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Stanovy spolku 
 

Florbal Ústí, z. s. 
 

Čl. 1. 
Název a sídlo 

 
Název: Florbal Ústí, z. s. 
   (dále jen „spolek“) 
Sídlo:  Rubensova 287/8, Ústí nad Labem – Střekov, PSČ 400 03 

 

Čl. 2 
Statut spolku 

 
1. Spolek je dobrovolný a nezávislý a sdružuje členy na základě společného zájmu. 
2. Spolek je právnickou osobou. 
 

Čl. 3  
Poslání a cíle spolku (účel spolku) 

 
1. Základním cílem spolku je vytvářet všestranné materiální, organizační, finanční a další sportovní 

podmínky pro rozvoj florbalu, zejména v souladu s pravidly a podmínkami Českého florbalu (dále 
jen ČF). Toto poslání bude naplňovat zapojením svých členů a hráčů evidovaných v databázi ČF 
pod názvem tohoto spolku nebo realizujících dočasně sportovní činnost pro tento spolek do všech 
forem rekreačních, výkonnostních a vrcholových sportovních florbalových aktivit. 

2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o: 
a) organizování sportovní činnosti na všech výkonnostních úrovních ve spolupráci s ČF, ČUS 

a dalšími sportovními svazy, sportovními kluby, organizacemi a spolky. Za tímto účelem 
bude také pořádat vlastní vytvoření ekonomické základny pro naplňování svého poslání a 
svých cílů, sportovní, kulturní a jiné obecně prospěšné soutěže a akce, 

b) vytvoření ekonomické základny pro naplňování svého poslání a svých cílů, 
c) hájení svých zájmů navenek a spolupráci s orgány místní správy a samosprávy, státními 

institucemi, obchodními a jinými právnickými osobami, politickými stranami a spolky, 
d) vedení svých členů a hráčů evidovaných v databázi ČF pod názvem tohoto spolku, 

nebo realizujících dočasně sportovní činnost pro tento spolek, k dodržování základních 
etických a mravních pravidel, napomáhání ke zdravému a všestrannému rozvoji osobnosti 
s důrazem na důslednou výchovu, prevenci trestné činnosti mládeže v boji proti požívání 
alkoholu, proti drogám a jiným návykovým látkám a proti společensky nepřijatelným 
formám chování. 

 

Čl. 4 
Členství 

 
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší patnácti let a právnická osoba, která 

souhlasí s posláním, cíli a stanovami spolku. Fyzické osoby mladší osmnácti let musí doložit 
souhlas svého zákonného zástupce se členstvím. 

2. Do orgánů spolku mohou být voleni pouze osoby starší osmnácti let. 
3. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky na předepsaném formuláři rada spolku.  

Nepřijatý žadatel o členství se může odvolat k nejbližší řádné valné hromadě spolku. Valná 
hromada rozhodnutí rady spolku potvrdí nebo rozhodne o přijetí žadatele. 
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4. Členství zaniká: 
b) vystoupením člena písemným oznámením radě, 
c) úmrtím člena, 
d) u právnické osoby jejím zrušením, 
e) rozhodnutím rady spolku o vyloučení člena spolku v případě hrubého porušení stanov 

spolku, opakovaným nezaplacením stanoveného členského příspěvku nebo při porušení 
sportovní etiky. Vyloučený člen se může proti rozhodnutí rady spolku o vyloučení odvolat 
k nejbližší valné hromadě spolku. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení potvrdí 
nebo rozhodne o neplatnosti vyloučení. Do doby rozhodnutí valné hromady o odvolání 
zůstává vyloučený člen členem spolku, 

f) zánikem spolku. 
Seznam členů je neveřejný. Zápisy a výmazy z tohoto seznamu provádí předseda spolku při 
vzniku a zániku členství ve spolku a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. 

 

Čl. 5 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání valné hromady spolku, 
b) volit orgány spolku, 
c) být volen do orgánů spolku, 
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 
e) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností činnosti spolku a jeho orgánů a být 

o této činnosti informován, 
f) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. 

 
2. Člen spolku má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy spolku, 
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
d) řádně a včas platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související se členstvím 

ve spolku nebo se specifickými činnostmi a oprávněními člena, ve výši stanovené valnou 
hromadou, 

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, 
f) šetrně a hospodárně využívat majetek spolku, 
g) aktualizovat své kontaktní údaje v případě jejich změny. 

 

Čl. 6 
Orgány spolku 

 
Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada, 
b) rada spolku, 
c) revizní komise. 

 

Čl. 7 
Valná hromada 

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 
3. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada spolku svolá 

valnou hromadu vždy, pokud o svolání valné hromady písemně požádá 1/3 členů spolku nebo 1/2 
členů rady spolku nebo předseda spolku. V těchto případech je rada spolku povinna svolat valnou 



 

3 

hromadu nejpozději do jednoho měsíce od dne doručení žádosti radě spolku. Oznámení o svolání 
valné hromady bude provedeno pozvánkou zveřejněnou na internetových stránkách spolku 
nejméně čtrnáct kalendářních dní před termínem konání a zasláním pozvánky na aktuální e-
mailovou adresu člena. 

4. Valná hromada zejména: 
a) rozhoduje o změně názvu a sídla spolku, 
b) rozhoduje o změnách stanov spolku, 
c) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční 

závěrku hospodaření, 
d) volí členy rady spolku a členy revizní komise, 
e) rozhoduje o odvolání člena proti zamítnutí jeho přijetí za člena spolku nebo o odvolání 

proti jeho vyloučení ze spolku, 
f) rozhoduje o zániku spolku (dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem) 

a o majetkovém vypořádání. 
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Nesejde-li 

se usnášeníschopná valná hromada, svolá rada spolku nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů 
náhradní valnou hromadu se stejným programem, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet 
přítomných členů. 

6. Každý člen valné hromady má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 
Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje 
prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže 
pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku. 

 

Čl. 8 
Rada spolku 

Předseda a místopředseda spolku 
 
1. Rada spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné 

hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 
2. Členové rady jsou voleni valnou hromadou na základě návrhu některého ze členů spolku. 
3. Rada spolku má tři členy. Funkce v radě spolku může být kumulována s funkcí člena realizačního 

týmu sportovního oddílu. 
4. Radu spolku svolává předseda dle potřeby, minimálně však čtyřikrát ročně. Pokud o svolání rady 

spolku písemně požádá kterýkoliv člen rady spolku, je předseda povinen svolat zasedání rady 
vždy, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne podání žádosti o svolání. 

5. Rada zejména: 
a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku,  
b) koordinuje a organizuje činnost spolku a sportovní činnost, organizuje a řídí hospodářskou 

činnost, stanovuje výši členských příspěvků členů spolku a výši klubových a jiných 
příspěvků, rozhoduje o majetku spolku a hospodaří s ním, 

c) svolává valnou hromadu, 
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 
e) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena spolku, přijímá zaměstnance do pracovního 

poměru, uzavírá smlouvy s hráči, trenéry, funkcionáři a jinými fyzickými či právnickými 
osobami, 

f) vydává organizační směrnice, 
g) rozhoduje o symbolice spolku, 
h) prostřednictvím místopředsedy spolku zajišťuje vedení předepsané účetní evidence 

a plnění organizačních a ostatních povinností ve vztahu k orgánům státní správy 
a samosprávy a sportovním organizacím (zejména ČF a ČUS). 

i) jmenuje členy realizačního týmu sportovního oddílu. 
6. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada 

spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
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7. Jménem spolku jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda, a to tak, že k předtištěnému 
nebo předepsanému názvu spolku připojí svůj podpis a razítko. Předseda rady spolku je 
odpovědný za plnění rozhodnutí rady spolku, rozhoduje o běžných záležitostech spolku a 
připravuje podklady pro jednání rady spolku. 

8. Členové rady spolku jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s 
potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

 

Čl. 9 
Revizní komise 

 
1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku odpovědným valné hromadě. 
2. Revizní komise je tříčlenná. Komise si volí ze svého středu předsedu komise. 
3. Revizní komise se schází dle potřeby, přičemž její jednání může svolat předseda komise. Revizní 

komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Revizní komise 
rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou přítomných členů. 

4. Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost rady spolku a projednávat stížnosti 
členů spolku na orgány spolku. Za tímto účelem je revizní komise oprávněna nahlížet do veškeré 
písemné dokumentace spolku a žádat po orgánech spolku příslušná vysvětlení. 

5. Revizní komise přezkoumává účetní závěrku a předkládá své vyjádření valné hromadě. 
 

Čl. 10 
Zásady hospodaření 

 
1. Majetek spolku tvoří hmotný investiční majetek, finanční prostředky, veškeré pohledávky a jiná 

majetková, hmotná a nehmotná práva. Zdrojem majetku a příjmů jsou zejména: 
a) členské příspěvky členů spolku, 
b) příspěvky a příjmy ze sportovní, kulturní a společenské činnosti, 
c) příjmy z vlastní činnosti, 
d) příspěvky a dotace od sportovního svazu ČF a ČUS, 
e) příspěvky a dotace od státu a místních samospráv, 
f) dary fyzických a právnických osob, 
g) klubové a jiné příspěvky hráčů evidovaných v databázi ČF pod názvem tohoto spolku 

nebo realizujících dočasně sportovní činnost pod tímto spolkem nebo pro tento spolek, 
h) jiné příjmy. 

1. Za hospodaření s majetkem spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné 
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 
3. V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí 

valné hromady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům tohoto spolku. 

 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Funkční období volených orgánů podle těchto stanov je čtyřleté, nestanoví-li valná hromada svým 

rozhodnutím jinak. Členství v radě spolku a revizní komisi je vzájemně neslučitelné. 
Spolek vznikl jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů, jeho registrací u Ministerstva vnitra, a je s účinností od 1. ledna 2014 považován za 
spolek ve smyslu ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení s § 214 a 
násl. tohoto zákona. 

2. Pro svou identifikaci bude spolek s plným názvem „Florbal Ústí, z. s.“ současně používat 
písemnou zkratku názvu spolku ve tvaru „FbÚ“. 

3. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 6. listopadu 2019. 
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4. Znění těchto stanov je účinné dnem 6. listopadu 2019. Stanovy jsou uloženy ve svém úplném 
znění v sídle spolku. 

 
 

V Ústí nad Labem dne 6. listopadu 2019 
 
 
 
 

Ing. Vladimír Štorek, předseda spolku 
 
 
 
 

………………………………………. 
(podpis) 

 


