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České asociace létajícího disku
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I.
UVOZUJÍCÍ USTANOVENÍ A ÚČEL ČALD
1. Česká asociace létajícího disku (dále jen ČALD) je nezávislým, dobrovolným a
apolitickým spolkem sdružujícím právnické osoby – sportovní svazy, které se věnují
sportům s létajícím diskem (dále také jen „sporty“).
2. Účelem ČALD je všestranně napomáhat rozvoji sportů s létajícím diskem a
prezentovat tyto sporty prostřednictvím organizovaných soutěžních a
propagačních akcí široké veřejnosti.
3. Pro naplnění svého účelu ČALD spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, národními a mezinárodními sportovními, resp. tělovýchovnými
organizacemi, přičemž největší důraz klade na dodržování principů fair-play, resp.
na dodržování principu Spirit of the Game.
4. ČALD zastupuje a reprezentuje Českou republiku na mezinárodní úrovni. ČALD je
členem World Flying Disc Federation (dále jen „WFDF“).
II.
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ
1. Členem ČALD mohou být právnické osoby. Zejména mohou být členem ČALD
spolky, které provozují sporty s létajícím diskem a sledují svou činností stejné cíle
jako ČALD.
2. Členství jednotlivců je členstvím k právnické osobě, která je evidovaným členem
ČALD. O přijetí jednotlivce za svého člena rozhoduje člen ČALD.

3. Členství právnické osoby vzniká na základě rozhodnutí valné hromady ČALD o
přijetí písemné přihlášky. Přihláška do ČALD zahrnuje prohlášení uchazeče o
členství, že vstupuje do ČALD dobrovolně, zavazuje se dodržovat Stanovy a
ostatní předpisy a řády ČALD a řídit se rozhodnutími ČALD. Další náležitosti
přihlášky určuje vnitřní předpis.
4. Právnická osoba na žádost výkonné rady ČALD předloží ČALD nejméně jednou
ročně aktuální seznam členů dle zaplacených členských příspěvků.
5. Přihlášky se podávají výkonné radě ČALD.
6. Členství v ČALD zaniká zejména:
a. vystoupením člena z ČALD, o kterém písemně informuje výkonnou radu
ČALD,
b. vyloučením, dopustí-li se člen ČALD jednání, které je v rozporu se
stanovami ČALD nebo zákonem anebo je neslučitelné s členstvím v ČALD,
c. zánikem právnické osoby člena,
d. zánikem ČALD jako právnické osoby.
7. O vyloučení člena rozhoduje Valná hromada ČALD. Rozhodnutí o vyloučení člena
musí být písemné, odůvodněné a doručené členovi. Proti rozhodnutí o vyloučení
může podat člen písemné odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.
Odvolání se podává k výkonné radě ČALD. O odvolání rozhoduje kontrolní komise
ČALD.
III.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI
1. Výkonná rada ČALD vede seznam všech členů ČALD.
2. Rozhodným dnem pro stav evidence členů ČALD je vždy 31. 12. kalendářního roku.
3. ČALD na žádost vydá členovi ČALD potvrzení, kterým se dokládá, že právnická
osoba je platným členem ČALD se všemi právy a povinnostmi z tohoto vztahu
vyplývajícími.
4. Členové ČALD platí členské příspěvky, jejichž výši stanoví výkonná rada a
schvaluje valná hromada v rámci rozpočtu navrženého ze strany výkonné rady.
Zaplacení členského příspěvku je podmínkou řádného členství v ČALD.
5. Práva členů ČALD:
a. podílet se na výhodách z členství vyplývajících,
b. být informován o činnosti a hospodaření ČALD, předkládat návrhy k její činnosti
a vyjadřovat se k práci jejích orgánů,
c. jmenovat zástupce do orgánů ČALD dle těchto stanov,
6. Povinnosti členů ČALD:
a. aktivně přispívat k naplňování účelu ČALD, zastupovat a hájit její zájmy,
b. poskytnout součinnost orgánům ČALD v naplňování jejích zákonných
povinností,
c. realizovat úkoly vyplývající ze Stanov, resp. ostatních předpisů a řádů ČALD a
usnesení orgánů ČALD,
d. platit licence, příspěvky a poplatky, pokud jsou stanoveny rozhodnutími
příslušných orgánů ČALD nebo povinnost je hradit vyplývá z dalších předpisů
či řádů ČALD.
IV.
ORGÁNY ČALD

1. Orgány ČALD jsou:
a. valná hromada (dále také jen „VH“),
b. výkonná rada (dále také jen „VR“),
c. kontrolní komise (dále také jen „KK“).
V.
VALNÁ HROMADA
1. VH je nejvyšším orgánem ČALD.
2. VH se schází nejméně 1 /jednou/ za rok a svolává ji výkonná rada, která řídí její
jednání a navrhuje program. Pozvánku na VH rozešle VR svým členům
(sportovním svazům) prostřednictvím členů, kteří za právnickou osobu běžně s VR
komunikují (pokud není ujednáno jinak), nejpozději 30 dnů před konáním VH, a to
obvykle elektronickou poštou.
3. Delegáti valné hromady s právem hlasovacím jsou:
a. členové výkonné rady ČALD,
b. předseda kontrolní komise ČALD,
c. zástupci sportovních svazů, členů ČALD, dle klíče v bodu 6.
4. Při hlasování na VH náleží každému delegátovi 1 /jeden/ hlas.
5. Sportovní svazy, členové ČALD, jsou na VH zastoupeni delegáty podle počtu členů
dle evidence členů ČALD ke dni 31. 12. předchozího kalendářního roku.
6. Klíč k počtu zástupců sportovních svazů, členů ČALD, je následující:
a. 1-100 členů včetně = 1 zástupce,
b. 101-500 členů včetně = 2 zástupci,
c. 501-1000 členů včetně = 3 zástupci,
d. 1001-3000 členů včetně = 4 zástupci,
e. 3001 a více členů = 5 zástupců.
7. Právnické osoby jednají a hlasují na valné hromadě prostřednictvím svých
delegátů, jejichž počet je určen dle klíče v bodě 6. Předpokladem účasti právnické
osoby na VH je zaplacení členských příspěvků za poslední kalendářní rok, pokud
jsou stanoveny.
8. Do působnosti VH patří:
a. schvalovat plán činnosti a rozpočet navržený VR,
b. schvalovat roční účetní závěrku,
c. projednávat zprávu KK,
d. přijímat, měnit a doplňovat stanovy,
e. rozhodovat o zániku ČALD, včetně vypořádání jejího majetku,
f. rozhodovat o vyloučení člena
9. VH je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna většina oprávněných delegátů.
10. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných delegátů. O záležitostech
vyjmenovaných v odst. 8 písm. e) a f) rozhoduje VH minimálně 2/3 oprávněných
delegátů.
VI.
VÝKONNÁ RADA
1. Výkonná rada je statutárním orgánem ČALD, který řídí činnost ČALD a jedná
jménem ČALD.
2. Členství ve VR je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi.

3. Spolek (právnická osoba) provozující sporty s létajícím diskem musí být ve výkonné
radě zastoupen jedním zástupcem, starším osmnácti let. Zástupce se stává členem
VR v okamžiku rozhodnutí VH o přijetí přihlášky spolku (právnické osoby) o členství
v ČALD. Spolek (právnická osoba) v přihlášce zástupce řádně identifikuje. Spolek
se zavazuje informovat ČALD, pokud dojde ke změně osoby zástupce. Členem VR
se nový zástupce stává v okamžiku doručení oznámení o změně zástupce.
Oznámení o změně zástupce se doručuje VR.
4. V případě odvolání, nebo odstoupení zástupce je člen, jehož zástupce byl odvolán,
nebo odstoupil, povinen jmenovat nového zástupce, a to nejpozději do dvou
měsíců.
5. VR má nejméně tři členy. Členové VR volí ze svého středu předsedu, který obvykle
její jednání řídí.
6. VR se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Je
usnášeníschopná, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů. VR rozhoduje
většinou hlasů přítomných členů. Každý člen VR má jeden hlas.
7. V průběhu jednání VR se pořizuje zápis, který podepisuje jeden z členů VR.
V zápisu z jednání VR se jmenovitě uvádí členové VR, kteří hlasovali proti
jednotlivým rozhodnutím VR a kteří se zdrželi, jinak se má za to, že neuvedení
členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
8. Do působnosti VR patří vše, co dle těchto Stanov nespadá do působnosti jiného
orgánu. VR zejména svolává valnou hromadu ČALD (příp. mimořádnou valnou
hromadu), předkládá valné hromadě ke schválení roční rozpočet a roční účetní
závěrku, zpracovává a schvaluje předpisy a řády ČALD.
9. Člen výkonné rady se může svého členství vzdát, a to bez udání důvodu. Vzdání
se členství musí být písemné a doručuje se výkonné radě.
10. Členství ve VR dle čl. VI. odst. 3 Stanov zaniká ukončením členství tohoto spolku
(právnické osoby) v ČALD.
VII.
ZPŮSOB JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA ČALD
1. Jménem ČALD jedná navenek zpravidla předseda VR, pokud nepověří jiného
člena VR.
2. Podepisovat za ČALD mohou společně dva členové výkonné rady, přičemž jedním
z těchto členů musí být vždy předseda VR. Podepisovat za ČALD může i jeden
člen výkonné rady, pokud byl k tomu výkonnou radou písemně pověřen. Za
pověření se považuje i rozhodnutí VR zaznamenané v zápisu z jednání VR.
3. Bližší podmínky jednání za ČALD může upravit jednací a podpisový řád ČALD,
který v případě potřeby vydává VR.
VIII.
KONTROLNÍ KOMISE
1. Kontrolním orgánem ČALD je kontrolní komise.
2. Spolek (právnická osoba) provozující sporty s létajícím diskem musí být v kontrolní
komisi zastoupen jedním zástupcem. Zástupce se stává členem KK v okamžiku
rozhodnutí VH o přijetí přihlášky spolku (právnické osoby) o členství v ČALD.
Spolek (právnická osoba) v přihlášce zástupce v KK řádně identifikuje. Spolek se
zavazuje informovat ČALD, pokud dojde ke změně osoby zástupce v KK. Členem
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KK se nový zástupce stává v okamžiku doručení oznámení o změně zástupce.
Oznámení o změně zástupce se doručuje VR.
Členem KK se může stát pouze člen spolku, který je členem ČALD a je starší
osmnáct let. Členství v KK je neslučitelné s členstvím ve VR.
V případě odvolání nebo odstoupení stálého zástupce je člen, jehož zástupce byl
odvolán, nebo odstoupil, povinen jmenovat nového zástupce, a to nejpozději do
dvou měsíců.
Kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu, který její jednání obvykle řídí a
jedná jejím jménem ve vztahu k členům a k ostatním orgánům ČALD.
KK se schází dle potřeby, nejméně ale jednou za tři měsíce.
Do působnosti KK patří provádění kontroly a přezkoumávání ekonomických a
právních operací realizovaných v rámci činnosti ČALD.
KK je povinna o závěrech ze své činnosti informovat VH.
IX.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ A MAJETEK ČALD

1. ČALD je spolkem dle definice zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
2. Majetek ČALD tvoří hmotný majetek, finanční prostředky na běžných účtech,
pohledávky a jiná majetková práva.
3. Zdrojem majetku jsou zejména:
a. členské příspěvky,
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 jejímu provozování.
4. Zásady financování a hospodaření ČALD schvaluje VR.
5. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje VR.
X.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Výklad stanov je oprávněna provádět VR, přičemž se jedná o výklad závazný.
Podstatná rozhodnutí, která se týkají výkladu stanov, VR zveřejňuje na webových
stránkách ČALD.
2. Spolky, které jsou členy ČALD ke dni vstupu těchto stanov v účinnost a splňují
podmínky členství dle těchto stanov, se i nadále považují za členy ČALD za
předpokladu, že jmenují své zástupce do VR a KK v souladu s těmito stanovami.
3. Členové VR a KK ČALD, kteří svou funkci vykonávají ke dni vstupu těchto stanov
v účinnost, se považují nadále za členy VR, respektive KK, do doby jmenování
zástupců dle těchto stanov, nejdéle však 2 měsíce.
4. S ohledem na vývoj ČALD a jeho transformaci prostřednictvím těchto stanov se
veškerý finanční a movitý majetek ČALD nabytý před účinností těchto stanov
bezúplatně převádí spolku Česká asociace ultimate, z.s.. Toto ustanovení se
nevztahuje na finanční zdroje z dotací poskytnutých z rozpočtu MŠMT v roce 2018
a 2019. Převod majetku se řídí darovací smlouvou schválenou VH současně s
těmito stanovami.

