
NÁVRH 
 

STANOVY 
FK Blansko, z.s. 

 
úplné znění, jak vyplývá ze změn provedených rozhodnutími valných hromad 

konaných dne 21. 1. 2006, 19. 12. 2008, 11. 2. 2012 a 4.9.2015 
 

 
ČÁST I. 

Základní ustanovení 
 

Článek 1 
Název, sídlo a postavení 

 
1. Fotbalový klub Blansko, z.s. je samosprávným a dobrovolným svazkem členů provozujících 

tělovýchovu a sport, zejména kopanou, a dále organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.  
 
2. Fotbalový klub působí pod názvem: FK Blansko, z.s. (dále jen „FK“). 
 
3. FK je samostatnou nepolitickou organizací. Svou činnost vyvíjí na základě a v rámci Ústavy ČR a 

platných právních předpisů. FK dodržuje přísnou politickou, rasovou, národnostní a náboženskou 
neutralitu. 

 
4. FK je právnickou osobou, spolkem s vlastní právní subjektivitou. 
 
5. Sídlem FK je Blansko, Údolní 1826/10, PSČ 678 01. 
 
6. FK se může dále spolčovat a vstupovat za vzájemně výhodných podmínek do smluvních vztahů 

s jinými subjekty. Rozhodovat o vstupu do takových organizací nebo výstupu z nich přísluší 
výkonnému výboru FK. O vystoupení z FAČR rozhoduje výhradně valná hromada FK. 

 
 

Článek 2 
Účel spolku 

 
1. Účelem spolku a jeho hlavním posláním je provozovat, organizovat, řídit a propagovat 

tělovýchovnou, společenskou a osvětovou činnost svých členů, zejména kopanou, v rámci 
zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit organizovaných FAČR. Vedlejší činností je 
hospodářská činnost provozovaná pro zajištění a rozvoj shora uvedené hlavní činnosti. 

 
2. Při zajišťování své činnosti plní FK zejména tyto úkoly a cíle: 

a) organizuje, řídí a metodicky usměrňuje hlavní činnost dle platných právních předpisů,   
b) vede své členy i ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, 

estetických a mravních zásad a pravidel, 
c) zastupuje a hájí zájmy svých členů při výkonu shora uvedené činnosti uvnitř i navenek a za 

tím účelem spolupracuje se všemi dotčenými orgány a organizacemi i jednotlivci, 
d) všemi dostupnými formami své činnosti napomáhá a přispívá k rozvoji veřejného, 

společenského, sportovního a kulturního života v městě a regionu, 
e) vytváří podmínky a možnosti využívání sportovišť pro své členy, zejména pro mládež, 
f) vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých činností a cílů.  
 



Článek 3 
Soulad stanov FK a závaznost usnesení 

 
1. Stanovy FK jsou v souladu s platnou právní úpravou spolkové činnosti v ČR, zejména zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 
  
2. Právoplatná rozhodnutí orgánů FK, vydaná v rámci jejich pravomocí a kompetencí, jsou pro 

všechny členy FK závazná. 
 
 

ČÁST II. 
Členství 

 
Článek 4 

Členství v FK 
 

1.   Členem FK se může stát každá fyzická osoba, která vyjádří souhlas s účelem, předmětem činnosti 
a cíli FK a se stanovami FK. Přijetím členství v FK se člen vůči FK zavazuje chovat se čestně a 
zachovávat jeho vnitřní řád. Členství v FK vzniká podpisem zápisu z ustavující valné hromady. O 
přijetí dalších osob za členy FK rozhoduje na základě podané přihlášky výkonný výbor. U osob 
mladších 15 let musí být na přihlášce vysloven souhlas zákonného zástupce takové osoby s jejím 
vstupem do spolku.  
 

2.  Výkonný výbor FK vede seznam členů, do kterého zapisuje jméno, příjmení, datum narození a 
trvalé bydliště člena. Zápisy či výmazy ze seznamu členů provádí výkonný výbor bezprostředně 
po vniku skutečnosti, která odůvodňuje provedení zápisu či výmazu. Seznam členů v omezeném 
rozsahu informací o členovi (jméno, příjmení, rok narození) bude zpřístupněn na webových 
stránkách FK.  

 
3. Členství v FK zaniká: 

a) vystoupením člena písemně oznámeným výkonnému výboru, 
b) vyloučením,  
c)  vyškrtnutím, 
d) smrtí člena nebo jeho prohlášením za mrtvého. 
 

3.  Vyloučen může být člen, který: 
a) závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající pro něho z členství v FK a v přiměřené 

lhůtě po výzvě spolku nezjednal nápravu; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti 
odčinit nebo způsobilo-li FK zvlášť závažnou újmu;  

b) byl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný úmyslně. 
 
4.  O vyloučení rozhoduje výkonný výbor na základě písemného návrhu na vyloučení podaného 

kterýmkoliv členem FK. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na 
vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. 
Rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení se doručí vyloučenému členovi. Vyloučený člen se již 
nemůže ucházet o členství v FK. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v 
písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala revizní komise. Revizní 
komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; 
rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.  

 
5. Vyškrtnut může být člen, který je v prodlení s placením členského příspěvku a členský příspěvek 

nezaplatí ani v přiměřené lhůtě určené FK dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento 
následek ve výzvě upozorněn. Výzvu k zaplacení může FK učinit i oznámením na svých 
webových stránkách. 

 
6. Výši členských příspěvků určuje výkonný výbor.  



Článek 5 
Práva a povinnosti členů 

 
1.  Každý člen FK má právo zúčastňovat se sportovní i jiné činnosti FK a podílet se tak na 

uskutečňování jeho činnosti a cílů.  
 
2. Každý člen FK starší 18 let má právo zúčastňovat se valných hromad spolku, podávat na nich 

návrhy, vznášet připomínky a vyslovovat své názory, hlasovat a volit členy orgánů FK a podílet se 
prostřednictvím valných hromad na řízení a kontrole činnosti spolku. Každý člen FK starší 18 let 
má právo být volen do orgánů spolku. 

 
3. Každý člen FK je povinen řídit se při své činnosti platnými předpisy a řády FAČR a plnit povinnosti 

vyplývající pro něho z těchto stanov, z rozhodnutí valné hromady nebo výkonného výboru a 
napomáhat podle svých možností k uskutečňování činnosti a cílů spolku. 

 
 

ČÁST III. 
Orgány FK 

 
Článek 6 

Struktura orgánů 
 

1. Orgány FK jsou: 
- valná hromada, 
- výkonný výbor (dále též „VV“), 
- revizní komise (dále též „RK“). 

 
2. Orgány FK jsou vytvářeny v souladu s  předmětem činnosti FK, a to na základě hledisek pro jeho 

řízení, organizování a koordinování. 
 
3. Funkční období členů VV a RK FK je čtyři roky. 

 
 

Článek 7 
Valná hromada 

 
1. Nejvyšší orgánem FK je valná hromada všech jeho členů starších 18 let. Mladší členové mají 

právo účasti na valné hromadě bez možnosti hlasovat a volit. Valná hromada je svolávána 
předsedou VV, případně jiným členem VV nejméně jedenkrát za 4 roky. Pokud o její svolání 
požádá 1/3 členů FK starších 18 let, revizní komise nebo pokud o jejím svolání rozhodne VV, 
koná se do jednoho měsíce od doručení takového podnětu. Datum a místo konání a program 
jednání valné hromady musí být oznámen nejméně patnáct dnů předem obvyklým způsobem, 
např. zveřejněním oznámení na webových stránkách spolku. 

 
2.  Valná hromada je schopna usnášet se, je-li přítomno více než 30 % všech členů FK starších 18 

let. Není-li valná hromada usnášeníschopná, je VV povinen svolat novou pozvánkou náhradní 
valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů od termínu konání původní valné 
hromady s tím, že lhůta pro svolání náhradní valné hromady se zkracuje na sedm dní. Náhradní 
valná hromada musí mít nezměněný program a je schopna usnášení za účasti libovolného počtu 
členů, tedy bez ohledu na ustanovení první věty tohoto odstavce. 

 
3. Valnou hromadu řídí předseda VV nebo místopředseda VV, případně jiný výkonným výborem 

pověřený člen FK. 
 
4. Valné hromady se mohou zúčastnit i hosté pozvaní VV nebo RK. 

 



Článek 8 
Působnost a pravomoc valné hromady 

 
1. Valná hromada FK má tyto pravomoci: 

a) rozhoduje o zániku FK, 
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolech FK, případně o jejich změnách, 
c) rozhoduje o přijetí stanov FK a jejich změnách, 
d) volí, a odvolává členy VV a RK a jejich náhradníky, 
e) projednává a schvaluje zprávu o činnosti VV, směry dalšího rozvoje činnosti FK, 
f) rozhoduje o poskytování a čerpání úvěrů a půjček včetně poskytování záruky za ně, jestliže 

jejich výše překračuje 1.000.000,- Kč. 
 

2. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu většiny členů přítomných na valné 
hromadě, kteří jsou oprávněni hlasovat. Každý člen má jeden hlas. 
 

3. VV zajistí vyhotovení zápisu z valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být 
patrné, jak a kdy se valná hromada konala, kdo ji zahájil, kdo jí předsedal, jaké případné další 
činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. 
 
 

Článek 9 
Výkonný výbor 

 
1. VV je kolektivní statutární orgán, jenž řídí činnost spolku a zastupuje jej navenek. VV rozhoduje o 

všech záležitostech, které tyto stanovy nesvěřují do působnosti valné hromady či RK. 
 
2. VV má nejméně 5 členů. O jejich skutečném počtu, který musí být vždy lichý, rozhoduje valná 

hromada. Odstoupí-li v průběhu funkčního období některý z členů VV, musí být neprodleně 
nahrazen z řad náhradníků, zvolených valnou hromadou, a to v pořadí, v jakém byli zvoleni. 
Klesne-li počet členů VV i přes doplnění zvolenými náhradníky pod 5, musí být neprodleně 
svolána valná hromada, která zvolí nové členy VV, případně nový VV jako celek. 

 
3. VV ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, případně jiné funkce podle svého rozhodnutí. 
 
4. VV svolává předseda, v případě jeho nepřítomnosti nebo po dohodě místopředseda, nejméně 1 x 

za dva měsíce. VV je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
K platnosti usnesení VV je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.  

 
5. VV může zřídit podle potřeb a možností FK profesionální sekretariát, stanovit rozsah jeho 

působnosti, jmenovat a odvolávat sekretáře FK, který činnost sekretariátu řídí, a kontrolovat 
činnost sekretariátu a zaměstnanců FK. 

 
6. Předseda a místopředseda výkonného výboru jsou osobami oprávněnými jednat za FK, a to 

každý samostatně. Výkonný výbor může v některých záležitostech pověřit jednáním za FK i jiného 
člena VV, případně jinou osobu. 
 

 
Článek 10 

Působnost a pravomoci výkonného výboru 
 

1. Do působnosti VV patří rozhodování ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné 
hromady či RK, zejména: 
a) organizuje a zajišťuje plnění usnesení valné hromady, rozpracovává je do konkrétních úkolů 

pro jednotlivé oblasti činnosti a kontroluje jejich plnění, 
b) projednává a schvaluje rozpočet, účetní závěrku, výši členských příspěvků a poplatků,  
c) organizuje a řídí vedlejší hospodářskou činnost, 



d) zajišťuje, organizuje a dbá o řádné a hospodárné využívání a péči o vlastní i jiný používaný 
majetek, 

e) schvaluje a vydává organizační řád, případně jiné vnitřní směrnice či předpisy, kterými 
upravuje vnitřní vztahy FK, 

f) připravuje, projednává a schvaluje podkladové materiály pro jednání valné hromady,  
g) rozhoduje o převzetí i poskytnutí úvěrů, půjček včetně poskytnutí záruky za ně do výše 

1.000.000,- Kč na jednotlivý případ, 
h) zajišťuje a organizuje spolupráci a vztahy se všemi dotčenými orgány a subjekty, 
i) deleguje a jmenuje své zástupce do orgánů města a regionu, případně jiných organizací, se 

kterými spolupracuje, pokud nejsou voleni valnou hromadou. 
 
 

Článek 11 
Revizní komise 

 
1. RK je orgánem, který plní úkoly v oblasti kontrolní činnosti v FK. RK dohlíží, jsou-li záležitosti 

spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. 
Zjistí-li RK nedostatky, upozorní na ně VV. 

 
2. RK má tři členy. Ze svého středu volí předsedu. 
 
3. Odstoupí-li v průběhu funkčního období některý z členů RK, musí být neprodleně nahrazen z řad 

náhradníků, zvolených valnou hromadou, a to v pořadí, v jakém byli zvoleni. 
 
4. Členové RK mají právo zúčastňovat se zasedání a jednání VV s hlasem poradním. 
 
5. Hlavními úkoly RK jsou zejména:  

a) kontrola hospodaření a nakládání s vlastním i jiným majetkem FK, 
b) kontrola dodržování a plnění stanov a jiných předpisů FK a FAČR, 
c) kontrola dodržování platných právních předpisů. 
 

6. RK musí být pro výkon jejích funkcí poskytnuty VV, sekretariátem a všemi členy FK všechny 
potřebné doklady a informace v rozsahu vymezeného předmětu kontroly. 

 
7. RK má právo při zjištění závažného porušení stanov FK nebo obecně závazných předpisů 

požádat VV o svolání mimořádné valné hromady spolku. 
 
 

Článek 12 
Sekretariát FK 

 
1. Sekretariát je profesionální aparát, který může být zřízen VV k zajišťování výkonu rozhodnutí 

orgánů FK a k zabezpečení plnění všech operativních a praktických úkolů a potřeb. 
 
2. Práci sekretariátu a dalších pracovníků řídí sekretář, kterého jmenuje a odvolává VV. Sekretář je 

ze své činnosti odpovědný VV a je povinen zúčastňovat se jeho jednání s právem poradního 
hlasu, pokud VV nerozhodne jinak. 

 
3. Pravomoc a působnost sekretariátu stanoví VV organizačním řádem. 

 
 

 
ČÁST IV. 

Majetek a hospodaření 
 



Článek 13 
Majetek a zdroje příjmů, hospodaření 

 
1. Majetek FK tvoří hmotný majetek, pohledávky, majetková práva a smluvně či jinak vázaný duševní 

a fyzický potenciál. 
 

2. Zdrojem příjmů FK jsou zejména: 
a) příspěvky členů FK, 
b) příjmy z vlastní sportovní, tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti, 
c) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, 
d) dotace a příspěvky od FAČR, 
e) dotace, příspěvky a dary od jiných orgánů a subjektů, 
f) úroky z uloženého kapitálu a termínovaných vkladů, 
g) výchovné na příjmy za přestupy a hostování hráčů. 
 

3. FK může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti FK nebo v hospodárné využití majetku FK. Zisk 
z činnosti FK lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy FK. O nabývání a pozbývání 
majetku a o všech dalších dispozicích k ním rozhoduje VV v duchu zásad hospodaření 
schválených valnou hromadou, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. 

 
4. Kromě majetku, ke kterému má FK právo vlastnické, může hospodařit i s jiným majetkem, 

k němuž má zřízeno právo hospodaření či jiné obdobné právo. Hospodaření s takovým majetkem 
se řídí platnými právními předpisy a podmínkami stanovenými v uzavřeném smluvním vztahu. 

 
5. FK pracuje dle zásady vyrovnaného rozpočtu. VV zodpovídá za čerpání a využití prostředků 

v souladu se schváleným rozpočtem. Pouze v nutných případech, pro řešení přechodně 
nepříznivé ekonomické situace FK, může VV použít úvěr či půjčku od jiného subjektu. 

 
6. FK zabezpečuje vedení účetnictví podle obecně závazných právních předpisů ČR. Sestavuje a 

předkládá daňová přiznání, účetní evidence a účetní závěrky stanovené pro spolky.  
 
 
 

ČÁST V. 
Závěrečná ustanovení 

 
Článek 14 

Výklad stanov, účinnost 
 
 

1. Závazný výklad stanov, předpisů a nařízení vydaných orgány FK provádí VV FK. 
 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem sválení jejich znění, resp. dnem schválení změn jejich znění 
valnou hromadou FK. 
  

 
V Blansku dne 4.9.2015 
 
 


