STANOVY SPOLKU
„Aerobic Club Sportýna, z.s.“
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Článek 1.
Základní údaje spolku
1. Spolek „Aerobic Club Sportýna, z.s.“ (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).
Spolek má sídlo Na Lucberku 245, Králův Dvůr – Levín, 267 01.
2. Sídlo může být změněno jen změnou Stanov sportovního klubu;
3. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem fyzických nebo i právnických osob,
kteří se spolčili za účelem společné, nevýdělečné, veřejně prospěšné činnosti zejména
v oblasti sportovního, kulturního a společenského vyžití tak, je uvedeno dále v těchto
stanovách popisujících účel Spolku.
4. Spolek je právnickou osobou dle § 214 a násl. OZ a vzniká dnem zápisu do veřejného
(spolkového) rejstříku na základě návrhu jeho zakladatelů.
5. Spolek může zřídit pobočný spolek.
6. Spolek je založen na dobu neurčitou.
7. 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.
8. Pro oficiální styk používá sportovní klub výlučně oficiální název sportovního klubu, který může
být doplněn logem. Pro webovou prezentaci používá sportovní klub doménu sportyna.cz, na
které zřizuje své internetové stránky, dále jen „internetové stránky sportovního klubu“.
Článek 2.
Účel Spolku
1. Účelem Spolku je všestranná podpora a realizace veřejně prospěšných aktivit, zejména
sportovních, kulturních, společenských a charitativních.
2. V souladu se svým základním účelem bude Spolek vyvíjet zejména tyto hlavní činnosti (cíle):
a) organizovat sportovní činnost pro zájemce z řad veřejnosti;
b) vytvářet podmínky pro zlepšování fyzické kondice a posílení zdraví různými formami
aerobního a kondičního cvičení pro širokou veřejnost, především však pro děti a mládež;
c) vytvářet u dětí a mládeže kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti, ovlivňovat
utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro volný čas, a tak přispívat
k aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání návykových látek;
d) vytvářet zázemí jak pro rekreační sport, tak i pro závodní a vrcholový sport;
e) organizovat sportovní akce a soutěže;
f)

organizovat sportovní soustředění
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g) účastnit se sportovních soutěží;
h) spolupracovat s orgány města Prahy, zejména Prahy 6 v oblasti využití volného času dětí
a mládeže, pořádání sportovních programů, organizování soutěží a vystoupení a
sportovních soustředění;
i)

svou činností napomáhat rozvoji veřejného života a zdraví v ČR;

j)

prosazovat a chránit práva a zájmy všech členů sportovního klubu;

k) udržovat partnerské vztahy s ostatními kluby v ČR i zahraničí.

3. Za tímto účelem sportovní klub zajistí:
a) materiální a tréninkové možnosti;
b) informovanost v oblasti aerobiku a fitness zejména mezi dětmi a mládeží;
c) shromažďování vlastních finančních prostředků;
d) správu vlastního i svěřeného majetku.

4. V souladu se svým základním účelem může spolek vyvíjet tuto vedlejší činnost (cíl):
zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských podmínek pro realizaci svých cílů,
které mohou mít charakter podnikání nebo jiné výdělečné činnosti podporující hlavní účel
spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku

Článek 3
Zásady členství ve Spolku
1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba, která se seznámila s posláním a cíly Spolku a projevila
svobodnou vůli k jejich aktivnímu naplňování formou podání přihlášky za člena Spolku a splnila
podmínky členství ve Spolku stanovené výkonným výborem Spolku (viz Článek 8 odst. 3 Stanov).
Členství vzniká dnem přijetí za člena. Na členství ve Spolku není právní nárok. Počet členů Spolku
může být limitován.
2. Řádné členství vzniká na základě přijetí přihlášky fyzické osoby za řádného člena Spolku a
zaplacení členských příspěvků. Členství osoby mladší 18 let potvrdí písemným souhlasem
zákonný zástupce. Řádné členství se dělí na běžné členství nebo kmenové členství. S běžným
členstvím není spojeno hlasovací právo na valné hromadě. Běžný člen však má právo účastnit se
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jednání valné hromady a vyjadřovat se k předloženým návrhům. S kmenovým členstvím je
spojeno hlasovací právo na valné hromadě. O kategorii členství rozhoduje výkonný výbor na
základě podání přihlášky uchazeče (viz Článek 8 odst. 3 Stanov). Písemná přihláška obsahuje
zařazení do oddílu (jsou-li zřízeny), věkové a výkonnostní kategorie. Tomuto rozdělení odpovídají
práva a povinnosti člena, výše členských příspěvků, výše dalších poplatků a další důležité
informace.
3. Na základě návrhu člena výkonného výboru může výkonný výbor Spolku udělit čestné členství
fyzickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj a chod Spolku a osobám
zvláštního významu. Čestný člen se považuje za kmenového člena Spolku, který zejména
disponuje hlasovacím právem na valné hromadě, není s ním však spojena povinnost k placení
členských příspěvků. (viz Článek 7 odst. 9 Stanov).
4. Členství ve více sportovních klubech zaměřených na závodní aerobik není povoleno. Ve
výjimečných případech může být povoleno hostování v jiném klubu.

Článek 4
Práva a povinnosti členů
1.

Členství ve Spolku je spojeno s povinností platit členské příspěvky až na výjimky uvedené
v těchto Stanovách. Výše, splatnost členských příspěvků a jejich bližší podmínky stanovuje
výkonný výbor (viz Článek 8 odst. 3 Stanov).

2.

Člen Spolku má právo podílet se na naplňování poslání a cílů Spolku definovaných v Článku 2
těchto Stanov.

3.

Člen Spolku má právo účastnit se všech akcí, podniků a aktivit pořádaných Spolkem, při
výkonu tohoto práva je však člen povinen dodržovat pravidla určená Spolkem.

4.

Účastnit se všech tréninků a doplňkových sportovních aktivit sportovního klubu v kategorii
věkové i výkonnostní, do které je přihlášen.

5.

Člen Spolku má právo účastnit se valné hromady a podílet se v souladu se Stanovami na jejím
rozhodování s přihlédnutím ke druhu svého členství ve Spolku.

6.

Člen Spolku je povinen při naplňování poslání a cílů Spolku jednat v souladu se Stanovami,
podmínkami členství a jednat v souladu s rozhodnutími valné hromady a výkonného výboru.

7.

Každý člen Spolku je povinen zejména;
a) respektovat a naplňovat stanovy sportovního klubu, vnitřní směrnice a rozhodnutí jeho
orgánů,
b) hájit zájmy a tradice a dbát dobrého jména sportovního klubu,
c) řádně hradit veškeré finanční závazky vůči sportovnímu klubu, zejména platit včas a ve
správné výši členské příspěvky, příp. oddílové příspěvky a další poplatky,
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d) dbát o svěřený majetek, sportovní pomůcky atp. ve vlastnictví sportovního klubu a v
případě ztráty nebo zaviněném poškození nahradit sportovnímu klubu vzniklou škodu. O
případné náhradě škody za ztracený či poškozený majetek a její výši rozhoduje výkonný
výbor,
e) podle svých možností pomáhat zajišťovat sponzorské příjmy sportovního klubu, pokud je
zvolen do některé volené funkce sportovního klubu, tuto vykonávat svědomitě a s ní
spojené povinnosti plnit,

8.

Poruší-li člen Spolku povinnosti člena vyplývající ze Stanov a podmínek členství, může být
kárně postižen v souladu se Stanovami.

Článek 5
Ukončení členství

1.

Členství ve Spolku bude ukončeno zrušením spolku nebo na základě písemné žádosti člena, a
to ke dni doručení žádosti Spolku nebo ke dni pozdějšímu, jež určí člen ve své žádosti.
Členství zaniká nejpozději smrtí fyzické osoby, která byla členem Spolku. Členství ve Spolku
může zaniknout též na základě kárného řízení (viz Článek 11 odst. 3 Stanov). Členství
nepřechází na právního nástupce člena či na jeho dědice, nerozhodne-li výkonný výbor jinak
na základě žádosti právního nástupce člena či jeho dědice.

2.

Pokud je člen Spolku, který je povinen hradit členský příspěvek, v prodlení s jeho platbou,
bude vyzván k jeho neprodlené úhradě. V případě, že ani po takové výzvě k úhradě neuhradí
členský příspěvek do 3 měsíců od jeho původní splatnosti, jeho členství ve Spolku bez
náhrady zaniká.

3.

Člen Spolku nemá v souvislosti se zánikem svého členství nárok vůči Spolku na vrácení
zaplacených členských příspěvků ani nárok na jakékoliv majetkové vypořádání, ledaže by
nárok na majetkové vypořádání vyplýval z jiného právního titulu než jen ze zániku členství.

4.

Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, z důvodu: spáchání trestného činu,
za který byl člen pravomocně odsouzen nebo spáchání přestupku, za který byl člen
pravomocně potrestán, pokud jimi bylo dosaženo jeho prospěchu nebo prospěchu třetí
osoby v neprospěch sportovního klubu, hrubé nebo opakované porušení povinností člena
sportovního klubu, nemorální nebo nečestné jednání namířené proti činnosti nebo zájmům
sportovního klubu.
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Článek 6
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:

- valná hromada
- výkonný výbor
- kontrolní komise
- předseda Spolku a místopředseda spolku

Článek 7
Valná hromada
1.

Valná hromada Spolku je nejvyšším orgánem Spolku. Valná hromada se skládá ze všech
kmenových členů Spolku a je svolávána minimálně jednou ročně. Běžní členové mají právo
účasti na jednání valné hromady jako hosté. Člen Spolku, který je v okamžiku konání valné
hromady v prodlení se zaplacením členských příspěvků, nemá právo účasti a tedy ani
hlasování na valné hromadě.

2.

Valná hromada rozhoduje svým usnesením o:
a) zániku Spolku či jeho přeměně v souladu se zákonnou úpravou
b) přijetí a změnách stanov
c) schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření
d) volbě a odvolání členů výkonného výboru
e) schválení hlavních směrů činnosti a plánu hospodaření
f) odvolání člena proti rozhodnutí kárné komise

3.

Valnou hromadu svolává předseda Spolku vyvěšením pozvánky na webové stránky
www.sportyna.cz, která je členům a jejich zákonným zástupcům známa z přihlášky. Tyto
webové stránky jsou základním komunikačním prostředkem Spolku vůči jeho členům,
potřebné informace mohou být též zasílány elektronickou poštou na email člena Spolku,
který uvedl ve své přihlášce, popř. prokazatelně sdělil Spolku později. Odesláním příslušné
zprávy na email člena Spolku se má taková zpráva za doručenou. Pokud předseda Spolku
nesvolá valnou hromadu tak, jak ji v souladu s těmito Stanovami svolat měl, svolá valnou
hromadu výkonný výbor, popřípadě některý z jeho členů, a to tak, aby se valná hromada
konala do 30 dnů ode dne, kdy se v souladu s těmito Stanovami měla nejpozději konat.
V případě, že by ani jedním z výše uvedených způsobů nedošlo ke svolání valné hromady,
svolá ji kontrolní komise.

4.

Pozvánka musí obsahovat označení, zda se jedná o řádnou či mimořádnou valnou hromadu a
musí obsahovat datum, čas a místo svého konání a program jednání valné hromady.
Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 15 dnů před datem konání valné hromady, a to tak,
aby všichni členové Spolku měli možnost seznámit se s jejím obsahem

5.

Předseda Spolku může z vlastního podnětu svolat mimořádnou valnou hromadu kdykoliv, kdy
to budou vyžadovat zájmy Spolku.

6.

Valná hromada je schopná přijímat rozhodnutí, pokud se zúčastní většina kmenových
řádných členů Spolku. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční
většiny všech přítomných hlasů kmenových řádných členů.

7.

Jednání valné hromady řídí předsedající zvolený valnou hromadu v jejím úvodu, a to
z kandidátů navržených výkonným výborem.

8.

Předsedající řídí jednání valné hromady a zajišťuje vyhotovení zápisu z jejího jednání (včetně
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usnesení).
9.

Na valné hromadě má každý kmenový člen Spolku jeden hlas.

10.

Není-li valná hromada na svém zasedání usnášeníschopná, může Předseda Spolku svolat
novou pozvánkou zaslanou způsobem uvedeným v odst. 3 ve lhůtě patnácti dnů od
předchozího zasedání valné hromady na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že
se jedná o náhradní zasedání valné hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí
konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím
svoláno. Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených
na pořad předchozího zasedání valné hromady. Usnesení může přijmout za účasti
libovolného počtu členů Spolku s hlasovacím právem.

Článek 8
Výkonný výbor

1.

Výkonný výbor řídí činnost Spolku a je jeho statutárním orgánem. Výkonný výbor je složen ze
dvou členů. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu výkonného výboru - předsedu
Spolku, popř. i místopředsedu výkonného výboru - místopředsedu Spolku (Článek 10 Stanov).

2.

Zastupovat Spolek navenek a podepisovat za něj je oprávněn pouze předseda Spolku nebo
jeho místopředseda na základě plné moci. Podepisování za Spolek se děje tak, že k
napsanému či vytištěnému názvu Spolku připojí svůj podpis.

3.

Výkonný výbor stanovuje podmínky členství včetně možnosti limitovat počet členů Spolku a
to formou předpisu závazného pro všechny členy Spolku a zájemce o členství ve Spolku, který
určí pravidla platná pro určité období uvedené v předpisu. Výkonný výbor na základě
přihlášky uchazeče o řádné členství ve Spolku rozhoduje o jeho přijetí za člena Spolku včetně
kategorie jeho členství a může rozhodnout o nepřijetí přihlášky za člena Spolku, a to i bez
uvedení důvodu. Výkonný výbor určuje výši a splatnost členských příspěvků v souladu se
Stanovami a vede seznam členů. Čestný člen nehradí členské příspěvky.

4.

Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou vyhrazeny těmito
Stanovami do působnosti jiných orgánů. Výkonný výbor je oprávněn vydat organizační řád
Spolku, kterým může upravit podrobněji pravidla činnosti Spolku v rámci těchto Stanov a dále
též určit základní práva a povinností zaměstnanců Spolku. Výkonný výbor je povinen zajistit
vedení řádné účetní evidence v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5.

Členové výkonného výboru jsou voleni na dobu 5 let. Opětovná volba je možná.

6.

Člen výkonného výboru může ze své funkce odstoupit, a to písemným odstoupením, výkon
funkce člena výkonného výboru pak končí dnem, kdy bude jeho odstoupení doručeno Spolku,
nebo pozdějším dnem uvedeným v odstoupení. Funkce člena výkonného výboru končí též
jeho smrtí.

7.

Členové výkonného výboru jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím
osobám by mohlo Spolku způsobit škodu, a to i po skončení funkčního období. Ti členové
výkonného výboru, kteří způsobili Spolku porušením právních povinností při výkonu
působnosti výkonného výboru škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

8.

Členové výkonného výboru neodpovídají za škodu, kterou způsobili Spolku plněním pokynu
valné hromady, pokud alespoň jeden člen výkonného výboru valné hromadě na nevhodnost
pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu z
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valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala. Odpovědnosti se lze zprostit,
pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
9.

Výkonný výbor se schází ke svému zasedání zpravidla jednou za tři měsíce, a jeho jednání
svolává kterýkoliv člen výkonného výboru. Výkonný výbor je schopen usnášení, pokud se jeho
jednání účastní nejméně dva jeho členové. K přijetí rozhodnutí je třeba prosté většiny hlasů, v
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.

10.

Výkonný výbor může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání výkonného výboru, a to vyjádřením
se jednotlivých členů písemně, elektronickou poštou, faxem, popřípadě jiným srovnatelným
způsobem k rukám Předsedy. Takto přijaté rozhodnutí musí být znovu schváleno na
nejbližším zasedání výkonného výboru, a to způsobem uvedeným v předchozím odstavci.

11.

O průběhu zasedání výkonného výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané
všemi členy výboru. V zápisu z jednání výkonného výboru musí být jmenovitě uvedeni jeho
členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením výkonného výboru nebo se zdrželi
hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové výkonného výboru
hlasovali pro přijetí usnesení.

12.

Výkonný výbor na návrh svého člena rozhoduje o udělení čestného členství.

Článek 9
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Kontrolní komise
rozhoduje většinou hlasů svých členů. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce
kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány Spolku. Kontrolní komise se
zodpovídá valné hromadě.
2. Člen kontrolní komise nesmí být člen výkonného výboru. Funkční období a způsob zániku
funkce člena kontrolní komise je obdobný jako u člena výkonného výboru. Opětovná volba
člena kontrolní komise je možná.
3. Kontrolní komise dohlíží nad řádným vedením záležitostí Spolku a zda Spolek vykonává svoji
činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy a v případě zjištěných nedostatků bez
zbytečného odkladu na takovou skutečnost upozorní výkonný výbor. Kontrolní komise též
může svolat valnou hromadu dle Článku 7. odst. 3 Stanov.
4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního
rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční
závěrky hospodaření.
5. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně.
Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise Předsedovi bez zbytečného prodlení.
6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů Spolku a dát přezkoumat roční
závěrku nezávislým auditorem.
7. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi Spolku a následně valné
hromadě písemnou zprávu. 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.
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8. Všichni členové, výbor Spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu
kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou
součinnost.
9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní
zprávě své písemné vyjádření.

Článek 10
Předseda, místopředseda Spolku

1.

Předseda, popř. též předseda Spolku, reprezentuje a zastupuje Spolek navenek. Ve svém
jednání, jehož důsledkem je vznik závazků Spolku, je vázán rozhodnutím výkonného výboru.

2.

Předseda je oprávněn zřídit funkci sekretáře k zajištění provozní činnosti Spolku.

3.

Předseda je volen výkonným výborem Spolku z členů výkonného výboru. Zanikne-li jeho
členství ve výkonném výboru, zaniká rovněž funkce Předsedy. Výkon funkce Předsedy může
zaniknout též odvoláním z funkce ze strany orgánu, který jej zvolil nebo odstoupením
z funkce. V případě odstoupení zaniká jeho funkce okamžikem, kdy bylo odstoupení doručeno
nebo oznámeno na jednání výkonného výboru nebo pozdějším dnem, který uvedl Předseda
ve svém odstoupení.

4.

Výkonný výbor Spolku může ze svých členů kromě předsedy Spolku též zvolit místopředsedu
Spolku. Místopředseda Spolku vykonává funkci předsedy Spolku v souladu s těmito
Stanovami jen v době, kdy je předseda Spolku nepřítomen, zejména je v takové době
oprávněn zastupovat Spolek navenek. Dále také místopředseda spolku zastupuje předsedu
spolku ve všech bodech řádně vyplněnou plnou mocí. Na zánik členství ve výkonném výboru,
odvolání z funkce či odstoupení z funkce místopředsedy Spolku se použije Článek 10 odst. 3
Stanov obdobně.

Článek 11
Kárné řízení

1.

Člen Spolku je v případě porušení povinností vyplývajících ze Stanov a podmínek členství
kárně postižitelný.

2.

Za porušení povinností se považuje zejména:
a) neuhrazení všech poplatkových (příspěvkových) povinností vyplývajících z podmínek
členství ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě
b) poškozování dobrého jména Spolku
c) porušení Stanov a ostatních pravidel Spolku.

3.

Kárné řízení vede na základě podnětu výkonný výbor. Výkonný výbor může členu, u něhož se
v rámci kárného řízení prokáže porušení jeho členských povinnosti ve smyslu odst. 2 tohoto
Článku Stanov, udělit důtku nebo člena vyloučit, vedle tohoto může výkonný výbor uložit
náhradu věcné škody v případě, že za ni člen Spolku, s nímž je vedeno kárné řízení, odpovídá.
O výsledku kárného řízení je bezodkladně povinen Předseda písemně informovat dotyčného
člena.
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4.

Proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena se může člen do 30 dnů od doručení
oznámení o vyloučení písemně odvolat k valné hromadě prostřednictvím výkonného výboru.
Výkonný výbor je povinen zařadit na program nejbližšího jednání valné hromady projednání
tohoto odvolání. Valná hromada na nejbližším jednání toto rozhodnutí potvrdí nebo zruší.

Článek 12
Majetek a hospodaření Spolku

1.

Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:
a) členské příspěvky členů Spolku
b) příjmy ze sportovní, kulturní a společenské činnosti
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
d) příjmy z reklamní činnosti a sponzorských smluv
e) příspěvky, dotace a dary.

2.

Výkonný výbor odpovídá za hospodaření Spolku a za řádnou evidenci majetku a výkaz
hospodaření v souladu se zákonnou úpravou.

Článek 13.
Zánik Spolku

1. Spolek zaniká:
a)
b)

dobrovolným rozpuštěním, fúzí nebo rozdělením Spolku na základě rozhodnutí valné
hromady Spolku,
pravomocným rozhodnutím příslušného soudu o zrušení Spolku s likvidací.

2. Při zániku Spolku se provede majetkové vypořádání. Likvidaci provede likvidátor určený
výkonným výborem Spolku – v případě zániku spolku dobrovolným rozpuštěním, nebo
likvidátor určený příslušným soudem v případě zrušení Spolku s likvidací.
3. Určený likvidátor podle odst. 2 tohoto článku stanov sestaví ke dni skončení likvidace Spolku
účetní závěrku a předloží ji výkonnému výboru Spolku ke schválení spolu se zprávou o
průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku, jenž vyplyne z likvidace.
Výše podílu jednotlivých členů na likvidačním zůstatku je nejvýše peněžní vyjádření hodnoty
předmětu vkladu v době jeho splacení a zbylý likvidační zůstatek nabídne likvidátor právnické
osobě se statusem s obdobným účelem. Členům Spolku nelze poskytnout plnění z důvodu
jejich nároku na podíl na likvidačním zůstatku dříve, než jsou uspokojeny nároky známých
věřitelů Spolku.
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Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti po podpisu předsedy a místopředsedy Spolku, kteří tak
potvrzují, že se shodli na jejich obsahu. Úplné znění stanov je vždy uloženo v sídle Spolku.
Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku.
2. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada Spolku. Platnost takové změny nastává
ke dni schválení valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy budou v důsledku takové změny
aktualizované stanovy Spolku vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin veřejného
(spolkového) rejstříku.
3. Písemná korespondence Spolku je doručována na adresu sídla Spolku.
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