Stanovy Univerzitní Liga, z.s.
Čl. 1
Název a sídlo
Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen ,,spolek“)
Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika
IČO: 02046211

Čl. 2
Statut sdružení
Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou
osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti spolku
Cílem spolku je, prostřednictvím sportovních aktivit, rozvíjet sportovní, kulturní, sociální a společenský
život studentů a dalších členů akademické obce, podpořovat myšlenky sociální a spoločenské rovnosti,
podpořovat zdravý životní styl a bojovat proti rasizmu a spoločenské intoleranci z důvodů příslušnosti k
určité náboženské, politické, spolešenské skupine.

Čl. 4
Činnost spolku
1. Hlavní činností spolku je organizace sportovních, kulturních a vzdelávacích podujetí na regionální,
národní a medzinárodní úrovni.
2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnost vedlejší v rozsahu volné živnosti dle §25
z.č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. 5
Členství
1.
Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli spolku.
2.
O přijetí za člena spolku rozhoduje rada spolku na základě písemné přihlášky.
3.
Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4.
Členství zaniká:

a.
b.
c.
d.
e.
5.

vystoupením člena písemným oznámením radě,
úmrtím člena,
u právnické osoby jejím zrušením,
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
zánikem spolku.
Dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou spolku.

Čl. 6
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo:
a. účastnit se jednání valné hromady,
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.
2. Člen má povinnost zejména:
a. dodržovat stanovy spolku,
b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 7
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a. valná hromada,
b. rada spolku.

Čl. 8
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 svolá valnou
hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
4. Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov spolku,
b. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční
závěrku hospodaření,
c. volí členy rady spolku,
d. rozhoduje o zrušení členství,
e. rozhoduje o zrušení spolku.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.
7. 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. 9
Rada spolku
1. Rada spolku (dále jen ,,Rada”) je výkonným a statutárním orgánem spolku, který
za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné
hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze
členů valné hromady.
3. Členem rady může být pouze fyzická osoba
a) starší 18 let,
b) která má ukončení minimálně středoškoslé studium,
c) bezúhonná a
d) způsobilá k právnímu jednání.
4. Rada má dva členy, kteří jsou voleni na dobu pěti let.
5. Radu svolává některý z jejích členů, a to nejméně dvakrát ročně.
6. Rada zejména:
a. koordinuje činnost spolku,
b. svolává valnou hromadu,
c. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
d. rozhoduje o přijetí za člena spolku,
e. může zřizovat další orgány spolku.
7. Členové rady zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem každý samostatně.
8. Jednání každého člena zavazuje radu i ostatní členy rady.
9. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni členové rady.
10. Rada rozhoduje v podstatných věcech jednomyslně.
11. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 10
Členové rady
1.
Členové rady naplňují rozhodnutí rady a zastupují spolek navenek samostatně,
jednají jeho jménem, přijímají zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhodují o běžných
záležitostech spolku samostatně.
2.
Členové rady jsou zodpovědní za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence
a plynulý chod spolku společně a nerozdílně.
3.
Členové rady připravují podklady pro jednání rady spolku v podstatných věcech.

Čl. 11
Zásady hospodaření
1.
2.
a.
b.
c.
d.

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
výnosy majetku,
členské příspěvky (pokud jsou vybírány),
dotace a granty,

e. stipendia.
f. přijmy z vedlejší činnosti spolku
3.
Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4.
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 12
Zánik spolku
Spolek zaniká:
a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné
hromady,
b. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2.
Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.
1.

Čl. 13
Vztah k antidopingu
Spolek se zavazuje vyvíjet svojí činnost v souladu s Mezinárodním antidopingovým kódexem, Evropskou
antidopingovou úmluvou a dalšími dokumenty antidopingového programu.

Čl. 14
Vztah k malému fotbalu
Spolek se zavazuje řídit se při organizaci soutěží a podujetí v malém fotbalu mezinárodní úpravou
obsaženou v Mezinárodních pravidlech malého fotbalu.

Čl. 15
Přechodná ustanovení
1. Do doby ustanovení rady sdružení ustavující valnou hromadou je řízením činnosti spolku pověřen
přípravný výbor.

Čl. 16
Závěrečná ustanovení
1.
spolku.
2.
3.
sdružení.

Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
Spolek má právo, v souladu s cíli své činnosti, se obracet na státní orgány s peticemi.
Věci neupravené v těhle stanovách se řídí vnitřními předpisy rady a dalších orgánů

V Brně dne 18.6.2014

Za valnou hromadu:

Daniel Michal
nar. dne 12. 09. 1991,
bytem Tajovského 4, 96212 Detva, SR

Gusejnov Javer
nar. dne 28. 01. 1991,
bytem SNP 40, 90201 Pezinok, SR

