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S T A N O V Y 
Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou, z. s.  

(dále také jen „spolek“) 
  

Článek I. 
Název, forma a sídlo 

1. Název spolku zní: Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou, z. s. Vedle svého názvu může 
spolek používat zkrácené názvy: „Rugby Jablonec“ nebo „Griffins Jablonec“. 

2. Spolek je založen v souladu s ustanovením §214 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění. Spolek jako takový je právnickou osobou způsobilou k právním 
jednáním. 

3. Sídlo spolku je na adrese Pražská 1419/96, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01. 

4. Změna názvu spolku je možná pouze na základě rozhodnutí členské schůze. 

 

Článek II. 
Charakter spolku 

1. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v 
souladu s právními předpisy České republiky. 

2. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásad. 

3. Spolek je nevládním a neziskovým svazkem občanů, tedy fyzických osob, které se věnují 
provozování, rozvoji a propagaci sportu ragby ve svém volném čase a dále poskytování 
obecně prospěšné činnosti v oblasti rozvoje sportovních aktivit u dětí, mládeže a dospělých se 
zaměřením na veškeré herní dovednosti v ragby. 

 

Článek III. 
Účel spolku 

1. Účelem (posláním) spolku je: 
a) podpora provozování a výkon sportovní a tělovýchovné činnosti a to především všech 

forem a variant sportu ragby včetně bezkontaktního ragby, 
b) podpora a sportovní rozvoj dětí, mládeže a mladých talentů, 
c) organizace sportovní činnosti a vedení seminářů ve sportu ragby, 
d) propagace ragby na celostátní úrovni a další s tím související činnost. 

 

Článek IV. 
Formy činnosti spolku 

1. Hlavní činností spolku je: 
a) organizace a sportovní příprava členů spolku pro účast ve sportovních soutěžích ragby 

v České republice, 
b) zastupování zájmů členů spolku při jednání se státními orgány, institucemi a jinými 

subjekty, 
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c) podílení se na získávání finančních a materiálních prostředků pro provoz hlavní činnosti 
spolku od dárců, sponzorů a z dotačních titulů, 

d) vydávání vlastních interních předpisů spolku, 
e) organizování propagačních akcí za účelem širší osvěty sportu ragby mezi veřejností, 
f) informování veřejnosti o činnosti a sportovních výsledcích spolku, 
g) pořádní přednášek, seminářů a dalších vzdělávacích akcí na téma ragby, 
h) zajištění vyhovujících tréninkových, materiálních a finančních podmínek pro členy spolku, 
i) propagace a nábor nových členů do všech mužských a ženských věkových kategorií, 
j) účast na různých sportovních a společenských akcích pořádaných primárně pro podporu 

sportu v rámci celé České republiky, 
k) aktivní podpora veřejného života v regionu pro rozvoj sportu a kultury, 
l) výstavba, provozování a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení, které spolek 

využívá nebo provozuje pro svou činnost, 
m) pozitivně rozvíjet členy a přátele spolku a vést je k dodržování základních principů etikety 

a morálních i právních pravidel ve společnosti a ve sportu ragby. 

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnost vedlejší (hospodářskou), jejímž cílem je 
zajistit pro hlavní činnost finanční a materiální prostředky, a to zejména „Výroba, obchod a 
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ za předpokladu, že pro výkon 
této činnosti spolek získá příslušné oprávnění. 

3. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. 

 

Článek V. 
Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba s adresou trvalého bydliště na území České 
republiky. Nezletilá osoba se může stát členem spolku jen se souhlasem jejího zákonného 
zástupce. 

2. Členství ve spolku je dobrovolné. 

3. Členství se váže na osobu člena spolku, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 
právního nástupce. 

4. Členství ve spolku může být řádné nebo čestné. 

5. Členství vzniká dnem, kdy výkonný výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho 
písemné přihlášky doručené výkonnému výboru. 

6. Výkon výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele za člena na nejbližší schůzi výkonného výboru, 
ne však dříve než po dni podání přihlášky.  

7. Výkonný výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému 
názoru, že přijetím žadatele za člena spolku by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění 
poslání spolku. 

8. Řádné členství je určeno všem fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky, 
kteří plní či budou plnit ve spolku funkce členů výkonných orgánů spolku, dále trenérům, 
asistentům trenérů, sportovcům a dalším podporujícím osobám, které se na pravidelné bázi 
účastní činností spolku. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená 
těmito stanovami a právními předpisy. 

9. Členská schůze může udělit čestné členství osobám, které se zasloužily o mimořádný rozvoj 
spolku nebo sportu ragby v České republice.  
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10. Členská schůze schvaluje čestné členy na základě svého vlastního návrhu nebo na návrh 
výkonného výboru spolku. Čestní členové mají všechny práva a povinnosti stanovená těmito 
stanovami a právními předpisy s výjimkou hlasovacího práva na členské schůzi, práva být voleni 
do orgánů spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů spolku. Čestní členové mají právo 
účasti na zasedání členské schůze s hlasem poradním. 

11. Spolek vede seznam členů spolku. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí výkonný výbor 
spolku při svém zasedání. Seznam členů je přílohou zápisu ze zasedání výkonného výboru 
spolku, pokud na tomto zasedání spolku byly v seznamu učiněny změny. Výkonný výbor spolku 
musí žadateli zpřístupnit seznam členů spolku na jeho žádost do 14 kalendářních dnů od 
podání žádosti, avšak jiným způsobem tento seznam členů spolku zpřístupnit nelze. 

 

Článek VI. 
Zánik členství 

1. Členství ve spolku zaniká: 
a) na základě dobrovolného ukončení členství ve spolku, v tomto případě členství končí 

dnem doručení písemné žádosti člena o ukončení členství výkonnému výboru spolku, 
b) vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, zásad a cílů spolku, pro opakované 

zanedbávání členských povinností a dále pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní 
třech po sobě jdoucích členských schůzí, 

c) nezaplacením členských příspěvků, a to prvním dnem následujícím po vypršení dodatečné 
lhůty, která byla členovi vymezena výkonným výborem pro zaplacení členského příspěvku, 

d) úmrtím člena, 
e) zánikem spolku. 

2. K zániku členství vyloučením člena ze spolku dochází okamžikem doručení rozhodnutí 
výkonného výboru spolku o jeho vyloučení příslušnému členovi. 

3. Vyloučený člen může do 14 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí výkonného výboru 
spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní 
komise spolku. Kontrolní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení 
stanovám spolku nebo obecně právním předpisů České republiky. 

4. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do 3 měsíců od ukončení 
členství ve spolku. V případě, že kontrolní komise přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena 
spolku dle odstavce 3. tohoto článku stanov, pak vypořádání vůči takovému členovi proběhne 
do 3 měsíců ode dne, v němž kontrolní komise potvrdí rozhodnutí výkonného výboru spolku o 
vyloučení dotčeného člena spolku. 

 

Článek VII. 
Práva a povinnost členů spolku 

1. Všichni členové spolku, a to bez rozdílu mají zejména právo: 
a) podílet se dle svých osobních schopností na činnostech spolku, 
b) účastnit se akcí pořádaných spolkem, 
c) účastnit se členské schůze, 
d) užívat podle pravidel určených výkonným výborem prostředky a zařízení spolku, 
e) využívat všech služeb a členských výhod poskytovaných spolkem, 
f) podávat dotazy, připomínky a doporučení všem orgánům spolku a obdržet odpověď na 

svá podání v přiměřené lhůtě, 
g) být informování o činnosti spolku, 
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h) používat při styku s veřejností název nebo jiné marketingové označení spolku, z něhož je 
patrné jejich členství ve spolku, a to vhodným způsobem nepoškozujícím jméno spolku. 

2. Plnoletí členové spolku vyjma čestných členů mají navíc právo: 
a) volit členy výkonného výboru a další orgány spolku a být voleni do těchto orgánů, 
b) hlasovat na členské schůzi, 
c) navrhovat své kandidáty do orgánů spolku, 
d) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku. 

3. Každá člen spolku je povinen zejména: 
a) chránit, zachovávat a nepoškozovat dobré jméno spolku, 
b) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, 
c) řídit se při výkonu sportovní činnosti pravidly vydanými spolkem, 
d) aktivně hájit poslání spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy 

spolku, 
e) řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplívající z rozhodnutí a 

usnesení orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku a to v daných lhůtách, 
f) bezodkladně sdělovat výkonnému výboru spolku změny identifikačních nebo kontaktních 

údajů člena uvedených v přihlášce nebo v seznamu členů, a to nejpozději do 5 
kalendářních dnů od účinnosti změny, 

g) plnit další povinnosti, které členům stanoví členská schůze nebo výkonný výbor. 

4. Čestní členové mají navíc právo účastnit se členské schůze a disponují při rozhodování 
záležitostí v pravomoci členské schůze tzv. poradním hlasem. 

5. Úhrada členských příspěvků je pro čestné členy dobrovolná. 

 

Článek VIII. 
Orgány spolku 

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: 
a) členská schůze, 
b) výkonný výbor, 
c) kontrolní komise. 

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů spolku, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh 
jejich jednání je upraven dále ve stanovách. 

3. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku bez rozdílu, ostatní orgány spolku jsou volené. 
Funkční období volených orgánů spolku je 4 roky. 

4. Členství ve volených orgánech spolku zaniká: 
a) uplynutím funkčního období, 
b) odstoupením člena voleného orgánu z funkce, a to 30. kalendářním dnem následujícím po 

doručení rozhodnutí o odstoupení předsedovi výkonného výboru, 
c) odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností 

nebo stanov spolku, a to dnem následujícím po doručení rozhodnutí o odvolání příslušné 
osobě, 

d) úmrtím člena voleného orgánu. 
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Článek IX. 
Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která rozhoduje o všech zásadních věcech 
týkajících se spolku, a to zejména: 
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 
b) volí členy výkonného výboru a kontrolní komise, a odvolává je, 
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 
d) určuje strategický plán a cíle spolku na příští období, 
e) schvaluje rozpočet spolku na příští období, 
f) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků, 
g) navrhuje a volí čestné členy spolku, 
h) projednává a schvaluje návrhy výkonného výboru a revizní komise, 
i) rozhoduje o vstupu spolku do jiných právnických osob, 
j) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou 
ročně. Informaci o konání členské schůze zasílá předseda výkonného výboru všem členům 
spolku, popř. jím jmenovaná osoba, a to písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní 
adresu, kterou člen uvedl na své přihlášce do spolku, případně na později členem spolku 
uvedenou kontaktní adresu zapsanou v seznamu členů, a to nejpozději 14 kalendářních dní 
před konáním členské schůze.  

3. Součástí informace o konání členské schůze musí být datum, čas, místo konání a návrh 
programu zasedání. Členská schůze je řádně svolána také tehdy, byla-li informace o jejím 
konání zveřejněna nejméně 14 kalendářních dní předem na oficiálních internetových stránkách 
spolku nebo na oficiální stránce spolku na službě facebook. 

4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nadpoloviční většina řádných členů 
spolku s hlasovacím právem. Není-li se členská schůze schopna usnášet, svolá výkonný výbor 
spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato 
opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů 
s hlasovacím právem. 

5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů spolku 
s hlasovacím právem, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen s hlasovacím 
právem má při rozhodování jeden hlas a hlasy těchto členů jsou si při hlasování rovny. 

6. Při rozhodování o změně stanov, zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje 
členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů spolku s hlasovacím právem. 

7. Zasedání členské schůze řídí předseda výkonného výboru, nebo jím pověřená osoba. 
Předseda výkonného výboru vede zasedání postupně tak, jak bylo nahlášeno na programu 
členské schůze, ledaže se zasedání členské schůze usnese na změně programu zasedání nebo 
na předčasném ukončení členské schůze. 

8. Záležitost, která nebyla zařazena do programu členské schůze při jejím svolání, lze rozhodnout 
jen se souhlasem dvoutřetinové většiny přítomných členů spolku oprávněných o ní hlasovat. To 
se netýká rozhodnutí o změně stanov, nebo o zrušení či přeměně spolku, o kterých takto 
nemůže být rozhodnuto, nebyly-li předem zařazeny do programu zasedání. 

9. O všech rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje pověřený člen spolku 
zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva řádní členové spolku přítomní na zasedání členské 
schůze a předsedající, nebo jím pověřená osoba. 
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10. Výkonný výbor spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 30 kalendářních 
dnů od jejího skončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo 
koho tím pověřila členská schůze.  

11. Ze zápisu o jednání členské schůze musí být patrné, kdo zasedání svolal a jakým způsobem, 
kdy a kde se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaký byl program, jaká usnesení byla 
přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápis musí být následně rozeslán předsedou spolku, 
nebo jím pověřenou osobou a to všem členům spolku bez ohledu na jejich účast na zasedání 
členské schůze. 

12. Výkonný výbor je povinen svolat do 30 kalendářních dnů mimořádnou členskou schůzi, pokud 
ho o to písemně požádá alespoň jedna třetina řádných členů s hlasovacím právem nebo 
nadpoloviční většina členů revizní komise. 

13. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání mimořádné členské schůze do 30 kalendářních dnů 
od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou členskou schůzi 
na náklady spolku sám a to bez nutnosti shromáždit žádosti alespoň od jedné třetiny řádných 
členů s hlasovacím právem. Tato osoba potom předsedá jí svolanému zasedání mimořádné 
členské schůze. 

 

Článek X. 
Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Statutární orgán je kolektivní a má 3 členy 
volené z plnoletých členů spolku na zasedání členské schůze, které je též odpovědný. Výkonný 
výbor tvoří předseda, místopředseda a člen výkonného výboru.  

2. Členská schůze je oprávněna rozhodnout, že počet členů výkonného výboru bude vyšší, než je 
uvedeno v odst. 1. tohoto článku stanov. Nejnižší přípustný počet členů výkonného výboru jsou 
3 členové. 

3. Výkonný výbor vede a řídí práci spolku v období mezi jednotlivými členskými schůzemi, dále 
dohlíží na dodržování stanov a celkově pečuje o rozvoj spolku. Výkonný výbor odpovídá za 
řádné hospodaření spolku a zejména za řádné naplňování základních cílů a účelu spolku. 

4. Funkční období členů výkonného výboru je 4 roky. 

5. Výkonný výbor je svoláván předsedou výkonného výboru nebo jinou osobou jím pověřenou, a 
to nejméně čtyřikrát do roka. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů při nutné účasti 
minimálně nadpoloviční většiny všech členů výkonného výboru. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy výkonného výboru. Hlasy 
všech členů výkonného výboru mají stejnou váhu. 

6. Výkonný výbor má právo při zániku funkce jednoho ze svých členů navrhnout svého kandidáta 
na nového člena výkonného výboru do nejbližší členské schůze spolku, která se nesmí 
uskutečnit déle ne 60 kalendářních dnů od dne, kdy k této skutečnosti došlo. Počet 
rezignujících členů v jednom okamžiku nesmí být vyšší než 1.  

7. Pokud výkonný výbor není v důsledku zániku funkce nadpoloviční většiny svých členů 
usnášeníschopný, musí členská schůze zvolit nový výkonný výbor spolku. V tomto případě 
svolává mimořádnou členskou schůzi předseda výkonného výboru do 30 kalendářních dnů 
ode dne, kdy k této skutečnosti došlo. 

8. Výkonný výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne a to na další členy 
nebo zaměstnance spolku. 
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9. Do výlučných pravomocí výkonného výboru patří: 
a) svolávat řádné a mimořádné členské schůze, 
b) vykonávat rozhodnutí členské schůze, 
c) určovat prostředky a způsob zajišťování činnosti a rozvoje spolku, naplňovat jeho cíle a 

plány a schvalovat rozpočet jednotlivých akcí spolku, 
d) přijímat a propouštět zaměstnance spolku, 
e) rozhodovat o přijetí či nepřijetí nebo vyloučení členů spolku, 
f) jmenovat čestné členy, 
g) rozhodovat o pracovních záležitostech a zařazení zaměstnanců spolku či dobrovolných 

spolupracovníků, 
h) schvalovat vnitřní předpisy a pravidla spolku. 

10. Výkonný výbor také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do působnosti jiného orgánu 
spolku. 

11. Výkonný výbor je povinen zejména jednat s péčí řádného hospodáře, dohlížet na řádnou péči 
o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku. 

 

Článek XI. 
Předseda výkonného výboru, jednání za spolek 

1. Ve věcech, kdy předmět plnění nepřesahuje částku 50 000,- Kč bez DPH, spolek zastupuje 
předseda a místopředseda výkonného výboru každý samostatně. Nad tuto částku zastupují 
předseda a místopředseda spolek vždy pouze společně.  

2. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému celému názvu spolku 
připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda výkonného výboru, nebo oba společně. 

3. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být 
v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a 
odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. 

4. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výkonného výboru nebo na 
další členy či zaměstnance spolku. 

5. Předseda je volen členy výkonného výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce 
nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 30 kalendářních dnů od dne 
zvolení nového předsedy výkonného výboru. 

6. K výlučným kompetencím předsedy výkonného výboru patří: 
a) jednání spolu s místopředsedou za spolek, 
b) vedení členské schůze spolku a ověření její usnášeníschopnosti, 
c) vedení schůze výkonného výboru, 
d) vykonávání pracovního dohledu na zaměstnanci spolku. 

7. Předseda výkonného výboru se řídí zákony České republiky, stanovami spolku a rozhodnutími 
výkonného výboru a členské schůze. 

 

Článek XII. 
Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise spolku je tříčlenný orgán v čele s předsedou revizní komise s funkčním 
obdobím 4 roky. Kontrolní komisi tvoří předseda, místopředseda a člen kontrolní komise. 
Předsedu, místopředsedu a člena revizní komise volí a odvolává členská schůze na svém 
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zasedání, a to z řad plnoletých členů spolku. Kontrolní komise rozhoduje obdobným 
způsobem jako výkonný výbor. 

2. Předseda kontrolní komise spolku zastupuje tento orgán při jednání s ostatními orgány spolku 
a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské 
schůzi. 

3. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu spolku. Členem 
kontrolní komise nesmí být osoba blízká jakémukoliv členovi voleného orgánu spolku.  

4. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a jeho hospodaření 
probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami spolku, organizačními normami 
spolku a rozhodnutími členské schůze a výkonného výboru. 

5. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního 
rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, a to v rámci odsouhlasení 
roční závěrky hospodaření spolku. 

6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a přezkoumat roční závěrku. 
O výsledku kontroly vyhotoví kontrolní komise písemnou zprávu, kterou předá prostřednictvím 
předsedy kontrolní komise či jím pověřené osoby výkonnému výboru spolku a následně ji 
přednese na členské schůzi. 

7. Zpráva kontrolní komise 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. 

8. Všichni členové spolku, výkonný výbor i zaměstnanci spolku jsou povinni s kontrolní komisí 
v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí neprodleně (max. do 7 kalendářních dnů) 
potřebné informace, doklady či vysvětlení a další požadovanou součinnost. 

9. Členové kontrolní komise mají právo se účastnit zasedání členské schůze a musí jim být 
uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. 

 

Článek XIII. 
Pracovní skupiny 

1. Pracovní skupiny jsou odbornými, expertními a iniciativními seskupeními, které zřizuje výkonný 
výbor spolku k řešení a posuzování nejrůznějších otázek souvisejících s činností spolku. 

2. Složení pracovních skupin a podmínky pro jejich práci schvaluje výkonný výbor. Zástupce 
pracovní skupiny je povinen o její činnosti informovat výkonný výbor. 

3. Základní okruhy působnosti a úkoly určuje skupině výkonný výbor, náplň činnosti si určuje 
skupina vždy sama. 

 

Článek XIV. 
Majetek a hospodaření 

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z: 
a) řádných i mimořádných členských příspěvků, 
b) darů fyzických a právnických osob, 
c) z dotačních titulů, grantů a příspěvků státních institucí, 
d) příjmů ze svých činností, 
e) výnosu svého majetku. 
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2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit 
k financování činností naplňujících cíle a účel spolku, a musí sloužit k vytváření potřebných 
podmínek pro provoz a realizaci těchto činností a současně musí být řádně podložené 
účetními doklady. 

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí 
to v plné míře i pro všechny členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků 
k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či 
odměna sjednaná na základě platných smluv. 

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného 
naplňování cílů a poslání spolku. 

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle 
ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. 

6. S výsledky hospodaření seznamuje výkonný výbor všechny přítomné členy spolku na každé 
členské schůzi. 

7. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být obsaženy ve vnitřních 
předpisech a směrnicích spolku. 

 

Článek XV. 
Zánik spolku 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným zrušením, a to na řádném nebo mimořádném zasedání 
členské schůze, za podmínky hlasování minimálně dvoutřetinové většiny přítomných členů 
s hlasovacím právem, nebo z důvodu stanoveného zákonem. 

2. Po zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění nabývá právní nástupce, nebo 
stanoví-li zákon jinak. Likvidátora spolku jmenuje výkonný výbor. 

3. Záměr o zrušení spolku musí být řádně oznámen minimálně 14 kalendářních dní před konáním 
zasedání členské schůze, která o něm má rozhodnout. 

4. Členská schůze rozhodující o zrušení spolku zároveň rozhodne na základě návrhu výkonného 
výboru o výběru vhodné neziskové organizace, které bude nabídnut likvidační zůstatek spolku. 

5. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. 

 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou. 

2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

3. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 16. března 2016. Účinnosti nabývají dnem 
zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

 


