STANOVY
CZECH NATIONAL MEDICAL FOOTBALL TEAM je občanské sdružení (dále jen
sdružení) založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.
Registrace sdružení byla Ministerstvem vnitra České republiky provedena dne 18.5. 1999 pod
č.j. VS1-1/40174/99-R. Změna stanov byla provedena na základě usnesení valné hromady ze
dne ………………….
II.
Poslání a cíle
1. Sdružení je dobrovolným nepolitickým a neziskovým sdružením občanů, jehož cílem
činnosti je organizovat fotbalový sport a vytvářet pro fotbalový sport materiální a tréninkové
podmínky.
2. Základním posláním sdružení je:
a) organizovat fotbalové zápasyv rámci platných pravidel v České republice i v zahraniční
b) zapojovat se do sportovních akcí pořádaných v ČR i zahraničí
d) vytvářet ekonomickou základnu pro zajištění chodu sdružení
e) hledat sportovní sponzory a spolupracovat s nimi
f) propagovat fotbalový sport a sport obecně
g) dodržovat základní etická, morální a právní pravidla společnosti a fotbalového sportu
h) informovat veřejnost o činnosti a sportovních výsledcích sdružení.
III.
Identifikační údaje
1. Název občanského sdružení: CZECH NATIONAL MEDICAL FOOTBALL TEAM
2. Sídlo občanského sdružení: Stříbrná č.p. 2, 358 01 Kraslice
3. Občanské sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
IV.
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským lékařským
vzděláním (titul MUDr., či ekvivalentní zahraniční titul), způsobilá k právním úkonům, která
chce vstoupit do sdružení, souhlasí se stanovami, posláním a cíli sdružení a zaplatí stanovený
členský příspěvek. Členství ve sdružení vzniká na základě podané přihlášky schválené
výkonným výborem, neborozhodnutím valné hromady. Fotbaloví hráči reprezentující
sdruženímusí být členy sdružení.
2. Člen sdružení se zavazuje přispívat svojí činností k provozování fotbalového sportu podle
svých možností, a to jakoukoli prací a součinností.Roční členský příspěvek se stanovuje na
1000,- Kč, pokud nebude výkonným výborem sdružení stanoveno jinak. Členové uhradí
příspěvek do 31.března běžného roku pokladníkovi sdružení a svým podpisem potvrdí předání

peněz a setrvání ve sdružení. Nově přijatí členové uhradí příspěvek do jednoho měsíce od data
přijetí. Členské příspěvky budou evidovány jako příjem sdružení. Průkazy členů se
nevystavují. Členský příspěvek se zaplacením stává majetkem sdružení a jako takový nemůže
být vrácen ani při zániku členství.O členech sdružení vede pokladník sdružení záznam
o jménu, příjmení (firmě), bydlišti (sídle), datu vstupu, zaplacení členského příspěvku,
eventuálně o ukončení členství.
3. O přijetí či nepřijetí za člena sdružení rozhoduje:
• výkonný výbor průběžně během roku
• valná hromada
V.
Práva a Povinnosti člena sdružení
1. Práva a povinnosti každého člena sdružení:
a)právo zúčastnit se, vystupovat a hlasovat na jednání valné hromady
b)požadovat na valných hromadách sdružení informace o hospodaření sdružení
c)podávat návrhy na činnost sdružení
d)platit řádně a včas členský příspěvek
e)jednat v souladu se stanovami sdružení
f)jednat v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru
g)chránit dobré jméno sdružení
h)chránit majetek klubu před poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením
ch)svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech sdružení
i)oznámit výkonnému výboru adresu svého bydliště nebo sídla a neprodleně také změny
těchto údajů .
j) nahlásit řádně a včas skutečnosti mající vliv trvání či zánik členství (ztráta titulu, změna
kontaktních údajů apod. )
2. Pozastavení členství je možné–výkonný výbor může pozastavit členství členovi sdružení,
pokud o to člen požádá výkonný výbor, nebo pokud poruší morální či etické zásady sdružení

VI.
Ukončení členství ve sdružení
1. Členství ve družení zaniká
a)smrtí, ztrátou způsobilosti k právním úkonům člena sdružení, ztrátou vysokoškolského
titulu(titul MUDr., či ekvivalentní zahraniční titul)
b)zánikem sdružení
c)vystoupením ze sdružení na základě vlastní žádosti člena rozhodnutím výkonného výboru
d)rozhodnutím valné hromady při porušení stanov sdružení či zákonů ČR
e)rozhodnutím valné hromady při neplnění povinností člena nebo pro trvalé porušování
členských povinností, mezi které náleží především prodlení se zaplacením členského
příspěvku delším než 3 měsíce
g)rozhodnutím valné hromady při hrubém porušení sportovních či morálních zásad sportovce
2. Při zániku členství je člen povinen vypořádat své závazky vůči sdružení, zejména vrátit
vypůjčený materiál, uhradit případné pohledávky klubu vůči němu a pod.

VII.
Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
• valná hromada
• výkonný výbor (dále jen VV)
VIII.
Valná hromada
1.Valná hromada registrovaných členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení.
2.Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3.Každý člen sdružení má na valné hromadě jeden hlas.
4.Člen sdruženíse účastní jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce,který
předloží písemnou plnou moc.
5.Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně jednou za 2 roky.
6.Valnou hromadu svolává předseda VV.
7.Předseda VV je povinen svolat valnou hromadu rovněž v případě, že o to písemně požádá
alespoň jedna třetina všech členů sdružení, a to nejpozději do 30-ti dnů od obdržení žádosti.
8.Předseda VV svolává valnou hromadu pozvánkami odeslanými všem členům sdružení
poštou, či emailem nejméně sedm dnů před konáním valné hromady. V pozvánce uvede den,
dobu a místo konání valné hromady a návrh programu valné hromady.
9.Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů sdružení.
10.Jednání valné hromady řídí předseda VV nebo jím pověřený člen sdružení. Před chválením
programu valné hromady musí valná hromada zvolit jednoho zapisovatele, minimálnějednoho
ověřovatele zápisu a minimálně jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů. Ověřovatelé zápisu
musí být členy sdružení. Osobou pověřenou sčítáním hlasů ani ověřovatelem zápisu nesmí být
předseda VV.
11.Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který vyhotovuje zapisovatel. Zápis podepisuje
předseda VV, ověřovatel(-é) zápisu a zapisovatel.
12.Neschválí-li nebo neprojedná-li valná hromada na svém prvním jednání konaném po
uplynutí funkčního období VV návrh, aby byl zvolen nový VV, prodlužuje se funkční období
VV o jeden rok, nebo do doby konání další valné hromady, a to i opakovaně.
IX.
Působnost valné hromady
1. Valná hromada rozhoduje zejména o těchto věcech:

a) o změně názvu a sídla sdružení
b) o změně stanov sdružení
c) volí a odvolává členy výkonného výboru sdružení
d) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření sdružení
e) schvaluje výši členského příspěvku
f) rozhoduje o vyloučení člena sdružení
g) rozhoduje o ukončení činnosti občanského sdružení
h) volí zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
ch) schvaluje program jednání valné hromady,
i) další věci, pokud to není v rozporu se stanovami sdružení nebo zákony ČR.
2. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
členů, pokud v jednotlivém případě nerozhodne valná hromada o jiném kvoru.
3. O změně stanov rozhoduje valná hromada většinou dvou třetin hlasů všech členů.
X.
Výkonný výbor
1. Výkonným orgánem sdružení je výkonný výbor, který je pětičlenný. Je volen valnou
hromadou na období 2 let, přičemž jeho funkčnost neskončí před zvolením nového
výkonného výboru valnou hromadou.Při ustavujícím jednání nového výboru jsou rozděleny
jednotlivé funkce výkonného výboru. Funkce ve výkonném výboru jsou:
• Předseda–statutární zástupce sdružení
• 1. Místopředseda–statutární zástupce sdružení
• 2. Místopředseda–statutární zástupce sdružení
• Pokladník
• Sekretář
2. Členové VV mohou zastávat i další funkce jako např.: manažer, hlavní trenér, tiskový
mluvčí, …………..
3. Výkonný výbor svolává k jednání podle potřeby předseda, nebo místopředseda nejméně
jednou za 4 měsíce. Výkonný výbor je povinen svolat kterýkoliv člen výboru na žádost
nadpoloviční většiny členů VV, a to do 20-ti dnů od obdržení žádosti. Z jednání VV se
vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda či místopředseda VV, nebo v případě jejich
nepřítomnosti řídící schůze.
4. Výkonný výbor zejména:
a) zajišťuje plnění usnesení valné hromady
b) organizuje a řídí sportovní a hospodářskou činnost sdružení, disponuje s finančními
prostředky a rozhoduje o jejich použití
c) zajišťuje finanční prostředky na činnost sdružení
d) vystupuje za sdružení vůči třetím stranám
e) vytváří podmínky pro fotbalový sport
f) stanovuje výši ročních příspěvků na činnost

XI.
Ukončení členství ve výkonném výboru
1. Ukončení členství ve výkonném výboru:
a)vystoupením člena ze sdružení formou písemného prohlášení, a to s účinností dnem řádného
doručení tohoto prohlášení VV
b)vyloučením člena ze sdružení valnou hromadou pro hrubé porušení členských povinností
nebo pro trvalé porušování členských povinností, mezi které náleží především opakované
prodlení se zaplacením členského příspěvku delším než 3 měsíce
c)smrtí, ztrátou způsobilosti k právním úkonům člena sdružení, ztrátou vysokoškolského
titulu (titul MUDr., či ekvivalentní zahraniční titul)
d)zánikem sdružení
e)rozhodnutím výkonného výboru nebo valné hromady z důvodu neetického jednání
a chování člena výkonného výboru anebo jednání v rozporu se zájmy občanského sdružení.
XII.
Doplnění členů výkonného výboru
Pokud je členu VV ukončeno členství ve výkonném výboru a výbor nemá všech 5 členů,
může rozhodnout o svém doplnění. Doplněný člen má mandát do nejbližší valné hromady.
XIII.
Rozhodování výkonného výboru
1.VV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů VV
2. Při hlasování VV rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
3. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy VV.
4. Při hlasování o doplnění člena VV musí být rozhodnuto minimálně 80% hlasů všech
stávajících členů VV
XIV.
Jednání a za sdružení
1. Za sdružení společně jedná a podepisuje předseda VV a alespoň jeden místopředseda VV.
Podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo otištěnému jménu sdružení připojí
jméno, funkci a svůj podpis podepisující oprávněná osoba.
XV.
Hospodaření sdružení
1. Majetek sdružení tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky, případně jiná
majetková práva.Majetek je ve vlastnictví sdružení. O hospodaření s majetkem sdružení
rozhoduje výkonný výbor. Sdružení odpovídá svým majetkem za nesplnění svých
povinností.Sdružení vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. Za řádné
vedení účetnictví odpovídá VV, statutární orgán ( předseda a místopředsedové sdružení).Za
řádné hospodaření s majetkem sdružení odpovídá VV valné hromadě.Za účelem zajištění
řádného hospodaření s majetkem sdružení předkládá VV podle potřeby valné hromadě ke
schválení zprávu o hospodaření sdružení v uplynulýchletech a případně návrh rozpočtu na
další roky.Příjmy sdružení tvoří zejména: příspěvky členů, dary členů sdružení či jiných

subjektů, sponzorské dary, příjmy vyplývající ze smluv o reklamě, dotace od státu či
samosprávy nebo sportovních organizací, příjmy ze sportovní a tělovýchovné činnosti, či jiné
činnosti sdružení v rámci platné právní úpravy.
XVI.
Zánik sdružení
Sdružení zaniká:
a)sloučením s jiným sdružením
b)dobrovolným rozpuštěním
c)pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.
XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou sdružení a
účinnosti dnem registrace změny stanov u Ministerstva vnitra České republiky, tímto dnem
také plně nahrazují stanovyregistrované dne 18. 5. 1999.
2. Znění stanov odpovídá usnesení valné hromady ze dne …….
3. Tyto stanovy jsou vyhotoveny ve třech stejnopisech
V ……….. dne………………
………………………………………….
MUDr. ………………………….
(předseda výkonného výboru)

………………………………………….
MUDr. ………………
(2. místopředseda výkonného výboru)

………………………………………………
MUDr. ………………
(1. místopředseda výkonného výboru)

