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čl. I 

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 

1) Název sdružení: ”Rossoneri Cechi e Slovacchi” ( dále jen ”sdružení” ) 

2) Sídlo sdružení: Ostrava-Hrabová, Klasná 19A, 720 00 

3) Sdružení působí na území České a Slovenské republiky, sdružení se nečlení na 

organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační 

jednotkou. 

4) Charakter sdružení - sdružení je občanské sdružení založené podle zákona 

č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují fanoušci italského fotbalového mužstva 

AC Milán k pořádání společných akcí souvisejících s činností sdružení. 

 

čl. II 

Cíle činnosti 

1) Organizovat a rozvíjet sdružení za účelem přijetí co největšího počtu členů. 

2) Zvyšovat prestiž sdružení při společenských příležitostech zejména sportovního 

charakteru. 

3) Rozvíjet spolupráci s Italskou asociací milánských fotbalových klubů A.I.M.C. 

4) Spolupracovat se sdruženími (fankluby AC Milan) na celém světě. 

5) Podporovat fotbalový klub AC Milan při jeho utkáních na stadionech. 

6) Organizovat výjezdy na fotbalová utkání AC Milan. 

7) Organizovat srazy fanklubu a fanoušků AC Milan. 

8) Vést nejen své členy, ale také ostatní občany, k pozitivním občanským 

postojům, zdravému způsobu života a zabraňovat tím negativním dopadům na 

společnost, ke kterým nekvalitní formy trávení volného času mohou směřovat. 

9) Pečovat o odbornou a mravní výchovu svých  členů a příznivců, dbát o 

praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky a etiky, 

zvláště pak vzájemné úcty, respektování důstojnosti a dodržování zásad 

fair play v tělesné výchově, sportu a dalších formách tělesné kultury a 

umožňovat  širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec. 
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čl. III  

Náplň a formy činnosti 

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení. 

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných 

činností v oblastech sportu, zejména: 

a) podporování veškerých aktivit spojených s fotbalovým týmem 

AC Milan, 

b) spolupráce s jinými sdruženími v České a Slovenské republice (ale i v 

zahraničí) jejichž  hlavním cílem činnosti je zejména podpora 

fotbalového týmu AC Milan, 

c) dodržování a podílení se na tvorbě fanouškovských kodexů v rámci 

A.I.M.C, 

d) soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně), 

e) účast na výjezdech k fotbalovým zápasům AC Milan, 

f) účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány a na 

setkáních fanoušků AC Milan pořádaných sdružením, 

g) osvětová činnost. 

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada. 

                                                         

čl. IV 

Členství ve sdružení 

1) Členem sdružení může být pouze fyzická osoba. 

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. 

3) Členství vzniká po schválení přihlášky výborem sdružení a uhrazením 

členského poplatku v plné výši. 

4) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti 

přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné 

námitky ze strany ostatních osob účastnících se na činnosti přípravného 

výboru. 

5) Členství zaniká: 

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení výboru, 

b) vyloučením člena sdružení za činnost, která je v zásadním rozporu se 

stanovami sdružení a smyslem činnosti sdružení, 

c) nezaplacením členských příspěvků, 

d) úmrtím člena. 
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6) Člen sdružení má právo: 

a) účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností akcí 

organizovaných v rámci sdružení, 

b) podílet se na všech výhodách, které z členství ve sdružení vyplývají, ( 

slevy poskytované partnery sdružení a A.I.M.C, přednostní právo na 

získání vstupenek k utkání AC Milan, přednostní právo pro registraci 

k výjezdům pořádaných sdružením, slevu na cenu výjezdu, možnost 

vyřízení karty Cuore Rossonero), 

c) být seznámen s hospodařením s majetkem sdružení, 

d) účastnit se zasedání výkonného výboru sdružení, podávat výkonnému 

sdružení návrhy a podněty, 

e) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů 

sdružení, vznášet v rámci činnosti sdružení dotazy a připomínky vůči 

zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď. 

7) Člen má povinnost: 

a) dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení, 

b) svou činností naplňovat cíle sdružení, 

c) platit řádně členské příspěvky, 

d) dbát na dobré jméno sdružení, 

e) svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační 

jednoty sdružení, uvědoměle dodržovat kázeň, zásady demokratické 

morálky a etiky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy 

sdružení. 

 

čl. V 

Orgány sdružení 

Orgány sdružení jsou: 

1) Valná hromada sdružení 

2) Výkonný výbor sdružení a předseda sdružení 

3) Pokladník sdružení 

4) Revizor sdružení 

5) Tiskový mluvčí sdružení 
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čl. VI 

Valná hromada 

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 

2) Valná hromada sdružení se schází dle potřeby nebo při svolání valné hromady 

sdružení výkonným výborem sdružení, nejméně však jednou za pět let. Valná 

hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů o všech otázkách 

sdružení, o kterých nerozhoduje na základě zmocnění obsaženém v těchto 

stanovách výkonný výbor sdružení. 

3) Valná hromada zejména volí, či odvolává členy výkonného výboru. 

4) Valné hromady se může účastnit i nečlen sdružení avšak pouze s hlasem 

poradním, schválí-li jeho účast nadpoloviční většina členů výboru. 

6) Právo hlasovat má jen člen sdružení s uhrazeným členským příspěvkem. 

 

 

čl. VII 

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení 

1) Výbor sdružení je šestičlenný, jeho funkčním obdobím je pět let. 

2) Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě 

rovnosti hlasů. 

3) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi valnými hromadami, kdy se 

k tomu účelu schází dle potřeby, minimálně jednou za pět let. 

4) Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. 

5) Do působnosti výboru sdružení patří : 

a) návrh změny názvu a symboliky sdružení, 

b) stanovení hlavních směrů a koncepcí rozvoje činnosti sdružení, 

c) návrhy změny stanov sdružení, 

d) volba či odvolání předsedy, pokladníka a revizora sdružení, 

e) svolání valné hromady sdružení, 

f) schválení nebo vydávání vnitřních směrnic a řádů pro činnost sdružení, 

g) rozhodnutí o nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným 

majetkem, 

h) schválení a projednání zprávy o hospodaření, stavu a návrhu rozpočtu, 

uzávěrky hospodaření, 
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i) rozhodování o vzniku, či zániku členství ve sdružení a zajišťování řádné 

vedení evidence členské základny, 

j) rozhodnutí o výši členských příspěvků a způsobu jejich výběru, 

k) návrh a schválení formy odměn členům výboru za vykonanou práci ve 

prospěch sdružení, 

l) posouzení a schválení kompenzace nákladů, vzniklých členovi sdružení 

v souvislosti s prací pro zajištění chodu sdružení. 

6) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále 

jednají předsedou nebo výborem písemně pověření členové sdružení. Tyto 

osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná 

jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení. Osoby oprávněné jednat 

jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě, která je 

zároveň členem sdružení. 

 

čl. VIII 

Revizor sdružení 

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí 

valné hromady; jeho funkčním obdobím je jeden rok. 

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy. Tyto předkládá 

valné hromadě. 

 

čl. IX 

Zásady hospodaření 

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace 

a členské příspěvky, které budou používány na činnost sdružení. Dalšími 

příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. 

Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční 

zajištění svých aktivit. 

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s 

formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení. 

3) Výši členských příspěvků a způsob jejich výběru stanoví výkonný výbor 

sdružení. 
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čl. X 

Okolnosti zániku sdružení 

1) Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením 

na základě rozhodnutí valné hromady, nebo na základě pravomocného 

rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. 

2) V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě 

rozhodnutí členské schůze členům zanikajícího sdružení, či poukázán na 

dobročinné účely. 

 

 

 

 


