mezinárodních. 

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

užívá 

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních 

sportovních, etických, estetických a společenských pravidel 

e) hájit zájmy svých členů; za tím účelem spolupracovat s oborovými orgány, 

orgány státní správy, a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i 

jednotlivci 

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

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, 

zdraví apod.  

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

činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, kdy předmětem 



podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona.  

Obory činností: 

- velkoobchod a maloobchod 

- reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti 

- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 

akcí 

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 

činnosti 

 

 

 

III. ORGÁNY FC 

1. Orgány FC jsou: 

a)   Valná hromada jako orgán nejvyšší 

b)   Výkonný výbor jako orgán výkonný 

c)   Prezident jako orgán statutární 

 

2.Valná hromada 

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem FC. Valná hromada je složena ze všech členů FC 

starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem FC, vysílá na valnou hromadu jednoho 

svého zástupce. 

2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně 1x do roka. Valná hromada 

se svolává pozvánkou vyvěšenou na internetových  stránkách FC a na základě emailové 

zprávy každému členovi. 

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

hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 10 dní před konáním zasedání valné 

hromady. 

2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu 2/3 členů spolku 

starších. Nesvolá-li v tomto případě výkonný 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 odvoláno či odloženo 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 fúze či rozdělení, 

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky FC, rozhodnutí o změně sídla 

však náleží do působnosti výkonného výboru, 

c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání prezidenta, 

e) schválení výsledku hospodaření, 

f) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem FC, 

g) určení hlavních směrů činnosti FC, 

h) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních 

předpisů dle těchto stanov, 

i) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků, 

j) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení, 

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků s 

hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 

nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v 

počtu přítomných.  

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

2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je 

potřeba alespoň 3/5 většina přítomných. 

2.10. Zasedání valné hromady řídí prezident FC nebo pověřený člen výkonného výboru. 

2.11. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého je patrné, kdo zasedání svolal, 

kdy se konalo, kdo mu předsedal, jaké orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata 

usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle FC. 

 

3.Výkonný výbor 

3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti FC v období mezi 

zasedáními valné hromady. 

3.2. Členem výkonného výboru je vždy prezident a celkový počet členů je stanoven na počet 

3, 5 nebo 7.  Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté. 

3.3. Výkonný výbor zasedá dle potřeby jeho členů. 

3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K 

platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

3.5. Výkonný výbor zejména: 



a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, 

b) organizuje a řídí činnost FC, 

c) vybírá, schvaluje a odvolává realizační tým mužstva FC 

d) schvaluje a vydává vnitřní předpisy FC, pokud jejich vydání nespadá do 

působnosti valné hromady, 

e) připravuje podklady pro jednání valné hromady, 

f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku FC, 

g) zajišťuje operativní spolupráci s oborovými orgány, orgány státní správy a 

samosprávy atp. 

h) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena za podmínek těchto stanov, 

 

4.Prezident 

4.1. Prezident spolku je volen valnou hromadou. Kandidáty na tuto funkci navrhují řádní 

členové spolku. Kandidát musí splňovat tyto podmínky: vysokoškolské vzdělání, ovládat 

alespoň jeden světový jazyk a být znalý všeobecné problematiky vinařství a sportu, fotbalu 

především. Návrhy na jednotlivé kandidáty musí být zaslány písemně stávajícímu výkonnému 

výboru nejpozději 5 dní před konáním valné hromady, která má volit prezidenta 

spolku. Kandidát je do funkce prezidenta spolku zvolen prostou většinou hlasů oprávněných 

členů spolku přítomných na valné hromadě. 

4.2. Prezident je statutárním orgánem FC.  

4.5. Funkční období prezidenta je čtyřleté a počíná běžet zvolením valnou hromadou. 
 

 

 

IV. ZPŮSOB JEDNÁNÍ 

1. Jménem spolku jedná prezident FC 

2. Prezident podepisuje jménem FC tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu FC, dale 

jménu a příjmení, připojí svůj podpis. 

3. Prezident spolku je oprávněn zmocnit třetí osobu, aby jednala za spolek. Zmocněné osoby 

jednají na základě plných mocí, a to v rozsahu svého zmocnění. Všechny tyto osoby jednají 

jménem spolku samostatně. Podepisování za spolek se provádí tak, že osoba oprávněná k 

jednání připojí k uvedenému názvu spolku svůj podpis s uvedením funkce. Osoby jednající na 

základě plné moci navíc připojí k podepisované listině plnou moc na základě, které byly 

zmocněny. 



 

V. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ FK 

1. Řádným členem FC se může stát každá osoba starší 18 let, má-li českou státní příslušnost, 

případně cizí státní občan se souhlasem výkonného výboru FC, který projeví aktivní zájem a 

svým členstvím vysloví souhlas s posláním a úkoly FC a zaváže se dodržovat jeho stanovy. 

Avšak pouze vždy osoba pracující ve vinařském nebo vinohradnickém podniku. Dále osoba 

jejíž hlávní náplní práce respektive hlavní činností je práce s vínem nebo révou vinnou (např. 

sommelier, obchodník vínem atp.) 

2. Přidruženými členy FC mohou být jakékoliv jiné organizace, instituce, soukromé podniky, 

které chtějí přispívat k rozvoji činnosti v rámci FC. S přidruženým členem uzavírá smlouvu 

výkonný výbor, ve které se podrobně vymezí vzájemná práva a povinnosti a způsoby 

vzájemné pomoci a spolupráce. Přidružené členství zaniká uplynutím sjednané doby ve 

smlouvě nebo může být zrušeno na základě podmínek uvedených ve smlouvě. 

3. FC vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten 

také zodpovídá za řádné vedení seznamu členů. Údaje o členech FC mohou být zpřístupněny 

v nezbytném rozsahu. Každý zájemce o členství v FC souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené 

v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

4. Řádné členství vzniká na základě písemně nebo elektronicky zaslané přihlášky a 

následného rozhodnutí výkonného výboru o přijetí člena. Rozhodnutí výkonného výboru se 

dává na vědomí valné hromadě při jejím nejbližším zasedání. Proti rozhodnutí výkonného 

výboru spolku o vzniku členství lze podat písemnou stížnost k valné hromadě spolku, která o 

stížnosti rozhodne na svém nejbližším zasedání. Proti rozhodnutí valné hromady spolku o 

stížnosti nelze podat žádný opravný prostředek.  

5. Řádné členství zaniká: 

a) zrušením – vystoupením člena, 

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, 

c) vyloučením pro zvlášť závažné provinění neslučitelné s členstvím, 

d) úmrtím člena, resp. zánikem FC, 

Proti rozhodnutí výkonného výboru spolku o zániku členství lze podat písemnou 

stížnost k valné hromadě spolku, která o stížnosti rozhodne na svém nejbližším 

zasedání. Proti rozhodnutí valné hromady spolku o stížnosti nelze podat žádný 

opravný prostředek. 

6. Základní práva  členů FC jsou: 



a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností fotbalového, kulturního a 

společenského života, 

b) účastnit se všech akcí podle svého zaměření, 

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů FC, vznášet 

dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou 

odpověď související s jejich činností v rámci FC, 

 

7. Základní povinnosti  člena FC jsou: 

a)  svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, vnitřních předpisů nebo přijatých 

směrnic a usnesení orgánů FC, 

b) svým jednáním a chováním přispívat k organizační jednotě FC, dodržovaní 

demokracie, respektovat vzájemnou úctu, důstojnost mezi členy FC, 

c) iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti FC, 

d) řádně a včas platit členské  příspěvky, 

 

V. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k FC, pro něhož   

      představují nedílnou součást finančních příjmů. 

2. Členské příspěvky stanovuje valná hromada FC a jsou závazné pro všechny členy FC. 

3. Každý člen FC je povinen zaplatit roční členský příspěvek ve dvou splátkách, 

případně za celý rok najednou. 

4. Členský příspěvek na jeden rok (od 1.1. do 31.12.) je 1000,- Kč a 12 lahví 

CHOP/CHZO vín. 

5. Členský příspěvek je nutné proti výzvě k úhradě (vždy zaslána mailem nebo 

korespondenčně) zaplatit hotově nebo převodem na účet FC do 14 dnů od dureční 

výzvy. Proti platbě obdrží člen fakturu nebo příjmový daňový doklad. 

 

VI. DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ 

1. Za porušení stanov, vnitřních směrnic a předpisů, soutěžních řádů a směrnic, za 

hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností 

nebo ve výkonu funkce, za provinění související s účastí ve fotbalových soutěžích 

mohou být jednotlivcům i kolektivům jako výchovný prostředek ukládány 

disciplinární tresty. 

2. V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty: 



a. napomenutí 

b. důtka 

c. peněžní pokuta 

d. zastavení činnosti 

e. zákaz výkonu funkce 

f. vyloučení 

 

3. Každý člen má právo se zúčastnit jednání orgánů, který projednává jeho disciplinární 

provinění a takový orgán má povinnost mu umožnit účast.  

4. Disciplinárním orgánem je výkonný výbor FC.  

 

VII. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 

1. Zdrojem majetku FC jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) příjmy z vedlejší hospodářké činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 

c) příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností zejména v souvislosti s 

provozováním sportovních zařízení a organizování sportovní, turistické, 

tělovýchovné a osvětové činnosti, 

d) přípěvky a dotace od střešních a sportovních svazů, 

e) dotace, granty a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů  

( např. krajů, obce a pod.), 

f) dary, 

2. Majetek FC je ve vlastnictví FC jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku 

kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších 

dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích s nemovitým 

majetkem rozhoduje valná hromada. 

3. V případě zrušení FC bez právního nástupce 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 účelu a 

statusu FC. Jestliže FC obdržela účelově vázané plnění ze státního, či jiného veřejného  

rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí 

příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 



VIII. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

1. Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají do výlučné pravomoci valné hromady FC a 

nabývají závaznosti dnem registrace ve smyslu zákona. 

2. FC vznikl jako právnická osoba dne 28.7.2017 na základě jeho registrace ve smyslu 

zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. 

 

 

 

V Suchohrdlech u Miroslavi 10.8.2017 

 

Martin Chlad, prezident spolku FC VINAŘI ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. 

 

 

 


