
  
Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, schválila členská 

schůze zapsaného spolku s názvem DUKLA KLUB dne 8.6.2019 tyto: 

 

Stanovy zapsaného spolku s názvem DUKLA KLUB 

(dále jen „stanovy“) 

 

I. Základní ustanovení 

 

DUKLA KLUB, z. s., (dále jen „spolek“) je dobrovolný samosprávný spolek 

členů a členek (dále jen „člen“), jejichž společným zájmem je fotbalový 

klub DUKLA Praha (dále jen „klub“). Spolek se hlásí k tradici a názvu 

původního Dukla klubu, ustaveného v Praze 16. října 1966.  

 

 

II. Sídlo a poslání spolku 

 

1) Sídlem spolku je Praha. Adresa sídla je Praha 6, Podbabská 5. Spolek 

má od 26. června 1995 právní osobnost a IČ 63110911.  

2) Spolek k naplňování společného zájmu uvedeného v preambuli těchto 

stanov: 

a) sdružuje příznivce Dukly Praha, hrdé na svůj klub a na členství ve 
fanklubu svého klubu, 

b) nabízí možnosti spolkového vyžití a seberealizace, prestižní 

členskou legitimaci, členské výhody a benefity, Ročenku a unikátní 

suvenýry jen pro členy,  

c) pořádá klubová setkání a besedy, sportovní ankety a soutěže,  

d) hájí zájmy členů ve vztahu ke klubu, 

e) organizuje sportovní, tělovýchovné a sportovně vzdělávací akce pro 
členy i ostatní příznivce klubu, 

f) působí k partnerství s klubem, dukláckému klubismu, sounáležitosti 
s klubovými symboly, barvami, historií i současností, 

g) spolupůsobí k aktivnímu sportovnímu fandění v domácím hledišti a 

spolupořádá výjezdy na venkovní zápasy, podporuje také pasivní 

přízeň a fandění na dálku vzdálených členů,  

h) morálně podporuje klub a spolupracuje s ním v oblastech příznivců a 
diváků, propagačních předmětů a fanshopu, marketingu a věrnostního 

programu, 

i) udržuje kontakty s širší obcí příznivců klubu, přátelské vztahy s 
Tělovýchovnou jednotou Dukla Praha a šíří dobré jméno sportovních 

oddílů a klubů DUKLA. 

3) K účelu a podpoře své hlavní činnosti spolek  

a) vykonává příležitostnou vedlejší hospodářskou činnost související 

s hlavní činností,  

b) spolupracuje obchodními firmami a dalšími institucemi za účelem 

zajištění prostředků pro svou činnost.  

 

III. Členství 

 

1) Členství je dvojího druhu: 

a) řádným členem může být fyzická osoba starší 14 let a právnická 

osoba; podmínkou řádného členství je uhrazení členského příspěvku 

za příslušný kalendářní rok; 

b) zatímním členem je nově přihlášený člen do doby, než uhradí členský 
příspěvek, nejdéle však dva kalendářní roky, počínaje kalendářním 

rokem přihlášení.  



2) Evidovaným příznivcem může být dítě do dovršení 14 let věku (dále jen 

„fandukláček“), a dále se jím dočasně stává člen, který pozastavil 

své členství. 

3) O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku na základě písemné 

přihlášky nebo elektronické registrace uchazeče o členství. Za den 

vzniku členství se považuje den doručení přihlášky (registrace). 

4) Řádné členství a jeho pokračování, vždy na další jeden kalendářní 

rok, je podmíněno zaplacením členského příspěvku.  

5) Nezaplatí-li zatímní člen členský příspěvek ani v bezprostředně 

následujícím kalendářním roce, má se za to, že členství nevzniklo. 

Nezaplatí-li řádný člen členský příspěvek na další kalendářní rok(y), 

má se za to, že své členství pozastavil.   

6) Do čestných funkcí lze jmenovat a čestné členství lze udělit jen se 

souhlasem dotčené osoby.  

7) Neveřejný, úplný elektronický seznam členů, evidovaných příznivců a 

čestných funkcí a členů spravuje spolek v režimu právní úpravy 

zpracování a ochrany osobních údajů. K účelům fanshopu, marketingu a 

věrnostního programu klubu může být dalším správcem dílčího, jen 

adresního, seznamu členů klub (fanshop). 

8) Písemné přihlášky, elektronické registrace členů i seznam členů a 

fandukláčků se uchovávají bezpečným způsobem, aby je nemohla zneužít 

nepovolaná osoba. Zápisy i výmazy v seznamu členů se provádí tak, aby 

osobní údaje nešlo běžně zcizit, svévolně měnit a nekontrolovatelně 

obnovit. 

 

IV. Práva a povinnosti členů 

 

1) Každý člen je povinen dodržovat tyto stanovy a svým chováním a 

vystupováním ctít dobré jméno DUKLY, klubu i spolku.  

2) Řádný člen má nárok na členskou legitimaci, má právo účasti na valné 

hromadě spolku a při ní může požadovat informace o činnosti a 

hospodaření spolku. Je oprávněn podílet se na všech výhodách a 

využívat všech možností vyplývajících z členství. Má právo volit a 

být volen do výboru spolku a dle těchto stanov spolurozhodovat o 

činnosti spolku a podílet se na jeho činnosti; volební právo však 

přísluší jen plně svéprávným členům – fyzickým osobám a zástupcům 

členů – právnických osob.  

3) Zatímní člen může být přítomen na valné hromadě spolku, na ní má ale 

jen poradní hlas, nemůže volit ani být volen do výboru spolku.  

4) Zákonnému zástupci evidovaného dítěte může být na jméno dítěte vydána 

zvláštní dětská průkazka fandukláčka, případně nezaměnitelná dětská 

obdoba členské legitimace spolku.  

5) Členové spolku, kterým jsou dle těchto stanov nebo písemnou dohodou 

svěřeny peníze, ceniny a jiný majetek spolku, anebo dispoziční 

oprávnění k nim, mají za svěřené hodnoty a hodnoty, jimiž mají 

možnost disponovat, osobní hmotnou odpovědnost. Členové výboru spolku 

mají společnou hmotnou odpovědnost z důsledků činnosti nebo naopak 

nekonání výboru; tím není dotčena jejich případná osobní hmotná 

odpovědnost dle věty první. 

 

V. Členské příspěvky 

 

1) Členské příspěvky jsou dobrovolné. Platí se nejpozději do 31. 

prosince daného kalendářního roku, zpravidla bezhotovostně a najednou 

na celý kalendářní rok. Fyzická osoba mladší 14 let (dítě), čestný 

člen a čestný funkcionář členský příspěvek platit nemusí. 



2) Výše ročního členského příspěvku je určena jen spodní hranicí a 

nerozhodne-li valná hromada jinak, činí minimálně 

a) 200 Kč pro tuzemskou fyzickou osobu výdělečně činnou,  

b) 60 Kč pro tuzemskou nevýdělečnou fyzickou osobu,  

c) 1000 Kč pro tuzemskou právnickou osobu, 

d) 10 EUR, nebo analogickou částku jiné cizí měně, pro fyzickou osobu 
při platbě z ciziny,  

e) 50 EUR, nebo analogickou částku v jiné cizí měně, pro právnickou 
osobu při platbě z ciziny. 

 

VI. Zánik členství 

 

1) Členství zaniká vystoupením, vyloučením, smrtí člena nebo zrušením 

spolku. 

2) Vystoupením členství zaniká dnem doručení písemného sdělení člena o 

svém vystoupení spolku. Za konkludentní vystoupení se považuje 

uplynutí pěti za sebou následujících kalendářních let pozastaveného 

členství.  

3) U vyloučení člena spolku se použijí ustanovení §§ 239 až 242 

občanského zákoníku, s tím, že vyloučit člena může výbor spolku. 

Rozhodnutí výboru o vyloučení, na případný včasný písemný návrh 

člena, přezkoumá nejbližší valná hromada.  

 

VII. Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou valná hromada a výbor. 

 

VIII. Valná hromada 

 

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji výbor, alespoň 

14 dní dopředu, minimálně jednou za kalendářní rok. Valnou hromadu 

lze mimořádně svolat také společnou listinou (i elektronickou) 

podepsanou nebo jinak potvrzenou alespoň dvaceti členy-fyzickými 

osobami, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození a osobního 

členského čísla DUKLA KLUBU. Je schopná se usnášet, je-li přítomno 

10 % a více řádných členů. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných 

řádných členů.  

2) Do výlučné pravomoci valné hromady náleží: 

a) určení hlavního zaměření činnosti spolku a hodnocení činnosti, 

b) schvalování stanov a jejich změn, 

c) volba předsedy spolku, který se tím současně stává členem a zároveň 
předsedou výboru spolku, a jeho odvolání, 

d) volba a odvolání členů výboru,  

e) hodnocení činnosti výboru a jeho jednotlivých členů,  

f) schvalování výsledků hospodaření a rozpočtu, 

g) rozhodování o členských otázkách a příspěvcích dle stanov,  

h) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně fúzí, 

i) jmenování do čestných funkcí a udělování čestného členství,    

j) schvalování symbolů spolku. 

3) Hlasování valné hromady je veřejné, pokud valná hromada nerozhodne, 

že o konkrétních bodech programu bude hlasovat tajně. Tajná je volba 

předsedy spolku a dalších členů výboru, pokud valná hromada 

nerozhodne, že bude volit předsedu a další členy výboru veřejně. 

4) Jednání valné hromady řídí předseda spolku nebo určený člen výboru, 

kteří do 30 dnů vyhotoví i zápis. Zápis se doručuje zpravidla jen 



členům, kteří výboru sdělili svou elektronickou adresu. Každý člen 

může do zápisu nahlížet na místě a v čase, podle domluvy 

s kterýmkoliv členem výboru.  

5) Je-li to nezbytné pro chod a řádnou činnost spolku, může výbor, za 

podmínek ustanovení § 257 občanského zákoníku, současně s pozvánkou 

na řádnou valnou hromadu, nebo dodatečně v zákonné lhůtě, svolat 

náhradní zasedání valné hromady, která pak usnesení může přijmout za 

účasti libovolného počtu řádných členů. 

6) V době mezi zasedáními valných hromad nebo k podpoře mandátu jejich 

jednání může výbor zorganizovat elektronické hlasování o konkrétních 

důležitých záležitostech spolku, jejichž výsledek má podpůrnou 

(poradní) povahu při rozhodování ve věci.  

 

IX. Výbor 

 

1) Výbor je statutární a výkonný orgán spolku, který rozhoduje o všech 

záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo obecně závazným 

právním předpisem, svěřeny do výlučné pravomoci nejvyššímu orgánu 

spolku. 

2) Výbor je 5- (pěti-) členný a funkční období jeho členů je pětileté.  

3) Výbor zejména: 

a) svolává valnou hromadu a připravuje její program,  

b) zastupuje spolek navenek, 

c) organizuje činnost spolku, 

d) je správcem osobních údajů dle právní úpravy zpracování a ochrany 
osobních údajů, 

e) může udělovat čestná uznání, plakety, medaile a pamětní věcná 

ocenění či dary členům za zásluhy o spolek; jiným osobám je může 

udělit či darovat jako odměnu za umístění ve spolkem vyhlašovaných 

anketách, za účast nebo umístění při sportovních či společenských 

akcích spolkem organizovaných nebo přihlášených; výjimečně může 

poskytnout věcný dar členům spolku, sportovcům, činovníkům a 

internacionálům klubu při významných příležitostech a životních 

jubileích, a stejně tak smuteční kytici při smutečních událostech,  

f) může kooptovat až dva členy výboru v mezidobí valných hromad. 

4) Ze své činnosti je výbor odpovědný kolektivně i osobně valné hromadě. 

Z titulu člena statutárního orgánu má člen výboru plnou osobní a 

majetkovou odpovědnost a ručí celým svým majetkem. Členem výboru 

proto může být jen osoba plně svéprávná, zletilá, trestně bezúhonná, 

která není v insolvenčním úpadku a nemá exekuci na svůj majetek. 

5) Výbor ze svého středu volí místopředsedu výboru, který zastupuje ad 

hoc předsedu, není-li ten aktuálně přítomen v místě sídla spolku, a 

v plném rozsahu, při jeho dlouhodobé nepřítomnosti.  

6) Při své činnosti je výbor povinen důsledně se řídit těmito stanovami 

a obecně závaznými právními předpisy. 

7) Zasedání výboru svolává jeho předseda nejméně jedenkrát za čtvrt 

roku. Požádají-li o to spolu nejméně tři členové výboru, svolá 

mimořádné zasedání výboru nejpozději do 14 dnů. Jednání řídí předseda 

a ten také zpravidla pořizuje zápis. 

8) Výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných.  

9) Členství ve výboru zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním, 

odstoupením, zánikem členství ve spolku nebo ztrátou zákonné 

způsobilosti.  



10) Ztratí-li člen výboru zákonnou způsobilost být členem výboru, jeho 

funkce člena výboru tím okamžikem zaniká; toto je povinen oznámit 

spolku bez zbytečného odkladu. 

11) Odstoupí-li člen výboru ze své funkce písemným prohlášením, zaniká 

jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení spolku. Při 

zasedání valné hromady nebo výboru může člen výboru ze své funkce 

odstoupit okamžitým vzdáním se funkce; toto se výslovně uvede v 

zápisu z jednání. 

 

X. Majetek a hospodaření 

 

1) Majetek spolku je vše, o čem má spolek povinnost podle zvláštních 

předpisů účtovat.  

2) Zdrojem majetku jsou členské příspěvky, dary od členů nebo třetích 

osob, dotace, granty a zisk z příležitostné vedlejší hospodářské 

činnosti. 

3) Hospodaření spolku se řídí schváleným rozpočtem na příslušný 

kalendářní rok. 

4) Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda 

a v zastoupení místopředseda výboru, případně také jiný výborem 

pověřený člen výboru. 

5) Disponování s prostředky a rozhodování o nákladech a výnosech mimo 

schválený rozpočet přísluší sboru výboru. 

6) S finančními prostředky na běžném účtu spolku smějí disponovat vždy 

společně dva k tomu výborem oprávnění členové výboru. Elektronické 

bankovnictví zajišťuje výborem pověřený člen výboru, přičemž 

oprávněnost výdajů, zakládaných touto formou, odsouhlasuje předseda 

nebo místopředseda výboru. 

 

XI. Zastupování spolku a jednání navenek 

 

1) Jménem spolku jednají předseda spolku, v zastoupení místopředseda 

výboru, popřípadě výborem písemně zmocněný člen spolku. 

2) Právní úkony za výbor (spolek) činí a podepisují vždy předseda, v 

zastoupení místopředseda, a jeden další člen výboru.  

3) Podepisování se uskutečňuje tak, že oprávnění členové výboru připojí 

svůj podpis, s uvedením funkce, k názvu spolku. 

4) Každé podání spolku prostřednictvím jeho datové schránky musí předem 

odsouhlasit výbor, a to alespoň per rollam. Z členů výboru má přístup 

do datové schránky spolku alespoň předseda spolku a místopředseda 

výboru. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

 

1) Zrušují se dosavadní stanovy zapsaného spolku s názvem DUKLA KLUB 

zveřejněné ve sbírce listin spolkového rejstříku.  

2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1.7.2019. 


