
STANOVY SPOLKU 
SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 
 

a. Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s. (dále jen SMFBL) je sportovním klubem, jehož cílem 
a hlavním účelem je organizace tréninků a soutěží malého fotbalu a příprava a realizace 
účasti oddílů (týmů) klubu v místních, oblastních, regionálních a celorepublikových 
soutěžích.  

b. SMFBL navazuje na občanské sdružení Malá kopaná Blansko, které vzniklo 11. března 
2011. 
 

II. NÁZEV, SÍDLO A STATUT SPOLKU: 
 

Název:    Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s. 
Oficiální zkratka:  SMFBL 
Sídlo:    Štěchov 36, 679 71 
Identifikace (IČ):  22898352 
Právní forma:   Spolek je právnickou osobou 
Organizační působnost: Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s. má působnost na území ČR. 
 

III. ÚČEL, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU: 
 

1. Základním účelem a hlavní činností spolku je: 
a. zakládání oddílů malého fotbalu v jednotlivých věkových kategoriích, organizace jejich 

tréninků a příprav na přátelská a soutěžní utkání malého fotbalu. Oddílem (týmem) se 
rozumí skupina hráčů, kteří jsou registrovaní v SMFBL. Hráči jsou do oddílu rozděleni 
podle pohlaví, věku, výkonnosti, nebo dle vlastního rozhodnutí hráče.  

b. organizovat fotbalovou, sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, fotbalových 
soutěží, vytvářet pro ni tréninkové a materiální podmínky. 

c. vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel, umožnit jim 
širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec. 

d. vést mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a zabraňovat, 
aby se stávala závislá na alkoholu a drogách. 

e. hájit zájmy členů, sdružených oddílů, odborů uvnitř i navenek, za tímto účelem 
spolupracovat s orgány měst, s ostatními organizacemi, sportovními svazy a jednotlivci. 

f. cílem spolku je sportovně-výchovná činnost, zaměřena na soutěže mládeže, žen a mužů 
g. tyto vytýčené úkoly chce spolek naplňovat především pomocí pořádaných lig a turnajů 

malého fotbalu. Stejně tak chce spolek tyto stanovené úkoly naplňovat pořádanými 
sportovními akcemi a turnaji. 
 

2. Vedlejší činností spolku: 
a. zabezpečovat pro svou činnost potřebné finanční zdroje a jejích hospodárné využívání 
b. získávat příspěvky, podpory, dotace a dary ve všech formách od jiných fyzických a 

právnických osob, ze státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie i z rozpočtů měst i obcí a 
z vlastní činnosti 

c. vytvářet materiální podmínky pro činnost spolku 
d. vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů 
e. spolek může vybírat vstupné či startovné při pořádání různých akcí od členů i nečlenů 

spolku 
f. a další činnost obdobného charakteru 
 

IV. ORGÁNY SPOLKU: 
 

Orgány SMFBL jsou: 
A. valná hromada 
B. výkonný výbor 
C. předseda, místopředseda, hospodář   
D. kontrolní komise 
E. sportovně technické komise spolku 



 
A. Valná hromada: 
a. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 
b. Je složena po jednom zástupci z každého týmu, který je přihlášen do právě probíhající 

nebo nastávající sezóny-ligy malého fotbalu, kterou SMFBL organizuje. 
c. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výkonný 

výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku. 
d. Valná hromada volí členy výkonného výboru a kontrolní komise. 
e. Valná hromada zejména: 

 rozhoduje o změnách stanov spolku. 
 rozhoduje o počtu členů výkonného výboru. 
 rozhoduje o počtu členů kontrolní komise 
 rozhoduje o názvu spolku. 
 rozhoduje o zrušení spolku. 

f. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů. 
g. Každý zástupce jednotlivých týmů má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 
h. 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. 
 

B. Výkonný výbor: 
a. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 
b. Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 
c. Členství ve výkonném výboru vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu 

některého ze členů spolku. 
d. Výkonný výbor má nejméně 5 členů 
e. Výkonný výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 1 x ročně. 
f. Funkční období je čtyřleté. 
g. Výkonný výbor zejména: 

 volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře spolku. 
 koordinuje činnost spolku. 
 svolává valnou hromadu. 
 zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady. 
 rozhoduje o přijetí za člena spolku. 
 schvaluje rozpočet spolku a výši členských příspěvků. 
 schvaluje, upravuje a novelizuje všechny interní dokumenty spolku, jako jsou: 

Disciplinární řád, Pravidla, Sazebník pokut, Soutěžní řád, atd. 
 volí členy jednotlivých sportovně technických komisí spolku. 

h. K zajištění činnosti spolku může výkonný výbor zřídit kancelář. 
i. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
j. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti 

hlasů, rozhoduje hlas předsedy spolku. 
 

C. Předseda, Místopředseda a Hospodář: 
a. Předseda, místopředseda, a hospodář spolku jsou statutárními zástupci spolku a jednají 

za spolek samostatně. 
b. Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutími VH a VV. V případě, že 

předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit 
spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí. 

c. Předseda rozhoduje o běžných záležitostech spolku, připravuje podklady pro jednání VV, 
svolává VV dle potřeby, nejméně však 1 x ročně. 

d. Místopředseda provádí registraci a evidenci členů a zodpovídá za agendu spolku. 
e. V případě nepřítomnosti předsedy, místopředseda vykonává jeho činnost podle těchto 

stanov. 
f. Hospodář je odpovědný za vedení účetní evidence. 
g. Předsedu, místopředsedu a hospodáře volí VV ze svých členů a to na 4 roky. 



h. Rozsah pravomocí předsedy, místopředsedy a hospodáře spolku může upřesnit VV. 
 

D. Kontrolní komise: 
a. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. 
b. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek 

činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy. 
c. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem 

funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora. 
d. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté. 
e. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k 

orgánům spolku a jeho členům. 
f. Kontrolu činnosti spolku provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo 

závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku, či členů spolku. V rozsahu 
působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a 
požadovat od ostatních orgánů spolku vysvětlení k dané záležitosti. 

g. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:  
kontrola hospodaření spolku. 
kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního 
rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů. 

h. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný 
výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. 
 

E. sportovně technické komise spolku: 
Společné zásady sportovně technických komisí: 
a. Sportovně technické komise SMFBL (dále jen STK)jsou výkonným orgánem spolku a za 

svou činnost odpovídají výkonnému výboru. 
b. Jsou složeny ze členů, které volí výkonný výbor spolku.  
c. Počet STK i počet členů jednotlivých STK stanovuje výkonný výbor. Počet členů každého 

STK však musí být lichý. 
d. Funkční období všech členů STK je čtyřleté. 
e. Všechny sportovně technické komise si ze svých členů volí svého předsedu, který svolává 

a řídí schůze těchto komisí. 
 

1. Disciplinární komise 
2. Komise rozhodčích 
3. Komise delegátů 
4. Registrační komise 

 

1. Disciplinární komise (DK): 
 rozhoduje o trestech týmů a jednotlivcům 
 komisi svolává její předseda a má právo přizvat účastníky sporných utkání. 
 informuje hospodáře o peněžních trestech. 

 

2. Komise rozhodčích (KR): 
 školí nové rozhodčí malého fotbalu, kterým zároveň vystavuje průkaz rozhodčího 
 rozhoduje spory v oblasti kompetence rozhodčích 
 na žádost vedoucích mužstev deleguje rozhodčí 

 

3. Komise delegátů (KD): 
 v případě neplnění povinností účastníků soutěží SMFBL dává podnět DK 
 deleguje delegáty na utkání 

 

4. Registrační komise (RK): 
 zajištuje registrace hráčů, vystavuje registrační průkazy 
 vede evidenci o počtu registrovaných hráčů a členské základny 

 

V. ČLENSTVÍ: 
 

Společné zásady členství: 



a. Členství ve spolku Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s. je dobrovolné. Na členství v SMFBL 
není právní nárok. 

b. Členem spolku mohou být pouze fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní 
příslušník), které souhlasí s posláním spolku. Každý člen musí být evidován v SMFBL 
minimálně v rozsahu: příjmení, jméno, datum narození, bydliště. 

c. Členem SMFBL může být každá fyzická osoba bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, státní 
příslušnosti, rasy, politického a náboženského přesvědčení. Fyzické osoby mladší 15 let 
mohou být členy SMFBL pouze v případě souhlasu svého zákonného zástupce. 

d. Společné zásady členství upraví rovněž konkrétní práva a povinnosti člena spolku. 
e. Výši členských příspěvků stanovuje výkonný výbor,  
f. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upravuje výkonný výbor interním 

předpisem. 
 

Členská práva všech členů: 
a. Účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku. 
b. Být informován o činnosti spolku. 
c. Účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce. 
d. Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku. 
e. Účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena. 
f. Ukončit kdykoli své členství ve spolku. 
g. Účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu 

ustavení VH buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce (delegáta) svého týmu. 
h. Volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov; v případě 

fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let. 
 

Členské povinnosti všech členů: 
a. Podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku. 
b. Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování. 
c. Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku. 
d. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, a 

usilovat o dobré jméno spolku. 
e. Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, i jiné poplatky související s řádným 

členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl. 
f. Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen. 

 

Zánik členství: 
Členství ve spolku zaniká:  

a. Vystoupením člena. 
b. Nezaplacením stanoveného členského příspěvku, a to pokud příspěvek nebude uhrazen 

ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto 
skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn. 

c. Vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních 
předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku, nebo jiných členských povinností. 
O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje Disciplinární komise. 
Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu, 
kterou spolku poskytl. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení 
navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumal výkonný výbor.  Návrh na přezkoumání 
rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který 
rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v 
případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. 

d. zánikem týmu, který byl aktivním členem některé z lig v poslední hrané sezóně, a jeho 
nepřihlášení se do nastávající sezóny (termín přihlášení se do nastávající sezóny 
stanovuje výkonný výbor spolku) 

e. Úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby. 
f. Zánikem spolku bez právního nástupce. 

Seznam členů: 
a. SMFBL vede seznam členů 



b. Seznam členů spravuje Registrační komise SMFBL, která v něm provádí zápisy a výmazy. 
Bližší způsob provádění zápisů a výmazů a další podmínky vedení seznamu členů, včetně 
údajů evidovaných o členech, stanoví vnitřní předpis SMFBL. 

 

VI.  MAJETEK SPOLKU A HOSPODAŘENÍ: 
 

1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména: 
a. členské příspěvky. 
b. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní. 
c. příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména s provozováním 

sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové 
činnosti. 

d. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů 
e. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. 
f. dary 

2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku.  
3. O převodech vlastnického práva k majetku movitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o 

všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.  
4. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje 

výkonný výbor. 
5. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní 

předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší 
hospodářské činnosti. 

6. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za 
účelem vypořádání majetku. Likvidátora určuje soud. Likvidační zůstatek po provedení 
likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude 
nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. Jestliže 
spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, 
grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí 
příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 
 

VII.  ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ: 
 

a. Všichni členové SMFBL dávají SMFBL výslovný souhlas s užitím osobních údajů, a to 
zejména za účelem jejich shromažďování, vedení, či zpracování jiným způsobem ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění. Osobní údaje budou použity výhradně v rámci vztahů vyplývajících 
z členství a účasti v SMFBL a za účelem naplnění cílů SMFBL stanovených v těchto 
stanovách, či vnitřních předpisech SMFBL. 

b. V případě, že jakékoliv ujednání těchto stanov bude shledáno neplatným, či 
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení 
těchto stanov. 

c. Stanovy SMFBL byly schváleny VH SMFBL dne 09.12.2017 a nahrazují v plném rozsahu 
stanovy schválené dne 12.12.2015 s poslední aktualizací a schválením dne 10.12.2016. 
 
 
 

 
 
 
 
          Zdeněk Dolníček       Zdeněk Burýšek     Petr Nejez 
                                                                                                                                                         
 

..…………………………………..      ………………………………………… …………………………………….. 
     podpis                  podpis           podpis 

           předseda spolku   místopředseda spolku               hospodář spolku 


