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I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
1.
2.

3.
4.

Název spolku: SK Sněhaři Domažlice, z. s. (dále též jen „spolek“)
SK Sněhaři Domažlice, z. s. je spolkem ve smyslu ust. § 3045 ve spojení s § 214 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a jako
takový je právnickou osobou.
Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, otevřenou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za účelem
naplňování společného zájmu.
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které
jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
Čl. 2
Sídlo spolku:
Sídlem spolku je:
Klášterského 193
344 01 Domažlice

1.

2.

3.

Čl. 3
Činnost spolku:
Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování a k ochraně společného zájmu, kterým je především:
a) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť prvotně pro členy a čekatele a následně pak zájemce z
řad veřejnosti, zejména pak mládeže, vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména
vedlejší činností,
b) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit,
vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, avšak po zajištění ekonomických potřeb spolku,
c) budovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, s důrazem na využití členské
základny spolku,
d) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických,
estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi, spolky i
jednotlivci.
Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s finančními náklady, vykonává spolek ještě vedlejší
hospodářskou činnost k zabezpečení finančních prostředků na podporu realizace hlavní činnosti spolku a za
účelem hospodárného využití spolkového majetku.
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku činnosti definované stanovami.

II.
ČLENSTVÍ

1.

2.

Čl. 4
Podmínky a vznik členství
Členství ve spolku je vždy dobrovolné a jeho formy jsou:
a) člen čekatel (dále jen čekatel), nebo
b) řádný člen (dále jen člen).
Členství se váže výlučně na osobu člena, tedy je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na členova
právního nástupce. Členem a čekatelem spolku může být pouze fyzická osoba.
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3.

Čekatelem spolku může být každý občan České republiky, který:
a) dosáhl věku šesti let,
b) souhlasí s cíli a úkoly spolku a chce se aktivně podílet na jejich realizaci.
Splňuje-li podmínky v bodě a) a b), může být členem nebo čekatelem spolku i cizí státní příslušník.
O přijetí za čekatele spolku rozhoduje valná hromada a to na základě doporučení alespoň jednoho člena. Výbor
spolku je oprávněn stanovit vstupní poplatek za přijetí za čekatele spolku. Výši vstupního poplatku stanovuje
vnitřní směrnice schválená valnou hromadou. Vstupní poplatek je nevratný. Členství v podobě člena čekatele je
považováno za předstupeň plnohodnotného členství. Čekatel proto není oprávněn vykonávat ta práva, která jsou
vyhrazena čl. 5 těchto stanov výhradně členům.
4. Členem spolku se stává čekatel nejdříve po čtyřech letech členství ve spolku, dosažením věku min. osmnácti
let a to vždy rozhodnutím valné hromady na základě návrhu výkonného výboru. Na přijetí za člena není právní
nárok. Nepřijetí není nutno odůvodňovat.
5. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku (je stanoveno zákonem).
6. Výbor spolku je povinen vést seznam členů a čekatelů, který je neveřejný a do kterého jsou oprávněni nahlížet
pouze členové a čekatelé spolku. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí pověřený člen výboru spolku při
vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. V omezené míře je seznam členů
evidován a zveřejněn u Svazu lyžařů České republiky.
Čl. 5
Práva členů
1.

2.

Členové mají právo:
a) volit volené orgány spolku a být do nich voleni,
b) hlasovat na valné hromadě nebo členské schůzi spolku ve všech záležitostech, které jsou valné hromadě
nebo členské schůzi spolku svěřeny.
Členové a čekatelé mají právo:
a) používat a užívat majetek spolku dle platných směrnic,
b) provozovat stroje a technická zařízení v souladu s platnými předpisy a směrnicemi,
c) podávat návrhy valné hromadě, členské schůzi nebo výkonnému výboru spolku na zlepšení činnosti,
účastnit se jednání valné hromady, členské schůze nebo výkonného výboru, vznášet přání, stížnosti,
kritiku a připomínky,
d) být informováni o všech akcích pořádaných spolkem, účastnit se jich nebo se na nich podílet v souladu se
svou odborností, kvalifikací a schopnostmi.

Čl. 6
Povinnosti členů spolku
Všichni členové spolku, tedy členové i čekatelé, jsou povinni:
a) dodržovat stanovy spolku, obecně závazné a odborné předpisy a směrnice, týkající se činnosti spolku,
b) plnit závěry valných hromad, členských schůzí a rozhodnutí výkonného výboru spolku,
c) podílet se na činnosti a plnění úkolů spolku, dodržovat pořádek ve sportovních areálech spolku,
hospodárně nakládat s prostředky a majetkem spolku,
d) v mezích svých možností zvyšovat ekonomickou prosperitu spolku,
e) platit členské příspěvky v termínech schválených výkonným výborem spolku,
f) zachovávat pravidla profesionální etiky člena spolku a chovat se tak, aby nebyla snížena vážnost spolku
nebo poškozeny jeho zájmy a smysl,
g) účastnit se povinných akcí vyhlášených výkonným výborem spolku,
h) dodržovat zásady bezpečnosti provozu strojů a technických zařízení a předcházet nehodám,
i) nést hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky,
j) poskytovat spolku aktuální údaje, včetně bydliště, e-mailu a telefonního čísla. Za správnost a aktuálnost
údajů odpovídá člen.
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Čl. 7
Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:
1. Okamžikem, kdy člen nebo čekatel doručí výboru písemné oznámení o vystoupení ze spolku.
2. Úmrtím člena nebo čekatele.
3. Rozhodnutím o zrušení členství z důvodu závažného porušování povinností člena nebo čekatele spolku. O
zrušení členství rozhoduje valná hromada na základě návrhu člena spolku nebo výkoného výboru. Vždy za
přítomnosti člena nebo čekatele, o jehož zrušení členství se jedná. Nedostaví-li se tento člen nebo čekatel k
tomuto jednání o zrušení jeho členství, na které byl prokazatelně pozván, může být zrušeno členství i bez jeho
účasti. Pozvání se nevyžaduje u situací dle § 239, odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku (OZ).
4. Rozhodnutí o vyloučení člena mu musí být oznámeno písemnou formou do patnácti dnů od rozhodnutí.
5. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení může navrhnout, aby rozhodnutí o
jeho vyloučení přezkoumala kontrolní a revizní komise spolku.

III.
VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ SPOLKU
Čl. 8
Zásady vnitřního uspořádání a jednání orgánů spolku
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Orgány spolku jsou:
a) valná hromada,
b) členská schůze.
Volené orgány:
c) výkonný výbor,
d) kontrolní a revizní komise.
Odborné orgány:
e) správci sportovních areálů,
f) ekonom,
g) technik strojů,
h) správce vleku,
i) organizátor závodů.
Členové výkonného výboru a kontrolní a revizní komise jsou voleni valnou hromadou na funkční období dvou
let a to do konání řádné valné hromady ve druhém roce funkčního období. Adekvátně se funkční období
zkracuje či prodlužuje do termínu konání valné hromady. Okamžikem ukončení funkčního období je volba
nových členů daného orgánu. V případě smrti, naplnění čl.7, zdravotních nebo závažných osobních důvodů u
člena či členů těchto orgánů, kooptuje členská schůze spolku náhradní členy orgánu do nejbližší valné
hromady.
Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období,
zánikem členství ve spolku, odstoupením člena voleného orgánu nebo odvoláním člena voleného orgánu
valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností.
Odborné orgány jsou voleny členskou schůzí, případně valnou hromadou na návrh výkonného výboru.
Volené orgány spolku jsou odpovědny ze své činnosti valné hromadě.
Odborné orgány spolku jsou odpovědny ze své činnosti výkonnému výboru.
Usnesení valné hromady, členské schůze a výkonného výboru v mezích jeho kompetencí jsou pro členy spolku
závazné.
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Čl. 9
Valná hromada
1.

3.

4.
5.

7.

8.

Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, je nejvyšším orgánem spolku a:
a) je svolávána výkonným výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, přičemž mimořádná valná
hromada musí být svolána, požádá-li o to alespoň 1/3 členů spolku. V takovém případě je výkonný výbor
povinen do třiceti dnů od doručení žádosti o její svolání provést úkony ke svolání mimořádné valné
hromady s termínem konání nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti o její svolání. Žádost musí
obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady. Neprovede-li výkonný výbor úkony ke
svolání mimořádné valné hromady do třiceti dnů ode dne doručení žádosti o její svolání, může ten, kdo
podnět ke svolání podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.
b) je usnášeníschopná, účastní-li se jí minimálně 1/2 všech členů spolku. Usnesení je platné, hlasuje-li pro
něj nadpoloviční většina přítomných členů, není-li dále stanoveno jinak.
c) hlasuje o nakládání s majetkem spolku v hodnotě nad 50 000 Kč,
d) o majetkových otázkách nad 50 000 Kč až do 500 000 Kč může valná hromada rozhodnout pouze v tom
případě, účastní-li se jí minimálně 2/3 všech členů spolku. Usnesení je platné, hlasuje-li pro něj
dvoutřetinová většina přítomných členů.
e) o majetkových otázkách nad 500 000 Kč může rozhodovat jen pouze zúčastní-li se minimálně 3/4 všech
členů. Usnesení je platné, hlasuje-li pro něj dvoutřetinová většina přítomných členů.
f) volí veřejně
2. Valná hromada zejména:
a) schvaluje a mění stanovy spolku,
b) schvaluje vnitřní předpisy spolku,
c) stanovuje počet členů výkonného výboru (vždy lichý) a kontrolní a revizní komise a volí a odvolává
jejich členy,
d) na návrh nově zvoleného výkonného výboru volí z jeho členů předsedu a místopředsedu,
e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti spolku, výkonného výboru a kontrolní a revizní komise za
uplynulé období, vyjadřuje se k činnost a přijímá zásady činnosti pro období následující,
f) schvaluje finanční rozpočet na příslušný rok a roční účetní uzávěrku,
g) rozhoduje o základních otázkách koncepce a budoucího rozvoje spolku,
h) rozhoduje o případném nákupu či prodeji nemovitých věcí vždy a movitých věcí nad limitem 50 000 Kč,
souvisejících s přímým provozem sportovních areálů provozovaných spolkem.
Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před
jejím konáním. Elektronická komunikace se považuje za plnohodnotnou alternativu k písemné komunikaci.
Místo a čas zasedání valné hromady se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již
svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit pouze dle platného OZ.
Každý člen má jeden hlas.
Jednání valné hromady řídí předseda nebo místopředseda výkonného výboru nebo jimi pověřená osoba.
Předsedající vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném
ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a
se souhlasem 2/3 členů spolku oprávněných o ní hlasovat. Tímto způsobem však nelze přijímat rozhodnutí o
majetku nad 50 000 Kč. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady a jeho
zpřístupnění všem členům do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo
zasedání předsedal, nebo ten, koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání
svolal, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis
vyhotoven. Každý člen a čekatel spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valných hromad.
Člen spolku je oprávněn nechat se na jednání valné hromady zastoupit, avšak pouze jiným členem spolku.
Zástupce je v takovém případě povinen prokázat svou totožnost a rovněž doložit podepsanou plnou mocí
zastupovaného člena, že byl k jeho zastoupení na konkrétní valné hromadě zmocněn.
Jednání valné hromady je přístupné členům a čekatelům spolku a pozvaným hostům.
Čl. 10
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1.

2.
3.
4.

Členská schůze
Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, je druhým nejvyšším orgánem spolku a:
a) je svolávána výkonným výborem podle potřeby, přičemž musí být svolána, požádá-li o to alespoň 1/3
členů spolku.
b) členská schůze musí být svolána do 15 dnů,
c) je usnášeníschopná, účastní-li se jí minimálně 1/2 všech členů spolku. Usnesení je platné, hlasuje-li pro
něj nadpoloviční většina přítomných členů, není-li dále stanoveno jinak.
d) volí veřejně
schvaluje změny rozpočtu nad limitem 50 000 Kč, nejvýše však do 500 00 Kč, rozhodnout však může pouze v
tom případě, účastní-li se jí minimálně 2/3 všech členů spolku
schvaluje řešení havarijních stavů,
schvaluje mimořádné organizační potřeby spolku.

Čl. 11
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku.
2. Výkonný výbor se skládá minimálně ze 7 členů volených valnou hromadou a má vždy lichý počet členů.
3. Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami v souladu se stanovami spolku, dohlíží
na dodržování stanov, odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel,
dbá na řádnou péči o majetek spolku a zejména na řádné naplňování a ochranu společného zájmu spolku,
pečuje o rozvoj spolku a rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu.
4. Předseda nebo místopředseda svolává výkonný výbor podle potřeby. Výkonný výbor je usnášeníschopný
pouze za účasti nadpoloviční většiny všech jeho členů, přičemž hlas každého člena má stejnou váhu..
5. Za spolek jedná navenek předseda a místopředseda výkonného výboru a to vždy společně. Samostatně jedná
předseda nebo místopředseda pouze, pokud závazky plynoucí z rozhodnutí nemají objem vyšší než 50 000 Kč.
Předseda nebo místopředseda mohou pověřit jiného člena výboru aby jej v konkrétním jednání zastoupil.
6. Výkonný výbor je při své činnosti povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
7. Všechna jednání výkonného výboru jsou přístupná všem členům a čekatelům a pozvaným hostům.
8. Pozvání na schůzi výkonného výboru musí být písemné (e-mailem) a musí být odesláno s programem schůze
nejméně pět dnů před navrhovaným termínem konání schůze všem členům a čekatelům. Odchylky od tohoto
ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze tehdy, pokud výkonný výbor po svém svolání
takovou odchylku schválí 2/3 členů výboru.
9. Výkonný výbor odpovídá za provozování webových stránek spolku a prezentaci sportovních areálů spolku.
10. Předseda nebo místopředseda výkonného výboru je povinen svolat nejpozději do 15 dnů mimořádnou schůzi
výkonného výboru, požádá-li jej o to nejméně 1/3 členů výkonného výboru s udáním důvodu svolání a
programu schůze.
11. Výkonný výbor má právo rozhodovat o věcech nemovitých, movitých a organizačních do finančního limitu
50 000 Kč.
12. Do finančního limitu 10 000 Kč je možné rozhodování výkonného výboru per rollam, a to i prostředky
elektronické komunikace. Hlasy členů je povinnen archivovat předseda nebo pověřený člen výboru.

1.
2.
3.
4.

Čl. 12
Kontrolní a revizní komise
Kontrolní a revizní komise má minimálně 3 členy, které volí a odvolává valná hromada z řad členů spolku.
Kontrolní a revizní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní a revizní komise, který ji zastupuje při
jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku.
Kontrolní a revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost spolku a projednává stížnosti jeho
členů.
Kontrolní a revizní komise je nezávislá na ostatních orgánech spolku a odpovídá pouze valné hromadě, které
podává zprávu o své činnosti minimálně jednou za rok.
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

Kontrolní a revizní komise se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.
Členství v kontrolní a revizní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku.
Úkolem kontrolní a revizní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v
souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími valné
hromady, členské schůze a výkonného výboru.
Kontrolu provádí kontrolní a revizní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí,
a to kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
Při provádění kontrol je kontrolní a revizní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a
ukončení kontroly oznámí kontrolní a revizní komise předsedovi výkonného výboru bez zbytečného prodlení.
Kontrolní a revizní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku
nezávislým auditorem.
O výsledku kontroly předá kontrolní a revizní komise do 15 dnů písemnou zprávu předsedovi výkonného
výboru a následně i valné hromadě. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet
kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k
nápravě.
Všichni členové a čekatelé spolku, výkonný výbor spolku i zaměstnanci spolku jsou povinni s kontrolní a
revizní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další
požadovanou součinnost.
Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry s kontrolní a revizní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své
písemné vyjádření.

Čl. 13
Odborné orgány
Odborné orgány jsou poradním orgánem výkonného výboru.

2.
3.
4.
5.

A/ Správce sportovního areálu
Správce sportovního areálu je odpovědný za zabezpečení provozu sportovního areálu v rozsahu vymezeném
vnitřními předpisy a publikovanými službami.
Správce sportovního areálu plní povinnosti a uplatňuje pravomoci definované výkonným výborem.
Správce sportovního areálu je ze své činnosti odpovědný výkonnému výboru spolku.
Má právo nakládat s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu.
Nese hmotnou odpovědnost za převzatý majetek a finance.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B/ Ekonom
Ekonom řídí ekonomickou činnost spolku.
Ekonom vede organizační agendu spojenou s činností spolku.
Ekonom plní povinnosti a uplatňuje pravomoci definované výkonným výborem.
Ekonom odpovídá za vedení účetnictví spolku.
Ekonom je ze své činnosti odpovědný výkonnému výboru spolku.
Nese hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky.

1.
2.
3.
4.
5.

C/ Technik strojů
Technik strojů odpovídá za provozuschopnost techniky v majetku spolku.
Technik strojů plní povinnosti a uplatňuje pravomoci definované výkonným výborem.
Technik strojů má právo omezit právo člena nebo čekatale viz čl.5, odst. 2, písm.b.
Technik strojů je odpovědný výkonnému výboru spolku.
Nese hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky

1.

1.

D/ Správce vleku
Správce vleku odpovídá za provozuschopnost a provoz lyžařského vleku v majetku spolku v souladu s vnitřní
směrnicí.
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2.
3.
4.

Správce vleku plní povinnosti a uplatňuje pravomoci definované výkonným výborem.
Správce vleku má právo omezit právo člena nebo čekatale viz čl.5, odst.2, písm.b.
Správce vleku je odpovědný výkonnému výboru spolku.

1.
2.
3.
4.

E/ Organizátor závodů
Organizátor závodů odpovídá za organizaci a průběh závodů pořádaných spolkem.
Organizátor závodů plní povinnosti a uplatňuje pravomoci definované výkonným výborem.
Organizátor závodů je odpovědný výkonnému výboru spolku.
Nese hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky

IV.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
Čl. 14
Majetek spolku
Majetek spolku (věci, majetková práva a hodnoty, finanční prostředky a penězi ocenitelné jiné hodnoty), které
spolek využívá k zabezpečení své činnosti, tvoří:
1. Hmotný majetek spolku včetně spoluvlastnictví, věcných břemen apod.
2. Nehmotný majetek.
3. Finanční prostředky spolku na hotovosti a na účtech u peněžních ústavů.
4. Práva k výsledkům duševní činnosti.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Čl. 15
V zájmu plnění a ochrany společného zájmu uvedeného v čl. 3 těchto stanov spolek získává prostředky na
svoji činnost zejména:
a) z členských příspěvků, darů a dotací.
b) z příjmů ze své vedlejší hospodářské činnosti dle čl. 3, odst. 2 těchto stanov.
Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností
naplňujících společný zájem a cíle spolku, k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností a k
vytvoření provozní rezervy.
Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování jiných fyzických anebo právnických osob, to platí v
plné míře pro členy, čekatele a případné zaměstnance spolku, ale nevylučuje to použití prostředků k sociálním
nebo charitativním účelům vždy však schválených valnou hromadou nebo členskou schůzí. Výjimku z tohoto
ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování společného
zájmu a cílů spolku.
Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení
těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu a v souladu s ním.
Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a
směrnicích spolku.

V.
SYMBOLIKA
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Čl. 16
Spolek má svůj znak, jehož podoba, tvar a způsob užívání je obsažen ve zvláštní interní směrnici spolku. Za
používání symbolů spolku je odpovědný výkonný výbor.

VI.
ZÁNIK SPOLKU

1.

2.

1.

Čl. 17
Spolek zaniká:
Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem:
a) o rozpuštění nebo sloučení rozhoduje valná hromada, účastní-li se jí minimálně 3/4 všech členů spolku.
Usnesení je platné, hlasuje-li pro něj min.dvoutřetinová většina přítomných členů
b) usnesení valné hromady o zrušení spolku se osvědčuje notářským zápisem.
Spolek může zaniknout také z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Čl. 18
Majetkové vypořádání spolku (likvidace)
Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání:
a) v případě zániku spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání
majetku. Likvidátora volí valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace bude použit
zákonem stanoveným způsobem.
b) 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 a v souladu se zákonem.

VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 19
Tyto stanovy mohou být změněny jen valnou hromadou.
Čl. 20
Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem
jejího přijetí valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin
spolkového rejstříku.
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