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Ultimate frisbee Brno, z. s. 

 

STANOVY 

 

čl. I.  

Úvodní ustanovení 

 

1. Název spolku:  Ultimate frisbee Brno, z. s. (dále též „UFB“ nebo „spolek“) 

2. Sídlo spolku:  Dlouhá 1010/21, 691 06 Velké Pavlovice  

3. Užívaná zkratka: UFB 

4. UFB je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a jako takový je 

právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.  

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 

stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

6. UFB je nezávislý, dobrovolný, samosprávný a nepolitický spolek fyzických osob, který je 

založen za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvoj sportu Ultimate frisbee 

(dále jen „UF“).  

7. Spolek si klade za cíle především: 

a. Propagovat sport UF, zvyšovat povědomí mezi širokou veřejností a zvyšovat 

hráčskou základnu, 

b. pořádat v Brně a okolí sportovní akce pro veřejnost, rekreační i vrcholové hráče, 

c. podporovat UF na školách, 

d. podporovat UF ve všech věkových kategoriích a hráčských úrovních, 

e. zajistit zázemí pro UF v Brně, 

f. šířit filosofii sportu UF - Spirit of the Game, 

g. spolupracovat na rozvoji sportu UF s Českou asociací létajícího disku („ČALD“), 

h. materiálně podporovat členy UFB v plnění předchozích cílů. 
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čl. II. 

Činnost spolku 

 

1. Hlavní činnost vykonává spolek za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním 

tak, jak je vymezeno v čl. I. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním 

ani výdělečnou činností. 

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. 

III. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností. Je-li při výkonu 

hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou 

činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti spolku nepřesáhnou 

náklady. 

3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 

a. Zajišťuje zázemí pro šíření sportu UF, 

b. pořádá sportovní akce s létajicím diskem, 

c. propaguje UF na školách, 

d. podporuje Brněnské týmy hrající UF všech úrovní. 

4. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i 

hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za 

účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá 

především k podpoře hlavních činností dle čl. II. těchto stanov, dalších spolkových činností a 

k úhradě nákladů na vlastní správu. 

 

 

čl. III. 

Členství 

  

1. Členství ve spolku je individuální, dobrovolné a otevřené. Členem se může stát každá 

fyzická osoba, která projeví zájem spolupůsobit při naplňování poslání spolku, odevzdá řádně 

vyplněnou členskou přihlášku a souhlasí s těmito stanovami.  

2. Členové jsou rozděleni na: 

a. Aktivní 

b. Pasivní 

3. Aktivním členem se stane osoba na jeden kalendářní rok, pro který zaplatila členský 

příspěvek a splnila body obsažené v odst. 1 tohoto článku. V případě nezaplacení členského 

příspěvku se automaticky stává členem pasivním. 
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4. UFB je oprávněn vybírat od svých aktivních členů příspěvky resp. poplatky, jejichž výši 

stanoví výkonná rada. Vybrané příspěvky i poplatky jsou majetkem UFB. Výkonná rada 

rozhoduje o jejich použití. 

5. Pasivním členem je osoba, která nezaplatila členské příspěvky na daný kalendářní rok, ale 

splnila ostatní body v odst. 1 tohoto článku. 

6. Výkonná rada, jež je statutárním orgánem UFB, vede seznam všech členů. 

7. Práva členů UFB: 

a. Účastnit se všech akcí pořádaných nebo zastřešených UFB a mít podíl z výhod z 

členství vyplývajících, 

b. být informován o činnosti a hospodaření spolku, předkládat návrhy k její činnosti a 

vyjadřovat se k práci jejích orgánů, 

c. aktivní členové mají právo navrhovat a volit zástupce do orgánů UFB, 

d. být volen do orgánů UFB. 

8. Povinnosti členů UFB: 

a. Aktivně přispívat k naplňování poslání UFB, zastupovat a hájit jeho zájmy v místě 

svého působení, 

b. realizovat úkoly vyplývající ze stanov, resp. usnesení orgánů UFB, 

c. aktivní členové mají povinnost zaplatit do 30 dnů ode dne odevzdání členské 

přihlášky příspěvek, a dále platit poplatky(viz odstavec 4). 

9. Členství v UFB zaniká: 

a. dobrovolně písemným oznámením - členství končí dnem doručení oznámení, 

b. vyloučením valnou hromadou, dopustí-li se člen jednání, které je v rozporu se 

stanovami UFB nebo je neslučitelné s členstvím v UFB, 

c. vyškrtnutím (úmrtí člena), 

d. zánikem UFB jako právnické osoby, 
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čl. IV. 

Orgány a způsob jejich ustavování 

  

1. Orgány spolku jsou: 

a. Valná hromada („VH“) 

b. Výkonná rada („VR“) 

2. VH je nejvyšším orgánem spolku. 

a. Tvoří ji všichni aktivní členové UFB. 

b. Každý aktivní člen je oprávněn udělit plnou moc k zastoupení na příslušné VH 

jinému členovi. Oprávnění zastupujícího člena zastupovat na příslušné VH vzniká od 

okamžiku předložení písemné plné moci určenému členu VR a následného zápisu v 

prezenční listině VH. Člen může takto zastupovat maximálně 15 jiných členů. 

c. VH se schází nejméně jedenkrát za rok a svolává ji VR, která řídí její jednání a 

navrhuje program. 

3. Do působnosti VH patří: 

a. Schvalovat plán činnosti a rozpočet navržený VR, 

b. volit a odvolávat členy VR, 

c. schvalovat roční účetní závěrku, 

d. rozhodovat o vyloučení člena, 

e. přijímat, měnit a doplňovat stanovy, 

f. rozhodovat o zániku UFB včetně vypořádání jeho majetku. 

4. VH je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna alespoň 1/3 všech aktivních členů UFB. 

5. Ve věcech čl. IV., odst. 3., a - d se usnáší prostou většinou, ve věcech čl. IV., odst. 3., e, f se 

usnáší absolutní většinou z aktivních členů. 

6. VR je statutárním orgánem UFB. 

a. Její členové jsou voleni VH na dva roky, 

b. VR musí mít alespoň tři členy, ze kterých si na svém prvním jednání zvolí pokladníka 

a předsedu, který obvykle její jednání řídí, 

c. VR se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 6 měsíců, 

d. členové VR jednají a zavazují se jménem UFB v rozsahu zmocnění, uděleného VR. 

Pokud toto zmocnění nebo stanovy neurčí jinak, jednají samostatně, 

e. do působnosti VR patří vše, co dle těchto stanov nespadá do působnosti jiného 

orgánu, 
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f. v naléhavých případech, pokud by mohlo dojít k poškození UFB, může VR 

rozhodnout i ve věcech nespadajících do její působnosti, v takovém případě musí být 

její rozhodnutí v nejbližším možném termínu dodatečně schváleno příslušným 

orgánem UFB, 

g. VR je způsobilá se usnášet, pokud se jejího jednání účastní nadpoloviční většina 

všech členů,  

h. Ve všech věcech, náležejících do její působnosti, se k přijetí platného rozhodnutí VR 

vyžaduje souhlas absolutní většiny členů, 

i. Ve věcech, které do působnosti VR nespadají, se k přijetí platného rozhodnutí 

vyžaduje souhlas 3/4 kvalifikované většiny jejích aktivních členů. 

7. Člen voleného orgánu UFB může před ukončením funkčního období rezignovat na        

svou funkci. 

a. Rezignace musí být provedena písemně a doručena orgánu, jehož je členem. 

b. Pokud v důsledku rezignací klesne počet členů voleného orgánu pod 2/3 ze zvoleného 

počtu, je VR povinna svolat do 30 dnů VH, která provede do tohoto orgánu volbu 

nových členů. 

 

čl. V. 

Právní postavení a majetek 

  

1. Jménem UFB jedná zpravidla předseda VR, resp. její další členové. Je-li pro právní úkon 

předepsána písemná forma, potom se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje podpis nejméně 

dvou oprávněných členů VR nebo jí písemně zmocněné osoby. 

2. Majetek UFB tvoří hmotný majetek, finanční prostředky na běžných účtech,  pohledávky a 

jiná majetková práva. 

3. Zdrojem majetku jsou: 

a. vstupní členské příspěvky resp. poplatky 

b. příjmy z vlastní sportovní a hospodářské činnosti, 

c. příspěvky ze státního rozpočtu resp. od státních orgánů v jejichž kompetenci je péče o 

rozvoj tělovýchovy a sportu, 

d. příspěvky od obcí a měst,  

e. dary a dědictví, 

f. příjmy z podnikání, pokud byla tato činnost VR schválena a současně byly splněny 

zákonné podmínky k jeho provozování, jako vedlejší činností spolku. 

4. Zásady financování a hospodaření UFB schvaluje VR. 

5. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje VR. 
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čl. VI. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

  

1. Tyto stanovy nabudou účinnosti dnem registrace na krajském soudu.. 

2. Jakékoliv změny resp. doplnění těchto stanov musí mít písemnou formu a po předepsaném 

schválení a registraci se stávají jejich nedílnou součástí. 

3. Výklad stanov je oprávněna provádět VR. 

4. Do řádného zvolení orgánů UFB jedná jejím jménem přípravný výbor. 

5. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 19. 11. 2015, jejíž konání je 

potvrzeno zápisem ze dne 19. 11. 2015. 

6. Znění těchto stanov je účinné od 19. 11. 2015. 

  

  

  

 

 

 


