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S T A N O V Y 

fotbalového klubu 

FC Svratka Brno, z. s. 

 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

FC Svratka Brno, z. s. (dále i „fotbalový klub“) je samosprávný a dobrovolný spolek členů, 

kteří provozují sportovní činnost v oblasti fotbalu zejména ve sportovních fotbalových 

areálech na adresách Svratecká 11a, Brno-Komín a Fanderlíkova 19, Brno-Žabovřesky. 

Sídlo FC Svratka Brno, z. s. je na adrese Svratecká 198/11, 624 00 Brno-Komín. 

FC Svratka Brno, z. s. bylo přiděleno IČO 22662278. 

 

 

II. ÚČEL, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU 

1. Základním účelem a hlavní činností fotbalového klubu je: 

a) organizovat sportovní činnost svých členů a podporovat rozvoj fotbalu 

v rámci městských částí Brno-Komín a Brno-Žabovřesky a vytvářet pro ni 

materiální a tréninkové podmínky, 

b) sportovně a společensky reprezentovat městské části Brno-Komín a Brno-

Žabovřesky, 

c) umožnit všem svým členům věnovat se pravidelně fotbalu a tímto 

způsobem trávit volný čas, zlepšovat svoji sportovní výkonnost a upevňovat 

svoje zdraví, 

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

užívá, 

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

sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, 

f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat zejména s orgány 

statutárního města Brna a orgány městských částí Brno-Komín a Brno-

Žabovřesky, jakož i s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 
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g) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich školení, 

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

zdraví apod. v městských částech Brno-Komín a Brno-Žabovřesky. 

2. Fotbalový klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

 

 

III. ORGÁNY FOTBALOVÉHO KLUBU 

1. Orgány fotbalového klubu jsou: 

a)   Valná hromada jako orgán nejvyšší, 

b)   Výkonný výbor jako orgán výkonný, 

c)   Kontrolní komise jako orgán kontrolní. 

 

2. Valná hromada 

2.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem fotbalového klubu. Valná hromada je složena ze 

všech členů fotbalového klubu starších 18 let.  

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

se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle fotbalového klubu a na internetových stránkách 

fotbalového klubu. 

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

hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 30 dní před konáním zasedání valné 

hromady. 

2.4 Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu alespoň 1/2 členů 

fotbalového klubu starších 18 let nebo z podnětu kontrolní komise. 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 fotbalového klubu; 

rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru, 

c) volba a odvolání členů výkonného výboru, 
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d) volba a odvolání členů kontrolní komise, 

e) schválení výsledku hospodaření, 

f) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem fotbalového klubu, 

g) určení hlavních směrů činnosti fotbalového klubu, 

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

předpisů dle těchto stanov, 

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

2.7 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů 

fotbalového klubu starších 18 let. V případě, že 30 minut po plánovaném zahájení není 

přítomna nadpoloviční většina členů fotbalového klubu starších 18 let, je valná hromada 

usnášeníschopná, pokud je přítomno alespoň 30 členů fotbalového klubu starších 18 let. V 

případě, že ani 30 minut po plánovaném zahájení není valná hromada usnášeníschopná, 

svolá výkonný výbor do 14 dnů náhradní valnou hromadu, která bude mít shodný program a 

která je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných členů fotbalového klubu starších 18 

let. 

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

2.9 K platnosti usnesení o zrušení fotbalového klubu či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně 

stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných členů fotbalového klubu starších 18 let. 

2.10 Zasedání valné hromady řídí předseda fotbalového klubu 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 fotbalového klubu. 

 

3. Výkonný výbor 

3.1 Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti fotbalového klubu v období 

mezi zasedáními valné hromady. 

3.2 Počet zvolených členů výkonného výboru valnou hromadou musí být vždy lichý a musí 

obsahovat nejméně 5 členů a nejvýše 13 členů. Členem výkonného výboru je vždy předseda 

a místopředseda. Předsedu a místopředsedu výkonného výboru si volí členové ze svého 

středu.  

3.3 Funkční období členů výkonného výboru je dvouleté. 
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3.4 Každý člen výkonného výboru má na zasedání výkonného výboru k dispozici 1 hlas. 

V případě, že se během funkčního období sníží počet členů na počet sudý, získává v případě 

nerozhodného hlasování hlas rozhodující předseda. 

3.5 Statutárními zástupci jsou předseda a místopředseda, kteří jednají jménem fotbalového 

klubu společně a společně za fotbalový klub podepisují. 

3.6 Výkonný výbor zasedá dle potřeby, nejméně však 1x za 2 měsíce. 

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

platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

3.8 Výkonný výbor zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, 

b) organizuje a řídí činnost fotbalového klubu, 

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy fotbalového klubu, pokud jejich vydání 

nespadá do působnosti valné hromady, 

d) připravuje podklady pro jednání valné hromady, 

e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku fotbalového klubu, 

f) spolupracuje se sportovními svazy a organizacemi 

g) k zabezpečení činnosti fotbalového klubu vytváří profesionální aparát 

v nezbytně nutném rozsahu, schvaluje strukturu tohoto aparátu a případné 

přijetí zaměstnanců do pracovněprávního vztahu, 

h) rozhoduje o přijetí nových členů fotbalového klubu, vede seznam členů 

fotbalového klubu, 

i) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 

j) rozhoduje o vyloučení člena fotbalového klubu za podmínek těchto stanov. 

 

4. Kontrolní komise 

4.1 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti fotbalového klubu řádně vedeny a vykonává-li 

fotbalový klub činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními 

předpisy. 

4.2 Kontrolní komise má 3 členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce 

člena výkonného výboru. 

4.3 Funkční období členů kontrolní komise je dvouleté. Předsedu kontrolního výboru si volí 

členové ze svého středu. 
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4.4 Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 

a) kontrola hospodaření fotbalového klubu, 

b) kontrola s nakládáním dotací, grantů, příspěvků. 

4.5 Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výkonný výbor a následně i valnou 

hromadu na jejím nejbližším zasedání. 

 

 

IV. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ FOTBALOVÉHO KLUBU 

1. Řádným členem fotbalového klubu se může stát každá osoba se souhlasem výkonného 

výboru fotbalového klubu (osoba mladší 15 let navíc se souhlasem zákonného 

zástupce), která projeví aktivní zájem a vysloví souhlas s posláním a úkoly fotbalového 

klubu a zaváže se dodržovat jeho stanovy. 

2. Členství k fotbalovému klubu vzniká dvěma způsoby: 

a) Založením členství prostřednictvím Informačního systému Fotbalové asociace 

České republiky (dále jen „IS FAČR“). Členové fotbalového klubu jsou pouze 

všechny osoby vedené v IS FAČR jako aktivní členové s příslušností 

k fotbalovému klubu FC Svratka Brno, z. s. Za aktivního člena je považována 

osoba se zaplaceným členským příspěvkem FAČR. 

b) Vyplněním a podpisem oficiálního členského formuláře fotbalového klubu. Za 

člena je považována osoba se zaplaceným členským příspěvkem fotbalového 

klubu. 

3. Fotbalový klub vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný 

výbor a ten také zodpovídá za řádné vedení seznamu členů. Údaje o členech 

fotbalového klubu mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu v souladu s GDPR. 

Každý zájemce o členství ve fotbalovém klubu souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v 

seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

4. Základní práva členů fotbalového klubu jsou: 

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

společenského života v rámci fotbalového klubu a v případě účasti v soutěžích 

organizovaných FAČR též za podmínek jejich soutěžních řádů, 
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b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření 

umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, 

které z členství vyplývají, 

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

klubu, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od 

nich příslušnou odpověď související s jejich činností v rámci fotbalového klubu, 

d) podílet se na činnosti fotbalového klubu a využívat k tomu jeho zařízení. 

5. Základní povinnosti člena fotbalového klubu jsou: 

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

směrnic a usnesení orgánů fotbalového klubu, 

b) svým jednáním a chováním přispívat k organizační jednotě fotbalového klubu, 

dodržovat stanovy a základní etické a mravní normy sportovce, respektovat 

vzájemnou úctu, důstojnost mezi členy fotbalového klubu, 

c) iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti fotbalového klubu, 

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží fotbalovému klubu 

k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno, 

e) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho 

členstvím ve fotbalovém klubu, pokud o tom příslušný orgán fotbalového 

klubu rozhodl, 

f) chránit svoje zdraví a zdraví dalších členů fotbalového klubu a předvídat 

možná nebezpečí a upozorňovat na ně, a to zejména při tréninkové činnosti, 

soustředěních organizovaných fotbalovým klubem a při utkáních se soupeři, 

g) plnit pokyny trenérů nebo jimi pověřených osob, a to zejména při tréninkové 

činnosti, soustředěních organizovaných fotbalovým klubem a při utkáních se 

soupeři. 

6. 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,  

e) zánikem fotbalového klubu. 
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V. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k fotbalovému klubu, 

pro který představují nedílnou a stěžejní součást finančních příjmů.  

2. Členské příspěvky stanovuje výkonný výbor fotbalového klubu a jsou závazné pro 

všechny členy fotbalového klubu. 

3. Každý člen fotbalového klubu je povinen zaplatit roční členský příspěvek způsobem 

stanoveným a schváleným ze strany výkonného výboru. Výkonný výbor může 

v odůvodněných případech schválit jiný způsob platby členských příspěvků. 

 

 

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 závodní činnosti 

e. zákaz výkonu funkce 

f. odvolání ze soutěže 

g. 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 fotbalového klubu.  

 

 

VII. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 

1. Zdrojem majetku fotbalového klubu jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 
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b) příjmy z vedlejší hospodářské 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) příspěvky a dotace od sportovních svazů a organizací, 

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

(např. krajů, obce apod.), 

f) dary. 

2. Majetek fotbalového klubu je ve vlastnictví fotbalového klubu 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 fotbalového klubu 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 fotbalového klubu. 

 

 

VIII. LOGO A BARVY FOTBALOVÉHO KLUBU 

1. Oficiální logo fotbalového klubu FC Svratka Brno, z. s. má následující podobu: 

 

2. Oficiálními barvami fotbalového klubu FC Svratka Brno, z. s. jsou žlutá, černá a bílá. 
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IX. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

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

fotbalového klubu a nabývají závaznosti dnem registrace ve smyslu zákona. 

2. Fotbalový klub vznikl jako právnická osoba dne 25.06.2007 na základě jeho registrace 

ve smyslu zákona č. 83/1991 Sb., o sdružování občanů. 

 

 

V Brně dne 24.06.2022 

 

 

 

 

……………………………………………….                                                      …..………………………………………….. 

                Marek Havlíček                                                                                               Hana Čurdová 

    předseda výkonného výboru                                                                 místopředseda výkonného výboru 

 


