
Práva členů

§ 6

1. Práva členů klubu jsou vymezena jejich druhem členství:
a) Čestný člen má práva člena činného
b) Zakládající člen, pokud není současně členem činným, má práva člena 

přispívajícího.
Stane-li se zakládajícím členem právnická osoba, pak její pověřený zástupce má 
právo účasti na valné hromadě klubu pouze hlasem poradním, a může býti jako 
pověřený zástupce právnické osoby býti volen do orgánů klubu.

c) Činný člen má tato práva:
- navštěvovat klubové místnosti a používat klubovního majetku podle pravidel, 
která stanovuje výbor klubu.
- účastnit se sportovních podniků, soutěží a to pod jménem klubu jako řádný člen, 
po doporučení hlavního trenéra klubu/kapitána klubu/ a po dovolení výboru. Cílem 
účasti člena klubu na sportovních podnicích a soutěžích je jednak posílení svého 
zdraví a jednak prokázání sportovní vyspělosti.
- účastnit se schůzí členských a valných porad klubu, činit návrhy, rokovat, 
hlasovat, volit
- být volen (může však být činný člen po dosažení věku 21 let z důvodu, že jako 
člen voleného orgánu rozhoduje o ekonomických záležitostech klubu a bytí také za 
tato rozhodnutí finančně odpovědný.
- vodit hosty do klubových místností, pokud výbor nestanoví jinak (za bezpečnost 
hostů odpovídá ten člen klubu, který hosty do klubu přivedl)
- podávat stížnosti na taková jednání funkcionářů, která odporují stanovám klubu, 
usnesení čl. schůzí a valných hromad.

d) Přispívající člen má tato práva:
- navštěvovat klubové místnosti
- účastnit se schůzí členských a valných hromad
- na schůzích má přispívající člen pouze hlas poradní
- nemá právo užívat sportovního náčiní a vybavení klubu

e) Člen klubu v dorostenecké kategorii má práva: 
- navštěvovat klubové místnosti
- používat klubového majetku (sportovního vybavení) dle rozhodnutí hl. trenéra 
klubu (kapitána klubu)
- zúčastniti se sportovních podniků, soutěží za vedení dospělých členů klubu, kteří 
jsou na tyto podniky a soutěže výborem určení.

2. Všechna práva jednotlivých členů nabývají platnosti teprve po splnění základní 
povinnosti člena, tj.
- řádného členství / dle § 4 těchto stanov/ *
- po úhradě členského příspěvku pro kalendářní rok ve výši kterou odhlasovala valná 
hromada klubu.



3.

Povinnosti členů

§ 7

1. Každý člen je povinen:
a) Dodržovat stanovy klubu a řády klubu, které odhlasovala valná hromada
b) Plnit usnesení výboru klubu a také usnesení čl. schůzí a valných hromad
c) Dbát vždy a všude cti a pověsti klubu
d) Pracovat ve prospěch klubu, šetřit majetek klubu
e) Nahradit způsobenou škodu klubu dle výsledku šetření o způsobené škodě – 

způsobená škoda je vymahatelná právní cestou dle právních ustanovení
f) Nepřipustit z neužívání majetku klubu k jiným činnostem, než k těm, pro které 

klub slouží 
g) Platit řádně příspěvky, a to pro kalendářní rok ve výši určené valnou hromadou 

klubu v průběhu kalendářního roku 
2. Zneužití klubového majetku bude výborem klubu po zjištění skutkové podstaty 

potrestáno dle závažnosti.
3. Neuhrazené příspěvky jsou vymahatelné právní cestou

*   Vznik členství
      § 4 

1. Členem klubu se občan stává po splnění tohoto postupu:
- Podání písemné přihlášky (návrh formy písemné přihlášky odsouhlasí členská 

schůze)
- Zveřejněním této přihlášky po dobu 7 dnů v klubových místnostech
- Přijetí za člena výborem klubu, jestliže pro přijetí hlasují alespoň alespoň 2/3 – 

slovy? Dvě třetiny přítomných členů výboru klubu (o přijetí člena se provede zápis 
z jednání výboru klubu, a přijetí se sdělí rovněž zveřejněním v klubových 
místnostech.)

2. Jestliže přihláška občana je výborem zamítnutá, sdělí se toto zamítnutí přihlášky bez 
udání důvodů písemně občanovi, a pokud sloužil příslušný členský příspěvek tento 
příspěvek bude v plné výší občanovi vráceno.
Rozhodnutí výboru o zamítnutí členství je konečné, a proti tomuto rozhodnutí není 
odvolání k valné hromadě jako nejvyššímu orgánu klubu. 


