
 

 

Stanovy 

Malého fotbalu Brno, z.s. 
IČ: 266 42 441, L 10084 vedená u Krajského soudu v Brně 

 

 

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

§ 1  

Název, sídlo a základní charakteristika spolku 

 

1. Spolek má název „Malý fotbal Brno, z.s.“, jako zkratka se používá „MF BRNO“. 

2. Sídlem MF BRNO je Brno. 

3. MF BRNO je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 

 

§ 2  

Cíle, účel a činnost MF BRNO 

 

1. MF BRNO je sportovním klubem, jehož cílem a účelem (hlavní činností) je organizace 

tréninků a soutěží malého fotbalu na území města Brna a jeho okolí a příprava a realizace 

účasti oddílů klubu v městských, regionálních, celorepublikových a zahraničních soutěžích. 

2. K naplnění svého účelu vykonává MF BRNO zejména tyto hlavní činnosti: 

a) zakládání oddílů malého fotbalu v jednotlivých věkových kategoriích, organizace jejich 

tréninků a příprav na přátelská a soutěžní utkání malého fotbalu. Oddílem se myslí 

skupina hráčů, kteří jsou registrovaní v MF BRNO. Hráči jsou do oddílu rozděleni podle 

pohlaví, věku, či výkonnosti. Oddíly hrají převážně soutěže organizované MF BRNO a 

Asociací malého fotbalu ČR; 

b) vytváření metodické přípravy pro tréninky a soustředění oddílů; 

c) podpora a rozvoj malého fotbalu v Brně a okolí; 

d) podpora mládeže a sportovně talentované mládeže bez ohledu na pohlaví za účelem 

jejího rozvoje a potenciální reprezentace národního týmu malého fotbalu České 

republiky na mezinárodních turnajích; 

e) podpora hráčů malého fotbalu se zdravotním postižením; 

f) zisk finančních prostředků pro realizaci cílů výše uvedených; 

g) zastupování zájmů svých členů před veřejnými a soukromými orgány, ostatními 

sportovními kluby, svazy a médii na regionální, krajské a republikové úrovni; 

h) medializace a propagace malého fotbalu v Brně a okolí; 

i) organizace soutěží malého fotbalu především v kategoriích mládeže, žen, mužů a 

seniorů (veteránů) pro zvýšení konkurenceschopnosti s dalšími kluby na národní a 

mezinárodní úrovni; 

j) stanovení pravidel pro provoz a organizaci sportovní činnosti v rámci MF BRNO; 

k) spolupráce s dalšími organizacemi, které sdílí podobné cíle v oblasti rozvoje a pořádání 

akcí malého fotbalu za účelem meziměstské, ale i přeshraniční sportovní spolupráce a 

porovnání výkonnosti; 

l) pomoc svým členům v rozvoji, stejně tak i svým členům, kteří působí v orgánech 

některé z komisí, výborů či oddělení na národní, nebo mezinárodní úrovni; 

m) respektování rozhodnutí Asociace malého fotbalu ČR, Evropské a Světové federace 

malého fotbalu s ohledem na případné modifikace stanovené v řádech, směrnicích a 

jiných dokumentech, vydaných organizací malého fotbalu, pod kterou MF BRNO spadá; 

n) podpora vzniku a činnosti malého fotbalu v každé městské části statutárního města Brna; 



 

 

o) podpora malého fotbalu jako nástroje pro zdraví upevňující tělesné aktivity, rovné 

příležitosti vzdělávání, odbornou přípravu, sociální začlenění a prevenci prostřednictvím 

sportu a boje proti diskriminaci, rasismu a xenofobii ve sportu; 

p) podpora opětovného zapojení profesionálních sportovců na konci jejich sportovní 

kariéry; 

q) stanovení případné modifikace metodiky a standardu kvality pro možnost využití 

sportovišť pro účely malého fotbalu (technické a bezpečnostní požadavky na 

sportoviště); 

r) podpora aktivit dalších sportovních klubů ve městě Brně s cílem minimálně podpořit 

jejich diváckou návštěvnost z řad členů MF BRNO; 

s) boj proti zvýšení úrovně výkonnosti při použití zakázaných látek. Stejně tak i boj proti 

korupci nebo nepatřičnému ovlivňování výsledků utkání, včetně přijímání a nabízení 

jakýchkoliv neoprávněných výhod nebo darů za účelem ovlivnění výsledků; 

t) zvýšení účinnosti a efektivnosti fungování regionálních, krajských a národních institucí 

v oblasti sportu. 

3. Vedlejší činností MF BRNO může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti MF BRNO. MF BRNO 

může dále k zajištění svých cílů a činností zakládat právnické osoby v souladu se zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, za účelem využití svého majetku jako doplňkového zdroje 

svých příjmů. MF BRNO může být v těchto osobách účasten jako společník, případně se na 

jejich činnosti podílet obdobným způsobem, nemá-li daná forma právnické osoby 

společníky.  

4. MF BRNO může podnikat na základě živnostenského zákona ve všech živnostech volných, 

řemeslných, vázaných a koncesovaných za podmínky, že budou splňovat předpoklady 

uvedené ve zvláštním zákoně (zákon o živnostenském podnikání). Jedná se zejména o: 

a) zprostředkování obchodu a služeb; 

b) maloobchod a velkoobchod; 

c) ubytovací služby; 

d) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činností; 

e) provozování kulturních, vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; 

f) hostinská činnost; 

g) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. 

5. Své cíle uskutečňuje MF BRNO především činností svých členů a funkcionářů sdružených v 

jednotlivých oblastních svazech, případně činností dalších osob. 

 

 

ČÁST DRUHÁ - ČLENSTVÍ V MF BRNO 

 

§ 3  

Členství v MF BRNO 

 

1. Členství v MF BRNO je dobrovolné. Na členství v MF BRNO není právní nárok. Členství 

je trojího druhu: 

a) řádné členství - členy jsou registrované kluby s IČ na základě jimi podané přihlášky do 

MF BRNO, 

b) přímé členství - členy jsou fyzické osoby české i cizí státní příslušnosti a národnosti, 

zpravidla hráči, trenéři, rozhodčí a funkcionáři, 

c) čestné členství - o čestných členech rozhoduje Valná hromada MF BRNO 



 

 

Každý řádný člen musí být evidován v MF BRNO minimálně v rozsahu název, IČ, sídlo, 

jméno a příjmení statutární zástupce a jeho datum narození, kontaktní e-mail a kontaktní 

telefonní číslo. 

Každý přímý člen musí být evidován v MF BRNO minimálně v rozsahu jméno, příjmení, 

datum narození, bydliště, oddíl, kontaktní e-mail a kontaktní telefonní číslo. 

Každý čestný člen musí být evidován v MF BRNO minimálně v rozsahu jméno, příjmení, 

datum narození, bydliště, kontaktní e-mail a kontaktní telefonní číslo. 

2. Řádné členství v MF BRNO vzniká na základě přihlášky klubu do MF BRNO dnem 

rozhodnutí Valné hromady MF BRNO (dále jen „VH MF BRNO“) o přijetí za člena. 

3. Přímé členství v MF BRNO vzniká na základě přihlášky člena do MF BRNO dnem 

rozhodnutí Správní rady MF BRNO (dále jen „SR MF BRNO“). 

4. Čestné členství v MF BRNO vzniká na základě doporučení člena SR MF BRNO, delegáta 

VH MF BRNO, nebo přímého člena MF BRNO. 

5. V případě nepřijetí za člena má každý takový žadatel právo na odvolání k nejvyššímu 

orgánu MF BRNO. 

6. Přímým členem MF BRNO 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 MF BRNO pouze v případě souhlasu svého zákonného 

zástupce potvrzeného v přihlášce za člena. 

7. Čestným členem MF BRNO se může stát jakákoliv fyzická osoba bez rozdílu věku, pohlaví 

a státní příslušnosti, která se zvlášť zasloužila o rozvoj nebo propagaci MF BRNO. Čestné 

členství je dobrovolné. Čestní členové mají právo účastnit se jako hosté VH MF BRNO. 

Ostatní práva a povinnosti mají v přiměřené podobě stejná jako řádní členové MF BRNO. 

8. Osobní údaje poskytnuté členy MF BRNO budou využívány pouze v souladu 

s oprávněnými zájmy MF BRNO a jeho členů. MF BRNO využívá osobní údaje svých 

členů pouze v souladu se zákonnými požadavky na ochranu osobních údajů. 

 

§ 4 

Zánik členství v MF BRNO 

 

1. Členství v MF BRNO zaniká: 

a) vystoupením člena; 

b) vyloučením člena; 

c) úmrtím člena; 

d) zánikem MF BRNO. 

2. Vystoupení provádí člen písemným oznámením SR MF BRNO. Vystoupení je platné 

okamžikem doručení písemného oznámení SR MF BRNO. Současně s vystoupením 

zanikají všechna práva a povinnosti člena MF BRNO vyjma povinností plynoucích z doby 

členství, byť o nich bylo disciplinárně rozhodnuto příslušným orgánem MF BRNO i po 

skončení členství.  

§ 5 

Vyloučení člena MF BRNO 

 

1. Vyloučení řádného člena provádí VH MF BRNO. VH MF BRNO vyloučí řádného člena 

MF BRNO, který porušuje tyto Stanovy, soubory předpisů MF BRNO, nebo opakovaně 

neplní usnesení orgánů MF BRNO, a to na základě výsledků šetření jeho jednání, nebo 

pokud nesplňuje podmínky § 3 těchto Stanov. 

2. Vyloučení přímého člena provádí SR MF BRNO usnesením, ve kterém určí den, ke kterému 

je vyloučení účinné; neurčí-li takový den, je vyloučení účinné ke dni rozhodnutí. Současně s 

vyloučením zanikají všechna práva a povinnosti člena MF BRNO. 



 

 

3. SR MF BRNO vyloučí přímého člena MF BRNO, který porušuje tyto Stanovy, soubory 

předpisů MF BRNO, nebo opakovaně neplní usnesení orgánů MF BRNO, a to na základě 

výsledků šetření jeho jednání, nebo pokud nesplňuje podmínky § 3 těchto Stanov. 

4. Rozhodnutí SR a VH MF BRNO o vyloučení se v písemné podobě zašle členovi MF 

BRNO. 

5. Člen MF BRNO vyloučený SR MF BRNO má právo se odvolat k VH MF BRNO v 

nejbližším termínu jejího zasedání. Neučiní-li tak, považuje se vyloučení člena za konečné. 

Usnesení VH MF BRNO o vyloučení je rovněž konečné a nelze se proti němu odvolat v 

rámci těchto Stanov. 

§ 6 

Práva a povinnosti člena MF BRNO 

 

1. Práva a povinnosti členů MF BRNO popisují tyto Stanovy a soubor předpisů MF BRNO. 

2. Každý řádný a přímý člen MF BRNO má právo: 

a) účastnit se uskutečňování cílů MF BRNO; 

b) svobodně vyjadřovat své názory, předkládat náměty a návrhy na zlepšení činnosti MF 

BRNO směrem k SR MF BRNO a VH MF BRNO; 

c) vznášet náměty k SR MF BRNO, případně jako delegát k VH MF BRNO, se stížnostmi 

a připomínkami se obracet na orgány nebo funkcionáře MF BRNO a požadovat ochranu 

a podporu svých práv v orgánech MF BRNO i v orgánech a organizacích, v nichž je MF 

BRNO členem; 

d) požadovat účinnou ochranu před postihem za oprávněnou kritiku; 

e) osobně se zúčastnit jednání v těch případech, kdy orgán MF BRNO jedná a rozhoduje o 

jeho trestu nebo o jeho vyloučení; 

f) v případech týkajících se jeho osoby nahlédnout do příslušných písemností; 

g) být informován o rozhodnutích orgánů MF BRNO. 

h) hradit členské příspěvky a oddílové členské příspěvky stanovené SR MF BRNO.  

3. Každý přímý člen má právo být volen do všech orgánů MF BRNO, v případě, že již dovršil 

18 let věku; 

4. Každý řádný člen má právo účastnit se zasedání VH MF BRNO, hlasovat a volit na VH MF 

BRNO. 

5. Členové MF BRNO jsou povinni zejména: 

a) dodržovat tyto Stanovy, soubory předpisů MF BRNO a usnesení orgánů MF BRNO; 

b) oznámit SR MF BRNO všechny změny důležité z hlediska jejich evidence člena v MF 

BRNO; 

c) respektovat zásadu, že případné osobní spory členů MF BRNO, které nesouvisí s 

činností MF BRNO, nesmí být v žádném případě řešeny na jednání orgánů MF BRNO. 

 

 

ČÁST TŘETÍ - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MF BRNO 

 

§ 7 

Orgány MF BRNO 

 

1. Orgány MF BRNO jsou: 

a) Valná hromada MF BRNO (používá rovněž zkratku „VH MF BRNO“); 

b) Správní rada MF BRNO (používá rovněž zkratku „SR MF BRNO“); 

c) Kontrolní komise MF BRNO (používá rovněž zkratku „KK MF BRNO“). 

2. VH MF BRNO a SR MF BRNO mohou svými usneseními zřídit stálé nebo dočasné komise 

k řešení problémů a zastupování MF BRNO v příslušných záležitostech jako další orgány 

MF BRNO. 

 



 

 

§ 8 

Valná hromada MF BRNO 

 

1. VH MF BRNO je nejvyšším orgánem MF BRNO. 

2. VH MF BRNO projednává a schvaluje zejména: 

a) zprávu SR MF BRNO o činnosti a plnění usnesení předcházející VH MF BRNO; 

b) zprávu KK MF BRNO; 

c) program a další činnost MF BRNO; 

d) Stanovy včetně zásad hospodaření; 

e) zprávu o hospodaření; 

f) volební řád orgánů MF BRNO; 

g) rozpočet MF BRNO; 

h) vnitřní předpisy orgánů MF BRNO; 

i) schvaluje usnesení VH MF BRNO; 

3. VH MF BRNO volí a odvolává: 

a) členy SR MF BRNO; 

b) členy KK MF BRNO. 

4. Svolání VH MF BRNO. Řádná a mimořádná VH MF BRNO se svolává nejméně 14 dní 

před termínem konání VH MF BRNO zasláním pozvánky statutárním zástupcům řádných 

členů MF BRNO, nebo SMS zprávou na telefonní čísla statutárních zástupců VH MF 

BRNO. 

5. Řádná VH MF BRNO se koná zpravidla jednou za rok. 

6. Členové MF BRNO jsou oprávněni navrhnout doplnění programu VH MF BRNO 

nejpozději do 7 dnů před konáním VH MF BRNO. SR MF BRNO projedná návrhy, které 

v této lhůtě obdržela a program jednání dle svého uvážení doplní. Doplněná pozvánka již 

není zasílána řádným členům. 

7. Mimořádná VH MF BRNO se koná, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

a) o svolání VH MF BRNO požádají alespoň 2/3 řádných členů VH MF BRNO; 

b) o svolání VH MF BRNO požádají alespoň 2/3 členů SR MF BRNO; 

c) o svolání VH MF BRNO požádají alespoň 2/3 členů KK MF BRNO; 

8. Každý řádný člen je na VH MF BRNO zastoupen jedním delegátem, kterým se myslí 

statutární zástupce řádného člena, nebo jím zplnomocněná osoba. Delegáti jsou povinni se 

při prezenci prokázat platným občanským průkazem.  
9. Delegáti VH MF BRNO podle odst. 8 tohoto paragrafu mají hlas rozhodující. 

10. Právo účasti s hlasem poradním mají členové SR MF BRNO a KK MF BRNO. Jako hosté 

se VH MF BRNO mohou zúčastnit kandidáti na funkci člena SR MF BRNO, čestní členové 

MF BRNO, nebo osoby, které si odsouhlasí VH MF BRNO. 

11. VH MF BRNO je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. 

12. Pokud by svolaná VH MF BRNO nebyla usnášeníschopná, je předsedající povinen zasedání 

VH MF BRNO ukončit a SR MF BRNO je povinna svolat náhradní zasedání VH MF 

BRNO novou pozvánkou tak, aby se konala nejpozději 30 dní po termínu zasedání VH MF 

BRNO. V takovém případě je VH MF BRNO na dalším zasedání usnášeníschopná při 

jakémkoli počtu delegátů s hlasem rozhodujícím. Pozvánka na náhradní zasedání VH MF 

BRNO může být zveřejněna současně s pozvánkou na VH MF BRNO a podmíněná tím, že 

VH MF BRNO při řádném zasedání nebude usnášeníschopná. 

13. VH MF BRNO se řídí programem VH MF BRNO, který se schvaluje na jejím začátku. 

 

§ 9  

Správní rada MF BRNO 

 

1. SR MF BRNO vykonává v době mezi VH MF BRNO pravomoc nejvyššího orgánu. 

2. SR MF BRNO se zodpovídá ze své činnosti VH MF BRNO. 



 

 

3. SR MF BRNO zejména: 

a) provádí doplňovací volbu prezidenta, viceprezidenta, členů SR MF BRNO a členů KK 

MF BRNO v případě, že z funkce v období mezi VH MF BRNO odstoupili, zemřeli, 

nebo byli odvoláni; 

b) navrhuje rozpočet MF BRNO, projednává výsledky hospodaření, rozhoduje o zásadách 

správy majetku MF BRNO, schvaluje, mění a ruší vnitřní předpisy MF BRNO, pokud 

nejsou ve výhradní kompetenci VH MF BRNO; 

c) svolává VH MF BRNO; 

d) uzavírá smlouvy a dohody; 

e) přijímá zásadní stanoviska a konkrétní návrhy MF BRNO k jednání s regionálními, 

krajskými a státními orgány a organizacemi; 

f) jmenuje a odvolává hospodáře MF BRNO a zřizuje případné další odborné funkce a 

jednotlivé komise MF BRNO (funkční období těchto funkcionářů je pětileté, pokud SR 

MF BRNO neurčí kratší); 

g) přijímá a schvaluje dokumenty pro řízení soutěží MF BRNO; 

h) schvaluje termínový kalendář MF BRNO, zejména rozpisy tréninků, utkání, atd.; 

i) potvrzuje přímé členství na základě vyplněné přihlášky přímého člena do MF BRNO a 

navrhuje VH MF BRNO schválení nových řádných členů; 

j) spravuje seznam všech členů MF BRNO; 

k) stanovuje výši členských příspěvků přímých členů a oddílových členských příspěvků; 

4. SR MF BRNO zasedá zpravidla jednou za šest měsíců. 

5. Navenek jsou oprávněni za MF BRNO jednat prezident a viceprezident, oba samostatně, 

zejména: 

a) ve svazech a komisích, kterých je MF BRNO členem; 

b) vůči regionálním, krajským a státním orgánům a organizacím; 

c) vůči médiím; 

d) vůči partnerům a sponzorům. 

6. SR MF BRNO má tři členy a její složení je: 

a) prezident; 

b) viceprezident; 

c) člen SR MF BRNO. 

7. Funkční období členů SR MF BRNO je pětileté s tím, že do zvolení nových členů SR MF 

BRNO vykonávají funkci dosavadní členové SR MF BRNO. Členové SR MF BRNO jsou 

voleni VH MF BRNO. Členové SR MF BRNO musí být členy MF BRNO a jsou voleni 

aklamací vždy jmenovitě na jednotlivé funkce, pokud VH nerozhodne jinak. Návrh 

kandidátů mohou předložit členové MF BRNO.  

8. Prezident odpovídá za koordinaci, funkční a úplnou informovanost SR a VH MF BRNO. 

Prezident odpovídá za plnění usnesení VH MF BRNO tomuto orgánu. 

9. Prezident, či z jeho pověření další osoba z řad členů SR MF BRNO, anebo funkcionářů MF 

BRNO, svolává zasedání SR MF BRNO, a to zpravidla zasláním pozvánky jeho členům na 

e-mailovou adresu zapsanou v seznamu členů nebo prostřednictvím SMS zprávy na 

telefonní čísla členů SR MF BRNO. 

10. SR MF BRNO odpovídá za účelné hospodaření s majetkem MF BRNO tak, aby byla 

zajištěna finanční nezávislost MF BRNO. Odpovídá za zpracování ročního rozpočtu MF 

BRNO a VH MF BRNO předkládá jednou ročně zprávu o hospodaření. 

 

§ 10  

Kontrolní komise MF BRNO 

 

1. KK MF BRNO má tři členy. Je složena z členů MF BRNO. Funkční období členů KK MF 

BRNO je pětileté. 

2. Členové KK MF BRNO si zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 



 

 

3. Na návrh KK MF BRNO může VH MF BRNO odvolat člena KK MF BRNO, který byl v 

této funkci po dobu alespoň tří měsíců prokazatelně nečinný. 

4. KK MF BRNO zejména: 

a) kontroluje dodržování těchto Stanov, usnesení VH MF BRNO a dokumentů přijatých SR 

MF BRNO; 

b) kontroluje účelnost vynakládání finančních prostředků a efektivnost při správě majetku 

MF BRNO, včetně hospodaření se svěřenými prostředky a majetkem; 

c) kontroluje vyřizování stížností členů MF BRNO došlých orgánům MF BRNO; 

d) kontroluje hospodaření orgánů, plnění schválených rozpočtů, dbá na správné vedení 

evidence finančních prostředků a majetku MF BRNO; 

e) předkládá zprávu KK MF BRNO VH MF BRNO. 

5. Pravomoci dle §10 odst. 4 uplatňuje KK MF BRNO vůči všem orgánům MF BRNO. 

Kontrolou dle odst. 4 písm. b) může SR MF BRNO na základě žádosti KK MF BRNO 

pověřit i jinou osobu. 

6. Členové KK MF BRNO nesmí po dobu výkonu své funkce vykonávat žádnou jinou funkci v 

orgánech MF BRNO, mimo účasti na VH MF BRNO. 

 

§ 11  

Zásady rozhodování orgánů MF BRNO 

 

1. Tyto zásady platí obecně, pokud není ve Stanovách uvedeno jinak, nebo jinak nestanoví 

vnitřní předpis MF BRNO. 

2. Rozhodnutí orgánu se přijímá na jeho zasedání souhlasem nadpoloviční většiny přítomných 

členů/delegátů s hlasem rozhodujícím, případně s oprávněním hlasovat. 

3. Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů/delegátů s hlasem 

rozhodujícím, případně s oprávněním hlasovat, vyjma situace uvedené v § 8, odst. 12 těchto 

Stanov. 

4. Rozhodnutí orgánu se přijímají veřejným hlasováním, pokud alespoň polovina přítomných 

členů s hlasem rozhodujícím nepožádá o tajné hlasování, vyjma § 9, odst. 7. 

5. V případech, kdy z časových, nebo ekonomických důvodů, případně vlivem vyšší moci, 

není možné nebo účelné svolat zasedání orgánu, je možné uplatnit hlasování „per rollam" 

(oběžníkem). Tímto způsobem hlasování (per rollam) nesmí být hlasováno o zániku 

organizace nebo jejím vstupu do obchodních společností, příp. o volbě členů SR a KK MF 

BRNO. 

6. Každý člen orgánu, který hlasuje opačně, než většina přítomných členů, má právo na 

jmenovité zaznamenání svého postoje, pokud o to požádá. Zastánci menšinového názoru 

mají právo trvat na svém názoru, jsou však vázáni přijatým usnesením. 

7. Funkcionáři orgánů MF BRNO mohou být ze svých funkcí v průběhu funkčního období 

odvoláni orgánem, který je zvolil, za podmínek stanovených pro jejich volbu, výhradně však 

z důvodu porušení těchto Stanov, případně dalších vnitřních předpisů MF BRNO. 

8. Funkcionář je povinen se zdržet hlasování v případě, že je v daném hlasování v osobním 

konfliktu zájmů. 

 

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

 

§ 12  

Všeobecná pravidla hospodaření 

 

1. MF BRNO samostatně hospodaří s majetkem ve svém vlastnictví, dále může hospodařit také 

s majetkem svěřeným, pronajatým či propachtovaným a jiným majetkem, ke kterému má 

právo užívací. 



 

 

2. MF BRNO je povinen se svým majetkem zacházet s péčí řádného hospodáře a používat jej a 

výnosy z něj získané pouze za účelem materiálního zabezpečení cílů a činností podle § 2 

těchto Stanov. 

3. Kontrolu hospodaření s majetkem MF BRNO provádí v souladu s těmito Stanovami a 

předpisy MF BRNO KK MF BRNO, nebo pověřená osoba. 

 

§ 13  

Rozpočty a účetnictví MF BRNO 

 

Účetnictví MF BRNO se řídí zákony a obecně platnými právními předpisy. 

 

 

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 14  

Členství MF BRNO v jiných subjektech 

 

1. MF BRNO je členem Asociace malého fotbalu ČR, z.s. (dále jen „AMF ČR“) 

2. MF BRNO i jeho členové se zavazují plnit podmínky členství v AMF ČR. 

3. MF BRNO členstvím v jiných subjektech akceptuje automaticky eventuální členství těchto 

subjektů v dalších organizacích. 

4. O vystoupení MF BRNO z jiného subjektu, nebo o vstupu do dalšího subjektu, rozhoduje 

nadpoloviční většinou VH MF BRNO. 

 

§ 15  

Výkonné složky MF BRNO 

 

Činnost MF BRNO zajišťují statutární zástupci MF BRNO a další orgány MF BRNO. 

 

§ 16 

Využívání práva 

 

1. MF BRNO je vlastníkem všech práv pocházejících ze soutěží a jiných akcí organizovaných 

přímo MF BRNO, a to bez omezení, pokud jde o obsah, čas, místo a právo. Tato práva 

zahrnují kromě jiného všechny druhy finančních práv, audiovizuální a rozhlasový záznam, 

reprodukci a vysílací práva, multimediální práva, marketingová práva a propagační práva a 

nehmotná práva, jako jsou znaky, loga, emblémy a práva vyplývající z autorského zákona. 

O rozdělení příjmu z hospodářské činnosti z výše uvedených skutečností rozhodne VH MF 

BRNO na základě podkladů předložených SR MF BRNO. SR MF BRNO může vydat 

předpisy upravující uplatňování těchto práv. Převod práv na jiný subjekt musí být schválen 

VH MF BRNO. 

2. Práva a povinnosti jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy MF BRNO. 

3. Převod členství, členských práv a povinností v rámci MF BRNO není možný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 17 

Zánik MF BRNO 

 

1. O rozpuštění, rozdělení nebo sloučení MF BRNO rozhoduje VH MF BRNO nejméně 

tříčtvrtinovou většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, přičemž musí být 

splněna podmínka usnášeníschopnosti VH MF BRNO (§ 8, odst. 11).  

2. O vypořádání majetku a pohledávek při zániku MF BRNO rozhoduje poslední VH MF 

BRNO. 

 

§ 18 

Narovnání sporů 

 

Členové MF BRNO, jmenované nebo zvolené osoby a účastníci soutěží MF BRNO, jsou 

povinni spory mezi sebou vyplývající ze Stanov, řádů a předpisů MF BRNO, řešit 

prostřednictvím orgánů MF BRNO. Také v případech, kdy jim zákony České republiky 

umožňují obrátit se v těchto záležitostech, nebo ve věcech rozhodnutí orgánů MF BRNO na 

řádný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny nejprve vyčerpat k jeho urovnání 

všechny prostředky, které jim poskytují Stanovy, řády a předpisy MF BRNO a AMF ČR, 

jakožto zastřešujícího národního orgánu. 

 

§ 19 

Seznam členů 

 

1. MF BRNO vede seznam členů.  

2. Seznam členů spravuje SR MF BRNO, či jí pověřená osoba, 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 MF BRNO. 

 

§20 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Všichni členové MF BRNO dávají MF BRNO 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 a v souladu s GDPR. Osobní údaje budou použity výhradně v rámci vztahů 

vyplývajících z členství a účasti v MF BRNO a za účelem naplnění cílů MF BRNO 

stanovených v těchto Stanovách, či vnitřních předpisech MF BRNO. 

2. V případě, že jakékoliv ujednání těchto Stanov bude shledáno neplatným, či 

nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení 

těchto Stanov. 

3. Stanovy MF BRNO byly schváleny VH MF BRNO dne 19. 07. 2021 a nahrazují v plném 

rozsahu Stanovy schválené dne 27. 01. 2016. 


