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1 Základní údaje o Spolku 
Spolek Kulatá šachovnice z.s. vznikl 27.12.2015 změnou právní formy ze stejnojmenného 
občanského družení, které vzniklo v roce 2010. Spolek se věnuje sportovní hře s létajícím 
talířem - ultimate frisbee. Spolek je registrován jako Oddíl v České asociaci létajícího disku. 

1.1 Kontaktní údaje 
Název spolku: Kulatá šachovnice z.s. 
Sídlo: Nerudova 132, Hradec Králové, 500 02 
IČO: 22849084 
Spisová značka: L 7571 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
internetové stránky: http://www.frisbee.cz/kulata-sachovnice-hradec-kralove.html 

1.2 Organizační struktura 
Dle stanov spolku je Spolek řízen čtyřčlennou Výkonnou radou. Statutárním orgánem je 
Předseda. Oba orgány jsou voleny na funkční období 2 roky a byly zvoleny na Členské 
schůzi 27.12.2015. 
Nejvyšším orgánem Členská schůze. Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové, 
volební právo však mají dle stanov pouze Řádní členové. 

1.2.1 Předseda 
● Ing. Jiří Voseček 

1.2.2 Členové Výkonné rady 
● Ekonomický manažer - Ing. Jiří Voseček 
● Sportovní manažer - Dominik Hataš 
● Manažer členské základny - Alžběta Hodačová 
● Zástupce oddílu - Karolína Zubatá 

1.3 Poslání spolku 
Spolek se věnuje sportu ultimate frisbee, hře s létajícím talířem. 
Základním posláním Spolku je: 

A. Poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblastech tělovýchovy a sportu. 
B. Organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. 
C. Vytvářet ekonomickou základnu pro svou činnost. 
D. Vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel. 
E. Hájit zájmy členů sdružení, za tím účelem spolupracovat s orgány obcí a s ostatními 

organizacemi i jednotlivci. 
F. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a sportu 

zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.  

 

http://www.frisbee.cz/kulata-sachovnice-hradec-kralove.html
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2 Činnost spolku v roce 2016 
Týmy spoku se úspěšně účastnily halové i venkovní ligové soutěže a pořádaly několik akcí. 
Po celý školní rok probíhaly týdně 2 tréninky. 

2.1 Rozvoj 
Byla nastartována propagace na základních školách v Hradci Králové, ve které se bude 
pokračovat v roce 2017. 

2.2 Pořádání turnajů 
Spolek pořádal v roce 2016 dva turnaje. 
 

● Kvalifikace Open & Women - únor, hala TJ Slavia HK, kvalifikační turnaj kategorie 
Open a Women (200 účastníků) 

● Scout Frisbee Cup - říjen, fotbalový areál Malšova Lhota, 12. ročník turnaje pro 
začínající hráče (170 účastníků) 

2.3 Ligové soutěže 

2.3.1 Halové soutěže 
● Mix: nepovedlo se udržet na stupních vítězů z minulých dvou let, tým ale zůstal díky 

5. místu v 1. lize a nemusel se účastnit Kvalifikace o 1. ligu 
● Open: tým získal bronzové medaile 
● Women: zisk 4. místa 
● Juniorský tým se po roční pauze vrátil na post Mistrů republiky, když v Bohumíně v 

listopadu bez větších potíží ovládl celý turnaj 

2.3.2 Venkovní soutěže 
● Mix: účast na finálovém turnaji, výsledné 7. místo (v roce 2015 9. místo) 
● Open: účast na finálovém turnaji, výsledné 8. místo 
● Women: tým se samostatně neúčastnil, hráčky hrály ve spojení s týmy z Východních 

Čech. Tým se umístil na 7. místě. 

 
 
 

 



Výroční zpráva spolku Kulatá šachovnice z.s. za rok 2016 

2.4 Tréninky 
Během celého roku probíhaly pravidelné tréninky 2x týdně, během halové i venkovní 
sezony. 
 

● V halách ZŠ Kukleny, SPŠ Hradec Králové a přípravné akce v TJ Slavia HK 
● Venkovní tréninky probíhaly na UMT ZŠ Štefcova 

2.5 Reprezentace 
● 3 hráčky týmu byly součástí juniorské reprezentace kategorie Women, která na 

Mistrovství Světa získala 10. místo v konkurenci 20 týmů. 
● 3 hráči byli součástí reprezentace Open na stejném MS 
● 1 hráč týmu byl součástí národní reprezentace v kategorii Mix, tým se účastnil 

Mistroství Světa v Londýně (Dánsko) a skončil na 12. místě 
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3 Členská základna 
Počet členů se v roce 2016 zvýšil na celkový počet 35 členů. 
 
Členů do 18 let (ročník 1998 a mladší): 15 
Členů nad 18 let: 20 
 

4 Účetní uzávěrka 

4.1 Přehled o příjmech a výdajích 
Hospodaření spolku v roce 2016 bylo vyrovnané. 

    

Přehled o příjmech a výdajích 2015 

hlavní činnost 

Výdaje  Příjmy  

Provozní (pronájem 
tréninkových prostor) 

61,343 Kč Členské příspěvky 42,150 Kč 

Neinvestiční náklady 
(cestovné, startovné) 

31,365 Kč Vklad členů na akce 20,440 Kč 

  Sponzorské dary a dotace 30,118 Kč 

výdaje celkem 92,708 Kč příjmy celkem 92,708 Kč 

vedlejší činnost 

Výdaje  Příjmy  

    

výdaje celkem - Kč příjmy celkem - Kč 

4.2 Přehled o majetku a závazcích 
Spolek v roce 2015 nevlastnil žádný majetek a neměl žádné závazky. 
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5 Závěr 
Spolek v roce 2016 úspěšně navázal na předchozí činnost stejnojmenného občanského 
sdružení. 
 
Díky podpoře partnerů a dotacím se podařilo snížit ekonomickou náročnost účasti na 
soutěžních akcích. 
 
V roce 2017 se spolek plánuje zaměřit na rozvoj členské základny hráčů okolo 15 let a 
vytvoření stabilního juniorského týmu hráčů do 20 let. 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval dne 28. prosince 2016 
Ing. Jiří Voseček 
předseda spolku 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 


