Zkrácená verze stanov spolku
INTER CLUB CECHIA NERAZZURRA

HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
I. Základní ustanovení
1.1. Plný název spolku je Inter Club Cechia Nerazzurra z. s. (dále jen spolek)
1.2. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů založeným za účelem podpory a
propagace italského fotbalového klubu FC Internazionale Milano ve shodě s účely
Koordinačního centra Inter Clubů v Miláně (dále CCIC).
1.3. Spolek je založen v souladu s ustanovením čl. 20 Listiny základních práv a svobod a
zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.
1.4. Spolek je korporací, která má postavení právnické osoby soukromého práva s právní
subjektivitou.
1.5. Spolek je nezávislou korporací, která se jako právnická osoba řídí svými Stanovami a
právním řádem České republiky.
1.6. Spolek sídlí na adrese: Palackého náměstí 90, 284 01 Kutná Hora.

II. Hlavní poslání a cíle činnosti (účel spolku)
2.1. Hlavním cílem spolku je podpora a propagace italského fotbalového klubu FC
Internazionale Milano.
2.2. K dosažení cílů spolek zejména:
a) spolupracuje s CCIC (zejména při propagaci zápasů FC Internazionale Milano, podpoře
návštěvnosti a vytvoření patřičné atmosféry na nich),
b) podpora cestovního ruchu (organizace a zabezpečení zájezdů na zápasy klubu)
c) organizace kulturních a sportovních akcí pro členy spolku
d) vytváření propagačních materiálů spolku a klubu
e) zajišťuje všestrannou informovanost svých členů o dění ve spolku
f) vede své členy k pozitivnímu vztahu ke sportu, dále ke klubu FC Internazionale Milano,
g) obstarává svoje příjmy z členských příspěvků,
h) další činnost naplňující funkci spolku.
2.3. Při realizaci svých cílů postupuje spolek v souladu s obecně závaznými právními
předpisy na základě těchto stanov a vnitřních předpisů vydaných orgány spolku.
2.4. Spolek je jedinou místně příslušnou organizační jednotkou, která se již dále vnitřně
nečlení na nižší organizační složky s právní subjektivitou ani nezakládá pobočný spolek.
III. Hlavní činnost spolku
3.1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým
posláním tak, jak je vymezeno v odstavci 2.1. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku
není podnikáním ani výdělečnou činností.
3.2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků,
darů a podpory od třetích osob, grantů a sponzorských darů od třetích osob, dotací z veřejných
rozpočtů, ze zisku z vedlejší činnosti dle odstavce 13.2. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní
činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost,
či na úhradu své správy.

IV. Vedlejší činnost spolku

4.1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i
hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za
účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá
především k podpoře hlavní činnosti dle článku III. těchto stanov, dalších spolkových činností
a k úhradě nákladů na vlastní správu.
HLAVA DRUHÁ
ČLENSTVÍ A ČLENOVÉ
V. Členství ve spolku
5.1 Členství ve spolku je zcela dobrovolné, vzniká zaplacením stanoveného členského
příspěvku na sezónu a zapsáním do seznamu členů. Sezónou se rozumí období od 1.7. do
30.6. následujícího roku. Pokud k poslednímu dni aktuální sezóny není zaplacen členský
příspěvek na sezónu následující, členství je uplynutím posledního dne aktuální sezóny
pozastaveno do doby, než je členský příspěvek zaplacen. Pozastavením členství pozbývá člen
práv uvedených v části VI. Pokud nedojde k zaplacení členského příspěvku do 15.08. na
příslušnou sezónu, je členství zrušeno.
5.2. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících
cíle spolku.
5.3. Každý člen může dobrovolně ze spolku vystoupit písemným oznámením nebo emailem
této skutečnosti řídícímu výboru.
5.4. Řídící výbor může rozhodnout o vyloučení člena s okamžitou platností, jestliže člen
spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré
jméno spolku. O této skutečnosti bude písemně nebo emailem člen vyrozuměn.
5.5. Členové spolku jsou povinni řídit se platným zákonem o ochraně osobních údajů.
VI. Práva členů spolku
6.1. Členská práva, která přísluší všem členům:
a) právo účastnit se všech akcí pořádaných spolkem a požívat na nich veškerých výhod, které
spolek poskytuje,
b) oprávnění kdykoli a jakoukoli formou předkládat všem orgánům spolku konstruktivní
návrhy, podněty a připomínky týkající se hlavní a vedlejší činnosti spolku,
c) právo být informován o činnosti spolku,
d) právo účastnit se jednání orgánů spolku ve věcech, ve kterých se jedná o projednávání
činnosti či chování daného člena,

e) právo na důslednou ochranu svých osobních údajů poskytnutých ve prospěch spolku,
přičemž veškeré osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu spolku a nesmí být šířeny
mimo spolek,
f) právo kdykoli ukončit své členství v souladu s odstavcem 5.3. písm. a) těchto stanov,
g) členové spolku neručí za dluhy spolku.
VII. Povinnosti členů spolku
7.1. Každý člen spolku je povinen dodržovat tyto stanovy spolu s dalšími vnitřními předpisy
vydanými orgány spolku a v závislosti na druhu svého členství plnit povinnosti z nich
vyplývající. Každý člen se musí vyvarovat takového jednání, které by bylo v rozporu s
účelem a cíly spolku, poškozovalo by jeho dobré jméno nebo by mu způsobilo, či mohlo
způsobit, jakoukoli jinou újmu. Každý člen spolku je povinen neprodleně oznamovat
výkonnému výboru veškeré změny osobních údajů, které jsou důležité pro řádnou evidenci.
Dále je každý člen spolku povinen šetřit a chránit majetek spolku.
7.2. Každý z členů je povinen řádně a včas platit členské příspěvky, na jejichž výši a
frekvenci se usnese členská schůze. Po dobu trvání spolku ani v případě jeho zániku není člen
spolku oprávněn požadovat vrácení svých členských příspěvků.
HLAVA TŘETÍ
ORGÁNY SPOLKU
IX. Orgány spolku
9.1. Organizační strukturu spolku tvoří:
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) řídící výbor jako orgán výkonný,
c) prezidium (prezident a viceprezident) jako orgán statutární,

X. Členská schůze
10.1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Každý člen spolku, který má zaplacen
členský příspěvek na aktuální sezónu a jedná se o fyzickou osobu starší 18-ti let věku, je
oprávněn účastnit se zasedání členské schůze.

10.2. Členská schůze se schází podle potřeby, alespoň jedenkrát ročně. Zasedání členské
schůze svolává prezident jménem řídícího výboru. Oznámení o konání řádného zasedání se
zveřejňuje na oficiálních webových stránkách spolku, nejpozději sedm dní přede dnem konání
členské schůze s uvedením místa, termínu a programu. O konání zasedání jsou jednotliví
členové spolku informováni pozvánkou zaslanou emailovou zprávou.
10.3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
a) schvalování stanov spolku a jejich změn,
b) schvalování jiných vnitřních předpisů spolku a jejich změn,
c) schvalování plánu činnosti spolku na kalendářní rok,
d) schvalování výroční zprávy o činnosti spolku za předchozí rok včetně zprávy o
hospodaření,
e) odvolací řízení členů vyloučených rozhodnutím výkonného výboru,
f) volba členů řídícího výboru,
g) revize hospodaření,
h) usnášení o zrušení spolku,
i) stanovení výše a frekvence členských příspěvků,
j) další věci, vyplývající z těchto stanov nebo na nichž se usnese členská schůze.
10.4. Veškeré záležitosti schvaluje členská schůze usnesením. Členská schůze je schopná se
usnášet, je-li přítomno aspoň 10 členů disponujících s hlasovacím právem. K usnesení členské
schůze je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů oprávněných hlasovat.
10.5. Každý člen při volbách a hlasováních disponuje jedním hlasem. Může se rovněž zdržet
hlasování.

XI. Řídící výbor, prezidium (prezident a viceprezident)
11.1. Řídící výbor (dále jen ”výbor”) spolku je orgán s minimálním počtem 3 členů a
maximálním 10 členů. Jeho činnost je ukončena zvolením nového výboru. Nový výbor je
volen na valné hromadě.

11.2. Navrhovat členy výboru může kterýkoli člen spolku. Členy výboru volí členská schůze.
Volby probíhají, je-li členská schůze usnášeníschopná. Členové výboru jsou voleni z řádných
členů spolku na základě hlasování. Další podrobnosti týkající se průběhu voleb členů výboru
stanoví členská schůze usnesením. Člen výboru může být zvolen opakovaně. Uvolní-li se
místo člena výboru v průběhu řádného funkčního období, může být na uvolněné místo na
nejbližší členské schůzi zvolen nový.
11.3. Prezidium tvoří prezident spolku a viceprezident spolku. Za spolek jedná každý z nich
samostatně. Prvního prezidenta a viceprezidenta určují zakladatelé.
Po vzniku spolku volí a odvolává prezidenta a viceprezidenta řídící výbor. Prezidenta a
viceprezidenta volí řídící výbor ze svého středu. Prezident svolává a řídí zasedání řídícího
výboru. Viceprezident zastupuje prezidenta v případě jeho nemohoucnosti nebo
nepřítomnosti, nebo pokud mu prezident vedení svěří.
11.4. Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Činnost výboru je následující:
a) připravuje a předkládá návrhy členské schůzi a shromažďuje pro ni veškeré podklady,
b) vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví, archivuje korespondenci,
c) vede oficiální webové stránky spolku,
d) pořizuje záznamy z jednání členské schůze,
e) přijímá nové členy, rozhoduje o vyloučení dosavadních členů,
f) písemně zpracovává usnesení a rozhodnutí členské schůze a zveřejňuje je,
g) připravuje výroční zprávu o činnosti spolku za předchozí rok včetně zprávy o hospodaření,
h) navrhuje případné změny stanov,
i) navrhuje další cíle činnosti.
11.5. Další pravomoci výboru může stanovit členská schůze usnesením.

HLAVA ČTVRTÁ
HOSPODAŘENÍ
XIII. Majetek a hospodaření spolku

12.1. Majetek spolku tvoří zejména finanční fondy, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý
nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
12.2. Zdroje majetku tvoří zejména:
a) členské příspěvky,
b) dary a podpory od třetích osob,
c) granty a sponzorské dary od třetích osob,
d) příjmy z hlavní a vedlejší činnosti spolku,
e) dotace z veřejných rozpočtů.
12.3. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem hlavní činnosti a k zajištění
vlastního provozu spolku.
12.4. Finanční prostředky spolku jsou vedeny v pokladně spolku nebo na jeho bankovním
účtu. Podpisové právo k tomuto bankovnímu účtu mají pověření členové řídícího výboru.
12.5. Vlastní účetnictví spolku vede řídící výbor nebo jím pověřený člen spolku.
12.6. Hospodaření spolku projednává a schvaluje členská schůze.

XIV. Zánik a likvidace spolku
14.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady
nebo z jiného zákonem stanoveného důvodu.
14.2. V případě ukončení činnosti spolku budou finanční prostředky převedeny na projekt
podporující mládež Inter Campus.

HLAVA PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
XV. Závěrečná ustanovení
15.1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

15.2. Veškeré vnitřní předpisy vydané orgány spolku nesmí být v rozporu s obecně závaznými
právními předpisy a s těmito stanovami. Budou-li v rozporu, je ta část, která je v rozporu,
neplatná od samého počátku.
15.3. Stanovy v tomto znění nabudou účinnosti dnem zápisu spolku Inter Club Cechia
Nerazzura z.s. do spolkového rejstříku.

