
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVY 

SPORTOVNÍHO KLUBU DYNAMICKÉ STŘELBY 

HRADEC KRÁLOVÉ z.s. 
ze dne 14.11.2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Obsah stanov 

1. Název a sídlo ........................................................................................................................... 3 

2. Činnost spolku   ...................................................................................................................... 3 

3. Členství v spolku   ................................................................................................................... 3 

4. Zánik členství .......................................................................................................................... 4 

5. Práva člena spolku  ................................................................................................................. 4 

6. Povinnosti člena spolku   ......................................................................................................... 5 

7. Členské příspěvky ................................................................................................................... 5 

8. Orgány spolku   ....................................................................................................................... 5 

9. Rozsah pravomocí, způsobilost k usnášení .............................................................................. 5 

10. Funkční období ................................................................................................................... 6 

11. Odvolání člena a odstoupení člena orgánu spolku   .............................................................. 6 

12. Hlasování ............................................................................................................................ 6 

13. Jednání ................................................................................................................................ 6 

14. Zápis z jednání .................................................................................................................... 6 

15. Členská schůze .................................................................................................................... 7 

16. Svolání členské schůze ........................................................................................................ 7 

17. Výbor spolku   ..................................................................................................................... 7 

18. Předseda spolku   ................................................................................................................. 8 

19. Statutární orgány spolku   .................................................................................................... 8 

20. Kontrolní komise ................................................................................................................. 9 

21. Volba kontrolní komise ....................................................................................................... 9 

22. Majetek a hospodaření spolku  ............................................................................................ 9 

  



3 

 

ČÁST I 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Název a sídlo 

1.  Název spolku zní „Sportovní klub dynamické střelby Hradec Králové z.s. “, dále jen „spolek  “. 

2.  Sídlo spolku – kontaktní adresa  je: A.Seligera 319, 503 03 Smiřice 

3.  IČ: 05586071 

4.  Spolek   vytváří vlastní symboliku (logo, vlajka, odznak apod. ). 

 

 

ČÁST II 

PŮSOBNOST A POSLÁNÍ SPOLKU   

2. Činnost spolku   

1.  Spolek   je dobrovolné politicky nezávislé sportovní sdružení jejich členů. Spolek   má právní 
subjektivitu, jedná svým jménem a nese odpovědnost za své závazky. 

2.  Činnost spolku   je založena na provozování, podporování, organizování a řízení sportovně 
střeleckých činností. 

3.  Předmětem činnosti spolku   je zejména: 

  a) propagace praktické střelby jako sportovní disciplíny, vedení svých členů k bezpečnému a 
pohotovému zacházení se střelnými zbraněmi, k naplňování základní myšlenky IPSC – „DVC“ 
„Diligentia – Vis – Celeritas“ (Přesnost – Síla – Rychlost) 

  b) organizování sportovních soutěží a další akcí v praktické střelbě národního a mezinárodního 
charakteru 

  c) vytváření podmínky pro rozvoj praktické střelby pro všechny své členy ve smyslu stanov, 
pravidel, sportovních řádů a směrnic   

  d) ochrana práv a oprávněných zájmů členů spolku v oblasti sportovního střelectví 

  e) podpora sportovní činnosti členů, reprezentace spolku a sportovního střelectví obecně. 

 

 

ČÁST III 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU  , PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

3. Členství ve spolku   

1.  Členem spolku   se může stát kdokoli (znamená občan ČR nebo osoba, která má povolení 
k trvalému pobytu v ČR bez rozdílu národnosti, náboženství, rasy a sociálního postavení), kdo 
souhlasí s programem spolku   a projeví zájem být řádně evidován jako člen spolku, řídit se jeho 
Stanovami a  podílet se na jeho činnosti. Osoby mladší 18ti let se mohou stát členy pouze se 
souhlasem svého zákonného zástupce.  

2.  Dokladem o řádném členství ve spolku   je členský průkaz České asociace sportovní dynamické 
střelby z.s. (CASDS) s vylepeným kupónem označujícím dobu jeho platnosti na příslušný rok a 
evidenčním číslem. 

3.  Podmínkou žádosti o členství ve spolku   je prokázání bezúhonnosti a spolehlivosti zájemce (v 
rozsahu § 22 a § 23 zákona č. 119/2002 Sb. např.předložením výpisu z trestního rejstříku). 

4.  O přijetí zájemce o členství rozhoduje výbor spolku  nadpoloviční většinou přítomných členů. 

5.  Členství vzniká dnem, kdy výbor rozhodne o přijetí za člena na základě předložené písemné 
přihlášky. V případě, že uchazeči o členství rozhodnutím výboru členství nevzniklo, je rozhodnutí 
uchazeči zašle písemně. Může uvést důvody svého rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí se lze 
odvolat k nejbližší členské schůzi. 

6.  Členská schůze rozhodne o odvolání uchazeče o členství nejpozději do 6 měsíců od přijetí žádosti 
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takového uchazeče. Proti zápornému rozhodnutí není odvolání přípustné. 

7.  Výbor může členské schůzi navrhnout ukončení členství v případě závažného nebo opakovaného 
porušování stanov členem. 

 

4. Zánik členství 

1.  Doručením oznámení člena spolku   o svém vystoupení. Toto oznámení musí být zasláno 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu spolku, email spolku   nebo osobně předáno 
členovi výboru spolku  . 

2.  Zrušením členství dle ustanovení čl. 4.7. 

3.  Automaticky při nezaplacení členského příspěvku dle čl. 11.4. za aktuální rok déle než 1 měsíc po 
uplynutí stanoveného časového termínu - 28.2. běžného roku. O této skutečnosti, že mu bylo 
členství ukončeno, předá předseda spolku   písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
elektronickou poštou. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je možné do 1 měsíce od doručení u 
předsedy spolku   a v případě kladného rozhodnutí je člen povinen zaplatit stanovené penále. 
Doručením se rozumí odesláním zprávy a vyvěšením na webových stránkách spolku   určené části 
webu členům spolku  . 

4.  Členství dle čl. 3. zaniká dnem rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů členské schůze 
projednávající jeho zrušení dle čl. 4.7. 

5.  Proti rozhodnutí členské schůze, jímž je členu spolku   členství zrušeno není odvolání přípustné. 
Doručením se rozumí odesláním rozhodnutí a vyvěšením na webových stránkách spolku   určené 
části webu členům spolku  . 

6.  Výbor je oprávněn třípětinovou většinou všech svých členů rozhodnout o zrušení členství v spolku   
kteréhokoliv člena podle čl. 4.7. Proti tomuto rozhodnutí o zrušení členství je přípustné odvolání k 
nejbližší členské schůzi. Odvolání se doručuje předsedovi spolku  . Předseda spolku   má povinnost 
předložit odvolání členské schůzi. Do projednání a rozhodnutí členskou schůzí pozbývá člen práv 
dle čl. 5. 

7.  Ke zrušení členství může dojít: 

  a) pro závažné porušení stanov spolku  , zejména čl. 6. 

  b) pro jednání, které zpochybňuje a nebo zabraňuje úsilí spolku   o plnění jeho programu 

  c) v důsledku pravomocného odsouzení za trestný čin, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se 
spolek   o této skutečnosti dozví 

  d) pro dlouhodobou, více jak jednoletou, neomluvenou neúčast na činnosti spolku  . 

8.  Úmrtím člena spolku  . 

9.  Zánikem spolku  . 

5. Práva člena spolku   

1.  Účastnit se jednání členské schůze a spolurozhodovat o činnosti spolku  . 

2.  Svobodně v orgánech spolku   vyjadřovat své názory, svá stanoviska k práci spolku   a k činnosti 
jednotlivých funkcionářů spolku  . 

3.  Zúčastnit se akcí pořádaných spolku   

4.  Předkládat návrhy a podněty orgánům spolku  . 

5.  Účastnit se všech jednání kteréhokoliv orgánu spolku  , pokud tento orgán projednává závažné 
okolnosti týkající se jeho osoby, s výjimkou zániku členství podle čl. 4.3 nebo zrušení členství podle 
čl. 4.7.c). 

6.  Dostávat informace a na požádání vysvětlení týkající se činnosti spolku  . 

7.  Užívat rady a pomoci orgánů spolku   při výkonu své funkce v spolku  . 

8.  Vyvíjet činnost v kterékoliv odborné činnosti spolku  . 

9.  Hlasovat, volit a být volen do všech funkcí v souladu se Stanovami spolku  . 

10.  Volit a být volen od 18 let věku do všech funkcí spolku  . 
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6. Povinnosti člena spolku   

1.  Důsledně dodržovat stanovy spolku  . 

2.  Svou činností a svým jednáním hájit a prosazovat zájmy spolku  . 

3.  Plnit vnitřní předpisy spolku  . 

4.  Plnit usnesení orgánů spolku  . 

5.  Plnit stanovené úkoly a přijaté závazky. 

6.  Plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal s odpovědností tomu orgánu spolku  , 
který jej do funkce zvolil. 

7.  Řádně a včas platit členský příspěvek, jinak hrozí ukončení členství dle čl. 4.7 e). 

8.  Umožnit kontrolní komisi spolku   ověřit podklady o stavu členské základny za účelem kontroly výše 
úhrady členského příspěvku. 

9.  Chránit a šetřit majetek spolku  . 

10.  Informovat výbor o pravomocném uznání viny z trestného činu nebo přestupku uvedeného § 22 a 23 
zákona o zbraních ve lhůtě 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku. 

11.  Účastnit se sportovních akcí v rámci registrace spolku   u dalších sportovních sdružení (např. SBTS, 
Asociace praktické střelby ČR). 

12.  Svou účastí na sportovních akcích reprezentovat dobré jméno spolku  . 

7. Členské příspěvky 

1.  Výši řádných členských příspěvků určuje členská schůze na návrh výboru spolku  . 

2.  Výši členských příspěvků může ve výjimečných případech upravit výbor, toto rozhodnutí podléhá 
schválení nejbližší členské schůze. 

3.  Každý člen je povinen řádně a včas platit členské příspěvky. 

4.  Nezaplacení členského příspěvku je považováno za závažné porušení Stanov spolku. 

5.  Od placení členského příspěvku může osvobodit pouze členská schůze. 

 

 

ČÁST IV 

ORGÁNY SPOLKU  

8. Orgány spolku  

1.  Orgány spolku jsou: 

  a) členská schůze 

  b) předseda spolku  

  c) kontrolní komise. 

d) výbor 

9. Rozsah pravomocí, způsobilost k usnášení 

1.  Orgány spolku mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov spolku spadají do jejich 
působnosti. 

2.  Členové orgánů spolku jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a 
dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. 

3.  Kolektivní orgány spolku rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu. 

4.  Kolektivní orgány spolku jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich 
členů. Usnesení je přijato, hlasovalo-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud stanovy 
neurčují jinak. 

5.  Funkce člena výboru spolku a kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 
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10. Funkční období 

1.  Funkční období členů orgánů spolku činí dva roky. 

2.  Členové spolku   mohou být voleni do orgánů spolku opětovně. 

11. Odvolání člena a odstoupení člena orgánu spolku  

1.  Neplní-li člen orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, 
který jej zvolil a povolat dnem účinnosti odvolání náhradníka. 

2.  Člen spolku, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to 
orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dne, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. 
Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení 
dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za 
projednané. 

3.  Zvolení náhradníci členů orgánů nastupují na místo odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení 
podle stanoveného pořadí. 

4.  Orgán spolku je oprávněn kooptovat za uvolněné členy jiné osoby, avšak nejvýše do jedné třetiny 
celkového počtu řádně zvolených členů orgánu - kooptaci musí schválit nejbližší členská schůze. 

5.  Ustanovení odst. 2, 3, 4 platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí. 

12. Hlasování 

1.  Každému členu spolku i každému členu orgánu spolku náleží jeden hlas. 

2.  V orgánech spolku se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na 
hlasování tajném. 

3.  Ve výboru a kontrolní komisi lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo 
pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas předem 
všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. 

4.  Pro platnost usnesení členské schůze, výboru a kontrolní komise se vyžaduje jejich řádné svolání, 
přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je 
rozhodující hlas předsedajícího. 

5.  O záležitostech podle čl. 15.4. e) a f) a o zániku spolku s likvidací a plánu rozdělení likvidačního 
zůstatku rozhoduje členská schůze za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku registrovaných 
ke dni konání členské schůze a alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných členů. 

13. Jednání 

1.  Orgány spolku jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popř. o 
záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl. 

2.  Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno 
usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci. 

14. Zápis z jednání 

1.  O průběhu jednání všech kolektivních orgánů spolku se pořizuje zápis, který musí obsahovat: 

  a) datum a místo jednání schůze 

  b) přijatá usnesení 

  c) výsledky hlasování 

  d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 

2.  Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k 
projednávaným bodům. 

3.  Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 

4.  Schválená usnesení členské schůze spolku se zveřejní způsobem v spolku obvyklým do 7 dnů ode 
dne jeho přijetí. 
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5.  Podrobnosti o postupu orgánů spolku při volbách a odvolávání, o jednání a rozhodování a ověřování 
zápisu upravuje volební a jednací řád, který schvaluje příslušný orgán spolku. 

15. Členská schůze 

1.  Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti 
spolku  , kontrolovat činnost spolku a jeho orgánů. 

2.  Členská schůze se zabývá zejména činností spolku a schválením aktivit spolku.  

3.  Členská schůze: 

  a) schvaluje hospodaření spolku za uplynulé období od konání minulé výroční členské schůze 

  b) schvaluje rozpočet na další období předložený výborem 

  c) určuje a schvaluje výši řádných členských příspěvků na příští rok 

4.  Do výlučné působnosti členské schůze patří 

  a) projednání a schválení zprávy výboru o činnosti a stavu spolku a zprávu kontrolní komise a 
projednává a schvaluje zprávu o hospodaření spolku a přijímá potřebná opatření 

  b) určení cílů a koncepce další činnosti 

  c) schválení rozpočtu na další období předložený výborem 

  d) schválení a změny Stanov a symbolik spolku  

  e) rozhodování o zániku spolku  

  f) rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku nebo sloučení s jinou organizací  

  g) volba členů kontrolní komisi 

  h) rozhodování o odvoláních proti usnesením výboru 

  i) stanovení a schválení výše řádných členských příspěvků na příští rok 

  j) volba členů výboru 

  k) projednání a rozhodování o konečném zrušení členství v spolku dle čl. 4.7.a) až e). 

5.  Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se spolku a jeho činnost, pokud si 
rozhodování o některé věci vyhradila. 

6.  Členská schůze může na návrh kontrolní komise změnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí výboru, 
kterým byly porušeny obecně závazné právní předpisy nebo stanovy spolku, jestliže od nabytí 
právní moci rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než dva roky. 

16. Svolání členské schůze 

1.  Jednání členské schůze svolává předseda podle potřeby, nejméně jednou ročně. 

2.  Jednání výroční členské schůze svolává předseda právě jednou ročně. 

3.  Pořad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozději třicet dnů před zasedáním 
členské schůze. Písemné pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo jednání. Spolu s 
pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové materiály. 

4.  Na žádost jedné třetiny členů spolku nebo kontrolní komise zařadí předseda jimi určenou záležitost 
na pořad jednání členské schůze. 

5.  Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové spolku. 

6.  Při hlasování má každý člen spolku jeden hlas. Člena může zastupovat pouze osoba s písemným 
zmocněním, které je opatřeno úředně ověřeným podpisem nebo podpisem ověřeným některým z 
členů výboru. 

7.  Pro případ jednání členské schůze dle čl. 15.4. e) nebo f) je svolána samostatná členská schůze. 

17. Výbor spolku   

1.  Výbor koordinuje a zajišťuje činnost spolku   mezi zasedáními členských schůzí. Při své činnosti se 
řídí Stanovami, usneseními členské schůze, schváleným rozpočtem a schváleným plánem činnosti a 
v souladu s nimi přijímá příslušná opatření. 
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2.  Výbor tvoří předseda, místopředseda a člen výboru. 

  a) Počet členů výboru nesmí klesnou pod tři a počet členů výboru nesmí být sudý 

  b) Na návrh předsedy je volen hospodář - pokladník. 

3.  Do působnosti výboru patří zejména:  

  a)  

  b) zpracovávat návrhy plánu činnosti a rozpočtu na příslušný rok včetně zprávy o jejich plnění 

  c) organizovat plnění plánu činnosti v příslušném roce a plnit další úkoly, které pro něj vyplývají z 
usnesení členské schůze 

  d) zajišťovat spolupráci s jinými osobami, které podporují zájmy a potřeby spolku  

  e) zajišťovat dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin a vést evidenci členů spolku 

4.  Výbor je usnášení schopný nadpoloviční většinou přítomných členů. 

5.  Schůzi výboru svolává a řídí předseda spolku popř. pověřený člen výboru. 

6.  Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, 
přičemž současně předkládá i návrh usnesení. 

7.  Schvaluje zejména tyto spolekové dokumenty a normy: 

  a) program spolku  

  b) organizační řád spolku  

  c) směrnice pro užívání zbraní a střeliva a jejich skladování 

  d) základní směrnice pro hospodaření v spolku  

  e) volební a jednací řády 

  f) další vnitřní směrnice požadované obecně platnými právními předpisy. 

8.  Výbor se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, 
jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 

9.  Schůzí výboru se mohou zúčastnit s hlasem poradním pověření členové kontrolní komise. 

18. Předseda spolku  

1.  Předseda je statutárním orgánem spolku. Jemu přísluší: 

  a) organizovat a řídit jednání a práci výboru 

  b) řídit běžnou činnost spolku  

c) svolávat členskou a výroční schůzi. 

2.  Za výkon funkce odpovídá předseda výboru. 

19. Statutární orgány spolku  

1.  Statutárním orgánem spolku je: 

  a) předseda spolku  

  b) místopředseda spolku v době nepřítomnosti předsedy nebo v případě, že předseda nemůže 
vykovávat svou funkci  

  c) člen výboru pověřený na základě usnesení výboru v určité záležitosti 

2.  Předseda spolku je oprávněn jednat jménem spolku navenek a tímto činit právní úkony ve všech 
věcech. V době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jedná místopředseda nebo jiný člen výboru 
v pořadí stanoveném výborem s tím, že musí předsedu neprodleně o jednání informovat. 

3.  Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za spolek   předseda spolku  . 

4.  Právo podpisového vzoru v bankovních domech mají předseda, místopředseda a pověřený člen 
výboru společně tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku   připojí svůj podpis 
minimálně dva z nich. 
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20. Kontrolní a revizní komise 

1.  Kontrolní a revizní komise je nezávislým orgánem spolku   a zodpovědná členské schůzi. Ve své 
činnosti se řídí Stanovami, usnesením členské schůze a obecně platnými právními předpisy. 

2.  Podání stížnosti na postup a rozhodnutí orgánů spolku řeší kontrolní komise do 30 dnů. 

  Do působnosti kontrolní komise patří zejména: 

3.  a) nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů spolku   a kontrolovat tam obsažené 
údaje 

  b) vyžadovat potřebná vysvětlení 

  c) projednávat stížnosti členů 

  d) předkládat kontrolní zprávu a informovat o své činnosti členskou schůzi 

  e) ověřovat podklady o stavu členské základny za účelem kontroly výše úhrady členského 
příspěvku 

4.  Kontrolní a revizní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za rok. 

5.  Předseda komise nebo pověřený člen kontrolní a revizní komise je oprávněn se zúčastnit zasedání 
výboru. 

 

21. Volba kontrolní a revizní komise 

1.  Kontrolní a revizní komise je volena členskou schůzí z řad členů spolku a má tři členy. Ze svého 
středu volí předsedu.  

2.  Člen kontrolní komise nemůže být současně členem výboru a naopak. 

3.  Kontrolní komise je oprávněna kooptovat za uvolněné členy jiné osoby, avšak nejvýše do jedné 
třetiny celkového počtu řádně zvolených členů kontrolní komise - kooptaci musí schválit nejbližší 
členská schůze. 

 

 

ČÁST V 

Hospodaření spolku   

22. Majetek a hospodaření spolku   

1.  Majetek spolku   tvoří finanční prostředky, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková 
práva. 

  Spolek   hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na vlastní účet v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a stanovami spolku  . Náklady na svoji činnost hradí z vytvářených 
příjmů. 

2.  Zdrojem majetku spolku   jsou: 

  a) členské a spolekové příspěvky 

  b) dobrovolné příspěvky, dotace a dary 

  c) příjmy z hospodářské činnosti 

  d) hmotný a nehmotný majetek 

3.  Spolek   nakládá se získaným majetkem podle rozhodnutí členské schůze. 

4.  Hospodaření spolku   se řídí rozpočtem schváleným členskou schůzí, pokud Stanovy nestanoví 
jinak. 

5.  Osobami oprávněnými k nakládání s finančními prostředky spolku   v rámci schváleného rozpočtu a 
podepisování účetních dokladů jsou předseda, místopředseda a další pověřený člen výboru. 

6.  Dále pak s finančními prostředky mohou disponovat členové výboru jen po schválení výborem 
 nadpoloviční většinou hlasů. 

7.  O nabývání, pozbývání a převodech majetku spolku   rozhoduje členská schůze. O výdajích a 
příjmech v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený rozpočet rozhoduje výbor. 
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ČÁST VI 

Zánik spolku   

27. Zánik spolku   

1.   Spolek   zanikne  

  a) z rozhodnutí platných členů spolku   

  b) dobrovolným rozpuštěním spolku   nebo sloučení s jinou organizací. 

2.  Podmínky pro zánik spolku   jsou stanoveny čl. 12.5. a čl. 16.7. 

3.  Zánik spolku   oznámí spolek písemně všem svým členům, státním orgánům u nichž je registrován a 
dalším sdružením, kterých je členem. 

4.  Výbor zajistí vyrovnání všech závazků ke dni zániku spolku   a převod veškerého majetku spolku   
dle rozhodnutí členské schůze. 

 

 

 

ČÁST VII 

Závěrečná ustanovení 

28. Závěrečná ustanovení 

1.   Podrobnosti prováděcí jednotlivá ustanovení těchto stanov mohou být upraveny vnitřními pokyny 
vydanými výborem. Tyto pokyny nesmí být v rozporu s obsahem stanov. 

2.  Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne 14.11.2016 a tímto dnem nabývají účinnosti. 

 

 

V Hradci Králové, 14.11.2016 

 

 
……………………………………………. 

               Předseda spolku 


