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STANOVY
„Fanclub Martina Šonky
a
Petra Kopfsteina, z s.“

1

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1. Název spolku je: ”Fanclub Martina Šonky a Petra Kopfsteina, z.s. ” (dále jen
”spolek”).
2. sídlem spolku je Severní 324, 25225, Jinočany.
3. charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
4. Spolek může být označován taktéž zkratkou "Fanclub 818"; "FC MŠ a PK" či "FC
818".
čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je především podpora pilotů Martina Šonky (dále jen "MŠ") a
Petra Kopfsteina (dále jen "PK") při závodech série Red Bull Air Race.
čl. III
Cíle spolku a předmět jeho činnosti
1. Podpora MŠ a PK při leteckých akcích doma i v zahraničí.
2. Podpora a šíření dobrého jména českého akrobatického letectví.
3. Realizace osvětové činnosti cestou sociálních sítí, vlastních webových stránek
apod.
4. Spolupráce s týmy MŠ a PK.
čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby.
2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového
člena spolku.
3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem
vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
4. Členství zaniká
1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství,
2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení,
3. rozhodnutím o vyloučení,
4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě,
5. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku.
čl. V
Práva členů
Člen má právo
1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku,
4. využívat výhod člena spolku (slevy, přednostní informování o akcích
spolku apod.).
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čl. VI
Povinnosti členů
Člen má povinnost
1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku (svou činností
naplňovat cíle spolku),
2. zastupovat spolek na leteckých akcích v souladu s doporučeními výboru
spolku uvedených na webových stránkách spolku či sociálních sítích,
3. platit členské příspěvky, jejich výši stanoví výbor spolku vždy pro příslušný
kalendářní rok.
čl. VII
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
1. Statutární orgán – výbor spolku
2. Nejvyšší představitel – předseda
čl. VIII
Výbor spolku
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
Výbor je tříčlenný a skládá se s předsedy, tajemníka a pokladníka.
Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku.
Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v
potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru.
Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných
členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má 1 hlas.
Výbor může být svolán požádá-li o to alespoň 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do
jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
Funkční období výboru je pětileté.
V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto
stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.
Výbor
1. volí předsedu spolku,
2. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro
přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas min. 2 členů výboru,
3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé
období,
4. schvaluje podmínky využití členských příspěvků (pouze k využití prezentace
spolku, pořizování předmětů či dárků spojených s činností spolku),
5. konkretizuje činnost pro další období,
6. stanovuje výši členských příspěvků.
čl. VII
Předseda

1. Nejvyšším představitelem spolku je předseda, který je členem výboru.
2. Funkční období předsedy je pětileté.
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3. Jedná jménem spolku navenek.
4. Jednáním navenek může pověřit jiného člena výboru spolku, a to písemnou
Plnou mocí.
čl. VIII
Seznam členů
1. Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam. Seznam
členů spolku obsahuje údaje o řádných členech spolku. Seznam členů je veden v
písemné, tak i v elektronické podobě, která slouží jako záloha dat.
2. Údaje ze seznamu členů spolku jsou využívané primárně pro potřeby interního
chodu spolku a jsou zpracovány pro účely oprávněných zájmů spolku, které jsou
definované těmito stanovami. Za zpracování, evidenci, ochranu a bezpečné uložení
seznamu členů je zodpovědný předseda spolku.
3. V seznamu členů se o členovi vedou tyto údaje: jméno a příjmení, datum
narození, adresa trvalého bydliště, poštovní a elektronická doručovací adresa, typ
vykonávané funkce ve spolku.
4. Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů se provádí na základě usnesení
výboru spolku poté, co se dozví a vzniku nebo zániku členství nebo o změně údajů
zapsaných v seznamu členů. Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů provádí
předseda.
5. Člen je povinen oznámit výboru spolku každou změnu údajů evidovaných v
seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala.
6. Seznam členů je zpřístupněn pouze členům spolku, a to v sídle spolku nebo
v jiném místě, které určí předseda. Předseda je zároveň odpovědný za jeho ochranu a
bezpečné uložení a je pověřen ke komunikaci s dozorovým úřadem.
čl. IX
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace,
granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány
výhradně na činnost spolku.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho
hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
čl. X
Logo spolku
1. Spolek při své prezentaci užívá logo spolku (viz titulní stránka stanov).
2. Logo je majetkem spolku a jeho užití musí schválit výbor spolku.
čl. XI
Okolnosti zániku spolku
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1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě
rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.

5

