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STANOVY
sPoRTovNíno KLUBU

'  ' - 1 .  . . '

9 1. Jméno a sídlo ltlubu:

Jt 'f*a,rta, %á úŽá- ' - - r
/

{ 2' Jednací řeč:
Jodnací řeč klubu ie česká'

$ 3' Úěel spollnr:
Účelem spolku jest pěstovati sport, a to football,

atletiku, házenol, tennis, vodní sporty, box, voley-
bal l , ping-pong.

$ 4. K úěelu lrlubu slouží:
a) společná cvičení,

. b) výlety'

I
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c) poř'ádání vořejných závoďi,
d) odborné přeclnášky,

j e) pořádání zába'v, divade a Blavností' s opráv.
něním vybírání vstupného,

f) udržování přátelských styků.

$ 5' Členové klubu isou:

a) ěestní, Lcteří pro rynikající zásluhy svó o klub
nebo sport vůbec valnou hromadou aklamací za' lyIn
zvoleni byli;

b) zak|ádaiicí' jimiž se mohou státi buď korpo.
race neb jednotlivci, kteří jedaou pro vždy k účelům
klubovým složí pi-íspěvek, stanovený valnou hroma-
dou pro členy zakládaiící'

c) ěleny .ěinnými sťáti se mohou ti, kdož zapla,ti
zápisné a příspěvek, stanovené valnou hromadou pro
č'leny činné'

Členy činnými mohou se siáti výhra'dně jen ti,
kdož pěstují sport;

d) ě|eny přispívajícími rnohou se státi ti, kdož
platí příspěvek, stanovený va'lnou .hrorradou prcr
členy přispívající.

Členy přispívajícími i činnými mohou se st6,Ii též
ólámy'

9 ó. Práva ělenů:

a) Členové činní mají právo i

1. zúčastniti se činně všech klubových ppdniků,
2. zúčastniti se dle způsobilosti svó činně závoclů

klubem pořátlaných nebo obeslaných,



3. zúěastniti se porad a schůzí spolkovýolr, vyjímaje
výborových,

4. podávati návrlry, Irla.sovati, vo]iti nebo volenu
býti'

5' používaói knih a archivu klubovního.
'  \  ň '
b) Clenové čestní, zakládající a pi'ispívající mají

práva, pod odst. 1'' 3. a. 5. označ,ená.

$ 7. Povinnosli čIenů:
Každý č|en lrlubu je povinen :

a) platiti r:ádně stanovené př'íspěvky a klub má
právo vymáhati pi'íspěvky dlužné soudně,

b) šetrYiti stanov a řádů klubových a usnesení vý-

borrr,

c) ve sportovníclr podnicích všeho dru.Iru vždy ja-

ko člen klubu a irikterak jinak podílu lrráti,. jakmile

klub to odvětví spoltu pěstovati poóne'

d) před r'ystoupením z klubu vypůjčený majetek

klubový zpět klubu odevzdati.

! 8. Správa lrlubová:
Klubové záležitosťi spravuje :
a) správní 1'ý.[or volený valnotr lrromadou na clobu

jednoho roku, konající schťrze nejmóně jeťlnou za

měsíc,

b) valná lrromada, řádná i mimorYádná,

c) č]enské schůze.

Členské schůze jsou rázu informa,tivního, mají prá-

vo podati návrhy r.ýborrr a k valné hromadě. Jsou

schoprry k usnášení za kažďéIto počtu členst.va a

usnášejí se nadpoloviční většinou hla'sů.
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! 9. Valná hromada:

Řádná valná hromada koná se do roka pravidelně
jednou, a to nejdóle do konce měsíce března, a jest

pla'tna, jestlíže nejméně jedla třetina všech k hlaso-

vání oprár,'rrěných čIenů jest přítomna. Nesejde-li se

dosta,tečný počet čIenů v ustanovenou hodinu, koná
se o hodinu později druhá valná hromada, herá jost

za každého poětu členů k projednár'ání programu

va]né hromady oprávnóna' Va]ná hromada musí býti

svolána buď písemně nebo v některém místním časo-
pise nejméně osm dní předem s příslušným pro-

gramem.

I[lasovací právo, právo vo]iti a býti volenu mají
pouzo ti členové, kteří jsou nejméně tři měsíce řácl-

nými ěleny klubu a nedluhují žádných příspěvků.

Volnó návrhy nutno nejrnóné d, /Q. .dnů přer]

valnou hromadou předsedovi písemně předložiti.

Usnesení va]né hlomady mají platnost, přijalaJi
je prostá většina lrlasů pi'ítomných členů.

Valné hromadě náleží.

1. Yoliti správní výbor a revisory úótů na <lobu jed-

noho roku,

2. přijímati a schvalovati výroční zptávy funkcioná-
řů klubových'

3. stanoviti a měniti zápisné a nrěsíční příspěvek

ě|enský,

4. jmenovat i  čestné členy,



5. rozlroclovati o poclanýcl-r návlzielt' ja'kož i orlvtr-

lání proti výborovýnr usnesením.

6. rozhodovati o změně stanov.

Mimořádná va|ná hromada svolá\'á se, lrdyž to
výbor za dobré uzná nebo když to1ro nejmóně jedna

pětina všeclr k ]rlasování oprávněných členů, a to
přípisem v]astnoručními poclpisy opatrYeným, žá,d,á a
náleží t6to r'alné lrromadě mimoi.ádné:

1. vyříditi proglam od svolavate]ů stanor.ený,

2. vykonati doplřtovací volby náhračlníků, lrclyž ná-

hradníci za členy výboru, kteří funkcí svých se

vzdali, nastoupili; když náhradníci mezi flrnl<cio-

nář.i nestačí, může konaíi mimorYádná va]ná lrro-

mada doplňovací volby výboru a nálrradníkfi.

$ 10. Výbor klubu:
\re valné ]rromadě volí se do vÝboru :

a) předseda,

b) I. místopi.edseda,

c) II '  místopředseda'
d) 9 členů výboru,

e) náčelník,

f) 6 náhradníků.

Yýbor klubový ustaví se nejdéle osm dní po svém
zvolení a ustanoví v první sr'é schůzi z oněch del'Íti
ólenů výboru ta,jemníka, jednatele, pokiadnílra, účet.
ního a zapisovatele, správce klubu, archíváíe a zá-

stupce společens]<ého odboru. Vše, co není vyhra.
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žerro valtré lrrorna,clě, obst'arává výbor prostou l'ět.
šinou hlasů př.ítomných členů. výbor jest schopný
usnášeti se, jestliže jest pi'ítomna nejméně polovina

všech členů výboru, event. zastupujících je náhrad.
níků, usnášení provádí se prostou většinou h]asů'
Při rovnosti lrlasů rozhoduje svým hlasem př'edseda.

Č]enové výboru jsou por'inni výbor.ových schůzí se
zúčastniti; kdo na tÍetí vyzvání do schůze se netlo.
staví nebo i.áťlně toto neomluví, pozbývá, své hoďnosťi
a má se mu to z usnesení 1'ýboru dopisem oznámiti.
Písemnosti spolkové mají platnosť, kclyž byly výbo-
rem schváleny a, podpisem pi.edsedy a tajemníka, nebo

iejich zástupců opatřeny. Uveřejňování provádí se
v ústředním orgánu sportovců, denních listech a na
klubové tabuli, v místnosti kiubu vyvěšené.

$ t1. Členové výboru a iei ich povinnosl i:

Předseda za,stupuje klub na venek a pečuje o to,
aby správa klubu pravidelně a rYádně se vedla, svo.
]ává výbor ke sclrůzím, i'ídí schůze a valnou hroma.
du' Má právo r,alnou hromadrr odročit'i neb i ukon-
čitj '

l .  a l l .  místopředseda nastupuje na místo předse-
dy, jestlíže se týž funkce vzdal, nepí.ítomen jest,

nebo nechce se rokování zúčastniti.
Jed'natel vyi'izuje dopisy, ohlašuje členům usnese-

ní výboru, poclává zprávy o činnosti klubu do časo-
pisů a zastupuje tajemníka, v jeho pracích.

Taiemník obstarává veškerý styk klubu s osobami
a korporacemi mimo klub stojícími, podpisuje písem-

v



nosti k]rrbíJvó sl)oltr s pi.etlsedorr a \. ncpřítomnošti
předsednictr.a i.ídí sclrůze výboru a valné lrromady.

Pok|adník spl'avuje jmění klrrbrr, přijímir' čIenské
příspěr'ky a zápisnó, vede o niclr pokladní záznamy,
jako korrtroltr vecle clrrrhé písemné záznamy účetní.

o příjmeclr 2 1'ydáních r'ecle c-lení]< a kni]ru pokladní.

Pi.edkládati ..,gi 1'ýboru měsíěně zprávu o stavu po-

kladny. Na va]nó lrromadě přednáší koneěnou roz.

vahu, když byia tato revisory zkoušena a výboru sclě-
]ena. Polrlaclník jest opt'ár.něn pr'oplírceti jen ty úěty,
kteró byl-v př.edseclou a jedním členem výboru vido-

rra'tny.

Účetni sestavrrje zr' r'eclc inventář. klubovólro jmění

a' dolr]íží na věci lrlrrJ:ovní.

zapisovatel spisuje pťotoko]y sclrůzí a valnýclr
lrr'omacl a podporrrje jeclnatele 1. pr.a,cíclr písemnýclr'

Archivář vede klubový irrcbiv, t. j. písemnosti, ča.
sopisy, lrnilry a má právo členům je půjčor'ati'

Náče|ník i.lr1í cl.ičení, vo]í s dorozuměním výboru
sbor cr'ičitelsliý a vede seznam spor.tovníclr l-ýkonů
člensťva.

Zástupce spo|eěenského výboru dbá o společenské
styky členstva.

Náhradníci jsou povinni k vyzvání př'eclsedy na.
storrpiti na místo neíičinkujícíclr členů výboru. Nrusí
býti přítomni schůzím r.ýboru, mají prirvo činiti ná-
\'rh-v, avšak ,hlasor'ati mohou jen ťenkrát, když za
nepř.ítomnél.ro firn]<cionárYe výboru předseťlou k funk-

c i  by l i  por 'o láni .
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Revisoři úětů zkoumají měsíěně účty klubové a
mají právo i kdykoli jindy účty a pokladnu revido-
vati a jsou povinni př.ípadné nesrovnalosti ihned vý-
boru oznámiti.

' $ 12. Přiiímání členů:
o přijetí členů rozhoduje výbor prostou většinou

hlasů.

Kďo chce za ólena' klubu býti přijat', musí řádně
vyplniti přihlašovací list, který lze si u tajemníka
wžádati a vyplněný pak odevzdati výboru. Výbor je
povinen o přijetí každélro čIena ve schůzi se raditi a
nejméně 8 dnů před jeho přijetím kandidaturu téhož
klubu ohlásiti, aby síávají-li překážky jeho přijetí,
t'yto členstvem výboru mohly býti oznámeny. Pří-
padné námitky ' ělenů jest povinen výbor náležitě
uvážit'i. Pi.ijatý člen musí ihnecl zaplatiti zápisné a
měsíění pplatek s poplatkem za legitimaci a otisk
stanov. Výbor může přihlášku vrátit'i bez udání
důvodů.

$ 13. VysÍoupení z lrlubu a zlrála členďví:

a) Dobrovolné vystoupení z klubu musí člen ozná-
miti výbonr, jinak je povinen příspěvky plaťiti.

b) Výbor může členu ohlásiti, že členem být.i pře-
stává:

1. Když ani po dvojím napomenutím svým povinno-
stem sta,novami vytěenými nedostojí'

2. Když závazky klubové neplní nebo stanov neb řá.
dů nešetř'í a je porušuje.



3' Když iakkoliv na úkor klubu působí'
4. Když ke cti klubu nebo lr jeho pros1Échu není. Vý.

bor jest povinen usngs€né vyloučení z klubu témuž
písgmně zaručeně oznamíLi.

$ 14. Smírěí soud: I

o sporech vzniklých mezi členy z poměrů spolko.
vých rozhoduje smírčí soud. Do t6hož voli kažďíl
sporná strana ze středu čienstva clva clůvěrníky,
ktei.í spoleěně volí pátého rozhodčího (když se na
něm nemohou shodnouti, stanoví ho pí'edseda nebo
jeho zástupce. JsouJi předseda nebo jeho zástupce
sami spornými stranami, st'anoví se losem. Rozhoděí
spolu s důvěrníky vyšetří'spolnou záležitost a činí
rozhodnutí, když důvěrníci se mezi sebou nedohod-
nou. Smírčí soud rozhoduje svým hlasem předseda
smíróího soudu.

\re sporech, vzniklých mezi ěleny spolku a výbo.
rem, rozhoduje snrírčí soud tó župy footballové,
ČsF, kteró uvetlený klub je č]enem.

7 ná|ezlt smírěího soudu není odvolání.

Zvlášlní uslanovení.

$ 15. Správní ro|r:
Správní rck zaóíná dnem 1. ledna a končí 3l. prc-

since každého roku.

$ 1ó. RozeiiÍí se klubu:

Klub se může rozejíti:
1. BudeJi čítati méně ělenů, než činí počet členů

výboru;

o:
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