S TAN O VY
HC WIKOV HRONOV

Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2009

HC Wikov Hronov o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje aktivní
hráče ledního hokeje a další sportovce sportů provozovaných na ledě, funkcionáře a příznivce
těchto sportů.
HC působí na území Hronova, kde má své sídlo.
Adresa:

HC Wikov Hronov o.s.
Wikov aréna
Palackého 1000
Hronov
549 31

HC zabezpečuje a organizuje lední hokej v rámci ČSLH na území Hronova.
Za tím účelem zajišťuje materiální a hmotné podmínky pro účast svých družstev v soutěžích
organizovaných ČSLH.

1. Registrovaný člen HC
Registrovaným členem HC Wikov Hronov se může stát každá osoba starší 18-ti let, která projeví
aktivní zájem a podáním přihlášky (foto a potřebné údaje nutné k registraci) se zaváže dodržovat
její stanovy. Členství vzniká schválením přihlášky výborem HC. Ve věku do 18-ti let je možno
získat žákovské členství za předpokladu písemného souhlasu rodičů.
Registrovaným členem se také stává automaticky každý trenér, vedoucí mužstva a ostatní
funkcionáři HCWH jmenovaní výborem HC nebo zvolení valnou hromadou HC.
Tito registrovaní členové jsou oproštěni od placení členských příspěvků pro dané období, ve kterém
vykonávají danou funkci.

2. Základní práva členů
a) Zúčastnit se dle svých schopností a zájmu sportovních soutěží a trénikového procesu
b) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů HC, vznášet dotazy a
připomínky vůči voleným funkcionářům a vyžadovat od nich odpověď související s jejich činností
v HC
c) Požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření HC
d) Zúčastnit se jednání orgánů HC, jedná-li se o něm
e) Volit a být volen od 18-ti let do všech orgánů HC, pokud je členem HC alespoň 40 dnů před
dnem konání voleb
f) Volný bezplatný vstup na všechna sportovní utkání všech družstev HCWH

3. Základní povinnosti členů
a) Plnit úkoly vyplývající ze stanov a usnesení orgánů HC.
b) Dobře reprezentovat HC při sportovních utkáních
c) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek HC
d) Řádně a včas platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s členstvím v HC

4. Řádné členství zaniká
a) Vystoupením člena z HC
b) Vyškrtnutím, nebo vyloučením
c) Nezaplacením příspěvku
d) Úmrtím
e) Zánikem HC

5. Členské příspěvky
Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k mateřské HOK, pro niž představují
nedílnou součást finančních příjmů.
Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada na návrh výboru vždy pro následující období.

6. Orgány HC
I. Nejvyšším orgánem HC je valná hromada
a) Rozhoduje o názvu a symbolice HC
b) Schvaluje koncepci rozvoje a činnosti HC
c) Mění stanovy HC
d) Volí prezidenta, výbor HC a revizní komisi
e) Schvaluje roční uzávěrku
f) Rozhoduje o odvolání člena při disciplinárním řízení
g) Rozhoduje o zrušení nebo zániku HC a vypořádání majetku
Členská schůze se koná minimálně jednou za rok. Pokud o svolání členské schůze požádá prezident
HC, výbor, nebo 1/3 registrovaných členů starších 18-ti let, svolá výbor HC členskou schůzi do 30
dnů od takového podnětu ke svolání.

II. Výbor HC
a) Koordinuje a zajišťuje činnost HC mezi valnými hromadami
b) Při své činnosti se řídí stanovami
c) Pověřuje své členy úkoly vyplývajícími z činnosti HC a usnesení z valné hromady
d) Schvaluje mzdy a odměny pracovníkům a funkcionářům HC v rámci rozpočtu
e) Zajišťuje archivaci materiálů a dokumentů
f) Připravuje jednání členské schůze
g) V zimní sezóně jedenkrát za týden přizve na jednání výboru jmenované trenéry, nebo vedoucí
družstev (případně dle potřeby)
h) V letní sezóně přizve jmenované trenéry a vedoucí družstev jedenkrát měsíčně na jednání výboru
HC

III. Revizní komise
a) Na žádost prezidenta, výboru, nebo 1/3 registrovaných členů starších 18-ti let, provede revizní
komise požadovanou kontrolu

b) Provádí revizi hospodaření HC a dalších právních operací v rámci HC
c) Předkládá zprávu o výsledcích revize výboru a valné hromadě HC
d) Každý člen je povinen na požádání RK poskytnout pravdivé a úplné vyjádření, předložit
požadované materiály

7. Volby
Valná hromada HC volí prezidenta HC, výbor HC a revizní komisi. Volby řídí volební komise
zvolená na valné hromadě veřejným hlasováním. Návrh složení volební komise předkládá výbor
HC. Volba se provádí zásadně tajným hlasováním (pokud členská schůze nerozhodne předem
jinak). Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina registrovaných členů HC (starších
18-ti let). Zvolení jsou ti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.
Výbor HC má 5 členů.
Revizní komise má 3 členy.
Pokud je na funkci prezidenta navrženo více kandidátů a žádný neobdržel nadpoloviční většinu,
volba se opakuje ze dvou kandidátů, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Při volbě výboru je pro
zvolení do stanoveného počtu určeno pořadí dle získaných hlasů. Zvolený prezident HC na
ustavující schůzi výboru předloží návrh na obsazení dalších funkcí ve výboru:
organizační manažer, sportovní manažer, technický manažer, ekonomický manažer.
Revizní komise po zvolení určí předsedu komise.

8. Právní postavení a majetek HC
HC je samostatné a nezávislé občanské sdružení s právní subjektivitou - je právnickou osobou. HC
může svým jménem nabývat majetek, práva a zavazovat se - má samostatnou majetkovou
odpovědnost.
Může též k plnění svých úkolů a ke své činnosti používat národního nebo jiného majetku, který jí
byl smluvně předán do užívání s právem hospodařit s ním jako s vlastním, s výjimkou práva
zcizení.
Za HC jejím jménem jedná výbor HC, a to zpravidla prostřednictvím prezidenta nebo pověřených
členů výboru HC. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, pak k jeho platnosti je třeba
podpis prezidenta klubu. Právní úkon jménem HC podepsaný prezidentem HC se považuje za
platný.
Majetek HC tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
Zdrojem majetku HC jsou:
a) Členské příspěvky
b) Příspěvky mimořádných členů a organizací
c) Příjmy z tělovýchovné činnosti
d) Příjmy z kulturně společenské činnosti
e) Dotace a dary
f) Příjmy z pronájmu zařízení a majetku
g) Příjmy z reklam
h) Jiné příjmy

9. Hospodaření HC
K zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku zřizuje výbor
HC pokladnu HC a jeden běžný účet u českého peněžního ústavu.
Pro provoz pokladny HC a běžného účtu jsou pro výbor HC závazné obecně-právní předpisy.
Za účelem ochrany svého majetku a provozu svých zařízení uzavírá výbor HC pojistné smlouvy.
Výbor HC je oprávněn nebo povinen podle povahy příslušného zákona vydávat směrnice k zajištění
jeho uplatnění v rámci HC.

10. Závěrečná ustanovení
HC vzniká jako právnická osoba na základě schválení těchto stanov valnou hromadou HC Wikov
Hronov dne 26. února 1992 a dnem registrace těchto stanov ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.
HC Wikov Hronov se vyčleňuje z původní organizace TJ Hronov vzniklé 14. 5. 1990. O přihlášení
do ČeSTV a případné spolupráci s dalšími organizacemi rozhoduje výbor HC.

V Hronově dne 26. 2. 1992
Podepsal předseda TJ HC Hronov Jaromír Černý

Oprava stanov provedena na základě usnesení valné hromady dne 19. 5. 2009
Podepsal prezident HC Wikov Hronov Jindřich Šťavík

Registrace provedena 15. 4. 1992 VSC/1-11204/92
Ministerstvo Vnitra ČR

