
     
 

 

Statut – FANS VOLLEY HK 

1. Charakter uskupení: 

FANS VOLLEY HK je dobrovolným uskupením členů při oddílu volejbalu TJ Slavia Hradec Králové, z.s., se 

sídlem Víta Nejedlého 1216/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 00484326 (dále jen „TJ Slavia HK“), a tvoří ho 

osoby, které jsou vedeny společným zájmem a které k naplňování těchto zájmu založily uskupení 

založené na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a které se řídí platnými stanovami a 

směrnicemi spolku TJ Slavia HK, desaterem FANS VOLLEY HK a tímto statutem. 

2. Cílem Fan klubu je zejména: 

a) provozovat fanklub volejbalového klubu se sdružováním fanoušků, diváků a sympatizantů klubu 

s cílem napomáhat volejbalovému klubu, 

b) získat potřebnou společenskou a politickou autoritu ve městě Hradec Králové a přilehlých 

regionech, 

c) rozvíjet a pečovat o rozvoj volejbalu nejen ve městě Hradec Králové, ale i na území celé České 

republiky, jakož i na mezinárodní úrovni, 

d) podílet se na vytváření informační sítě mezi volejbalovým klubem TJ Slavia HK a širokou 

veřejností, na výchově volejbalových fanoušků a pomáhat při organizování zájezdů na utkání 

mužstev TJ Slavia HK, 

e) sloužit jako základna pro výměnu informací, zkušeností a poznatků ve spojení s volejbalem i 

sportem obecně, 

f) propagovat volejbal jako společenský fenomén, 

g) integrovat zdravotně, sociálně a jinak handicapované osoby do 

společnosti prostřednictvím volejbalu, 

h) pořádat vzdělávací akce (zejména besedy s hráči, trenéry a funkcionáři). 

 

3. Členství ve Fan klubu: 

a) je otevřené všem příznivcům volejbalového klubu TJ Slavia HK, kteří dodržují obecně závazné 

právní předpisy České republiky, 

 

 

 

 



     

 

 

 

b) je dobrovolné a řídí se platnými stanovami TJ Slavia HK, 

c) členové Fan klubu, kteří dosud nebyli členy TJ Slavia HK, se podáním přihlášky stávají dle platných 

stanov přidruženými členy TJ Slavia HK, 

d) člen Fan klubu má právo: 

• účastnit se společenské a sportovní činnosti Fan klubu a spolku a být o této činnosti 

informován, 

• účastnit se všech akcí, které Fan klubu pořádá, 

• podílet se na všech výhodách vyplývajících z členství ve Fan klubu, 

• vystoupit z Fan klubu a TJ Slavia – oznamení o vystoupení může předat prostřednictvím 

vedení Fan klubu. 

e) člen Fan klubu má povinnost: 

• dodržovat statut Fan klubu a řídit se platnými stanovami TJ Slavia HK, 

• svědomitě plnit úkoly vyplývající ze statutu Fan klubu, 

• svou vlastní činností naplňovat cíle Fan klubu, 

• vykonávat řádně a pečlivě svěřené funkce, 

• řádně a včas platit členské oddílové příspěvky Fan klubu, a to k rukám určeného člena 

vedení Fan klubu či bezhotovostním převodem na bankovní účet oddílu volejbalu, 

• zdržet se projevů směřujících proti činnosti Fan klubu, 

• svým jednáním přispívat k dobrému jménu Fan klubu, 

• šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení činnosti Fan klubu. 

 

4. Vedení Fan klubu: 

• je tvořeno celkem 3-5 osobami dle rozhodnutí Výboru oddílu volejbalu, 

• volí Výbor oddílu volejbalu z jeho členů, kteří se zvolením souhlasí a kteří kandidaturu 

oznámili sami nebo je navrhl kdokoliv ze členů Fan klubu nebo je navrhl kdokoliv z členů 

Výboru oddílu volejbalu, 

• je řídícím orgánem Fan klubu, 

 

 

 



     

 

 

 

• řídí se rozpočtem ve spolupráci s Výborem oddílu volejbalu a  

dodržuje při tom stanovy TJ Slavia HK, 

• zajišťuje příjmy Fan klubu (členské příspěvky, dary, vlastní činnost),  

• se při své práci řídí tímto statutem a obecně závaznými právními předpisy platnými na 

území České republiky, 

• rozhoduje o všech otázkách běžné činnosti Fan klubu, 

• svolává pravidelné jednání Fan klubu, 

• podává průběžné zprávy Výboru oddílu volejbalu o podstatných záležitostech Fan klubu, 

• hospodaří s majetkem Fan klubu, 

• organizuje činnost Fan klubu dle tohoto statutu, 

• rozhoduje o vyloučení člena Fan klubu. 

 

5. Zánik Fan klubu: 

a) zrušení Fan klubu probíhá prostřednictvím Výboru oddílu volejbalu. 

 

6. Závěrečná ustanovení: 

a) Fan klub je oprávněn ke své činnosti vytvořit vlastní logo, přičemž použití loga podléhá 

písemnému souhlasu Výboru oddílu volejbalu, 

b) práva a povinnosti, které tento statut výslovně neupravuje, se řídí příslušnými právními předpisy 

České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

 

Tento statut byl schválen Výkonným výborem TJ Slavia HK dne 31.8.2022 


