STANOVY SPOLKU
Czech Pole Sport Organization, z.s.
Zakládající členové spolku:
•

Anna Galkina, nar. 27.03.1984, bytem Fikerova 2157/3, Modřany, 143 00 Praha 4
e- mail: anna@galkina.eu

•

Klára Katz, nar. 5.8.1986, bytem Záveská 1612/4a, Hostivař, 102 00 Praha 10
e- mail: kara.pdl@gmail.com

•

Michaela Hrbáčová, nar. 15.7.1986, bytem Antonina Petrofa 2100/1, Nový Hradec
Králové, 500 09 Hradec Králové
e- mail: Misariedelova@seznam.cz

I.
Název
1.1.

Název spolku je:

Czech Pole Sport Organization, z.s.
(dále jen „Spolek“)

II.
Sídlo
2.1.

Adresa sídla je:

Praha
III.
Právní podstata

3.1.

Spolek je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a je
právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku.

3.2.

Spolek je dobrovolným a samosprávným svazkem jeho členů, vedených společných
zájmem.

3.3.

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění u Prezidenta Spolku.

IV.
Poslání a cíle Spolku
4.1.

Posláním Spolku je rozvoj a podpora sportovního odvětví „pole sport“, „pole art“, „aerial
hoop“ a dalších sportů zařazených mezi tzv. vzdušnou akrobacii.

4.2.

Cílem Spolku je:
a) zvyšování povědomí o oblasti „pole sport“, „pole art“, „aerial hoop“ a dalších
souvisejícíh sportovních odvětvích a přibližovat tato odvětví široké veřejnosti;
b) přispívat k všeobecnému rozvoji v oblasti „pole sport“, „pole art“, „aerial hoop“ a
dalších souvisejících sportovních odvětví;
c) propagace sportovní činnosti „pole sport“, „pole art“, „aerial hoop“ a dalších
souvisejících sportovních odvětví, formou organizace seminářů, školení, vydávání
odborných publikací;
d) organizace soutěží v oblasti „pole sport“, „pole art“, „aerial hoop“ a dalších
souvisejících sportovních odvětví;
e) finanční, odborná a jiná podpora členů Spolku v oblasti sportovních nebo zájmových
aktivit „pole sport“, „pole art“, „aerial hoop“ a dalších souvisejících sportovních
odvětví, zejména těch členů, kteří se účastní mezinárodních soutěží, nebo jiným
způsobem přispívají k propagaci a rozšiřování aktivit „pole sport“, „pole art“, „aerial
hoop“ a dalších souvisejících sportovních odvětví;
f) podpora sportu dětí a mládeže v oblasti „pole sport“, „pole art“, „aerial hoop“ a
dalších souvisejících odvětvích;
g) spolupráce s obdobnými fyzickými nebo právnickými osobami;
V.
Hlavní činnost Spolku

5.1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů vymezených v čl. IV. těchto
stanov.
5.2. Žádná z hlavních činností Spolku není provozována za účelem dosažení zisku.
5.3. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků podle
čl. IX. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto
příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.
5.4. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
a) organizace soutěží v oblasti „pole sport“, „pole art“, „aerial hoop“ a další;
b) finanční, odborná a jiná podpora členů Spolku v oblasti sportovních nebo zájmových
aktivit „pole sport“, „pole art“, „aerial hoop“ a další;
c) podpora sportu dětí a mládeže v oblasti organizace soutěží v oblasti „pole sport“, „pole
art“, „aerial hoop“ a další;
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d) propagace sportovní činnosti „pole sport“, „pole art“, „aerial hoop“ a další, formou
organizace seminářů, školení, vydávání odborných publikací;
e) zvyšování povědomí o sportovních odvětvích „pole sport“, „pole art“, „aerial hoop“ a
další mezi širokou veřejností formou marketingové propagace, exhibičních vystoupení a
dalšími způsoby;
f) spolupráci s obdobnými fyzickými nebo právnickými osobami;
g) správu vlastního majetku.
VI.
Vedlejší činnost Spolku
6.1. Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i
hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za
účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá
výhradně k podpoře hlavních činností podle čl. V. těchto stanov, dalších spolkových činností
a k úhradě nákladů na vlastní správu.
VII.
Členství ve Spolku
7.1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát právnická osoba nebo fyzická
osoba starší 18 let, nebo zákonný zástupce fyzické osoby mladší 18 let, která splní následující
podmínky:
a) vykonává, hodlá vykonávat nebo má zájem jakkoliv přispívat k rozvoji sportovní nebo
zájmové činnosti v oblasti „pole sport“, „pole art“, „aerial hoop“, nebo dalších
souvisejících sportovních odvětví;
b) podá písemnou nebo elektronickou přihlášku;
c) vyjádří písemný souhlas s dodržováním stanov Spolku;
d) výkonný výbor Spolku vyjádří souhlas s přijetím zájemce za člena Spolku.
7.2. Podmínky vzniku členství podle čl. VII. odst. 7.1. písm. c) a d) se nevztahují na zakládající
členy Spolku.
7.3. Výkonný výbor přezkoumá podanou přihlášku zájemce a rozhodne o přijetí nebo odmítnutí
zájemce za člena Spolku. Na přijetí za člena Spolku není ze strany zájemce právní nárok.
Výkonný výbor nemusí své rozhodnutí o odmítnutí zájemce o členství ve Spolku nijak
odůvodňovat. Výkonný výbor rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí zájemce nadpoloviční
většinou svých členů.
7.4. Řadové členství nemůže být převedeno na jinou osobu.
7.5. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.
7.6. Členství ve Spolku zaniká:
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a) dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení
o ukončení členství na adresu sídla Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno
jinak, písemné oznámení o vystoupení může být členem Spolku zasláno Spolku na emailovou adresu „info@czechpolesport.org“;
b) úmrtím člena, prohlášením člena za mrtvého, zánikem právnické osoby bez právního
nástupce;
c) i) vyloučením člena s řadovým členstvím rozhodnutím Výkonného výboru;
ii) vyloučením zakládajícího člena Spolku rozhodnutím Členské schůze;
Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému
členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výkonný výbor/Členská schůze může vyloučit
člena, pokud
I. člen Spolku svým jednáním závažně porušuje cíle Spolku podle čl. IV. těchto
stanov, poškozuje dobré jméno Spolku nebo jedná proti jeho zájmu; nebo
II. pro závažné porušení členských povinností podle čl. VIII. těchto stanov nebo u
čestného člena podle článku 7.8. těchto stanov,
a který ani ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy nezjednal nápravu. Vyloučený
člen Spolku s řadovým členstvím má právo se proti rozhodnutí výkonného výboru odvolat
k přezkoumání vyloučení k členské schůzi, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí o vyloučení. Uplynutím této lhůty právo na přezkum vyloučení zaniká;
d) zánikem Spolku.
7.7. Druhy členství
Ve Spolku existuje členství tří zakládajících členů Spolku a neomezený počet řadového
členství, do něhož jsou zařazeni všichni členové Spolku, kteří byli za členy Spolku přijati.
Výkonný výbor vydá vnitřní předpis, kterým stanoví zařazení členů Spolku do kategorií,
přičemž ke každé kategorii uvede podmínky pro zařazení člen Spolku do dané kategorie.
Zařazení členů Spolku do kategorií nemá vliv na rozsah jejich práv a povinnosti podle těchto
Stanov. Pokud člen Spolku podmínky pro zařazení do kategorie neplní, jedná se o důvod pro
přeřazení člena Spolku do kategorie, jejíž podmínky daná osoba splňuje.
7.8. Čestné členství
Výkonný výbor může rozhodnout o přijetí čestného člena Spolku, který nesplňuje podmínky
stanovené v čl. VII. odst. 7.1. stanov, avšak taková osoba se zasloužila významným
způsobem o naplnění cílů Spolku či podpoře „pole sport“, „pole art“ nebo „aerial hoop“
nebo je pro naplnění cílů Spolku přínosná.
Čestný člen nemusí dodržovat práva a povinnosti stanovené v článku VIII. stanov Spolku,
musí však chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku.
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VIII.
Práva a povinnosti člena Spolku
8.1. Každý člen Spolku má právo:
a) být pravidelně informován o dění ve Spolku a jeho hospodaření;
b) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku;
c) obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;
d) volit a být volen do orgánů Spolku;
e) žádat o výpis ze seznamu členů podle čl. X. stanov.
8.2. Každý člen Spolku má povinnost:
a) udržovat podmínky pro zařazení do kategorií stanovených vnitřním předpisem;
b) platit vnitřním předpisem stanovené členské příspěvky;
c) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;
d) dodržovat stanovy Spolku.
8.3. Vnitřní předpis
8.3.1. Výkonný výbor Spolku sestaví pravidla řadového členství ve Spolku ve formě
vnitřního předpisu. Dnem jeho schválení Výkonným výborem nabývá vnitřní
předpis platnosti a účinnosti, pokud není stanoven jiný den počátku účinnosti.
Změny vnitřního předpisu činí výkonný výbor obdobnou formou jako při jeho
přijetí.
8.3.2. V tomto vnitřním předpisu budou uvedena práva a povinnosti členů Spolku,
včetně podmínek pro zařazení členů Spolku do kategorií.
8.3.3. Vnitřní předpis nesmí být v rozporu s ustanoveními stanov Spolku a musí
zachovávat rovnost práv a povinností členů Spolku podle těchto Stanov.
8.4. Zakládající členové Spolku
8.4.1. Zakládající člen Spolku má právo převést práva a povinnosti vyplývající z jeho
členství na jednoho jiného člena Spolku, který je řadovým členem. Převod práv a
povinností zakládajícího člena Spolku musí být proveden písemnou formou a
podpis převádějícího musí být úředně ověřen. Nabyvatel se poté stává
zakládajícím členem Spolku a nabývá všechna práva a povinnosti, která vyplývají
z těchto Stanov zakládajícím členům Spolku.
IX.
Členské příspěvky
9.1. Základní členský příspěvek zakladatele při založení Spolku činí 500 Kč.
9.2. Základní členský příspěvek nového člena Spolku při jeho přijetí, který je fyzickou osobou,
činí 200 Kč.
9.3. Základní členský příspěvek nového člena Spolku při jeho přijetí, který je právnickou osobou,
činí 500 Kč.
9.4. Výše měsíčních/čtvrtletních/ročních/mimořádných příspěvků členů Spolku a jejich
splatnost bude stanovena vnitřním předpisem podle článku 8.3. Stanov, přičemž tyto výše
příspěvků schvaluje členská schůze.
9.5. Povinnost platit členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li
pro to důvody zvláštního zřetele hodné. O prominutí či snížení rozhoduje výkonný výbor.
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9.6. Splatnost základního členského příspěvku je 10 dnů po vzniku Spolku nebo po přijetí za
člena Spolku.
X.
Seznam členů
10.1. Spolek vede seznam členů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo.
10.2. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí výkonný výbor. Výkonný výbor provede zápis
nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výkonný výbor provede
výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
10.3. Výkonný výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi,
který o výpis požádá.
10.4. Seznam členů je neveřejný.
XI.
Orgány Spolku
11.1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
a)
b)
c)
d)

členská schůze;
výkonný výbor;
Prezident Spolku;
kontrolní komise, která je fakultativním orgánem Spolku.

11.2. Funkční období člena výkonného výboru a Prezidenta Spolku je pět let.
11.3. Členové výkonného výboru a Prezidenta Spolku musí být členy Spolku.
11.4. Výkon funkce člena výkonného výboru a Prezidenta Spolku zaniká uplynutím funkčního
období, odvoláním členskou schůzí nebo odstoupením. Odstoupení člena výkonného
výboru nebo Prezidenta Spolku musí být doručeno Spolku, přičemž členství nebo funkce
zaniká uplynutím dvou měsíců ode dne doručení odstoupení Spolku.
XII.
Členská schůze
12.1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
12.2. Členská schůze schvaluje činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti
pro následující kalendářní rok, volí výkonný výbor a přijímá další rozhodnutí zásadní
důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) určit hlavní činnosti Spolku v souladu s čl. IV. těchto stanov;
b) schvalovat změnu stanov;
c) projednávat a schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za
uplynulé období předkládané Prezidentem Spolku;
d) projednávat a schvalovat výsledek hospodaření Spolku a jeho použití;
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e) projednávat a schvalovat rozpočet na následující období;
f) volit a odvolávat výkonný výbor;
g) jmenovat a odvolat likvidátora při zániku Spolku;
h) rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací a o přeměně Spolku;
i) rozhodovat o přezkumu vyloučení člena Spolku.
12.3. Členská schůze je svolávána výkonným výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok,
a to bez zbytečného odkladu po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího
kalendářního roku.
12.4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná
členská schůze. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do
6 týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program
mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výkonný výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů
od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na
náklady Spolku sám.
12.5. Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je
oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na
jednání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by
Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
12.6. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána všem členům
Spolku nejméně deset dnů před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co
nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
12.7. Právo hlasovat na členské schůzi mají všichni členové Spolku.
12.8. Každý člen Spolku má na členské schůzi jeden hlas. Členská schůze je schopna usnášet se za
účasti alespoň 30 % členů Spolku.
12.9. Veškerá usnesení členská schůze přijímá většinou alespoň 2/3 hlasů přítomných členů
Spolku na členské schůzi s tím, že je nutné, aby s takovým usnesením souhlasil alespoň jeden
ze zakládajících členů Spolku, má-li Spolek alespoň jednoho zakládajícího člena.
12.10. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá výkonný výbor způsobem stanoveným
těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi
se shodným programem. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na čl.
XII. odst. 12.8. těchto stanov. Náhradní členská schůze přijímá usnesení většinou 2/3 hlasů
přítomných členů Spolku, s tím, že je nutné, aby s takovým usnesením souhlasil alespoň
jeden ze zakládajících členů Spolku, má-li Spolek alespoň jednoho zakládajícího člena. Lhůta
pro rozesílání pozvánek podle čl. XII. odst. 12.6. těchto stanov se zkracuje na 5 dnů.
Pozvánka na náhradní členskou schůzi se zašle členům Spolku nejpozději do 10 dnů ode dne,
na který byla svolána původní členská schůze, a náhradní členská schůze se musí konat
nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze.
12.11. Při rozhodování členské schůze o vyloučení člena Spolku podle čl. VII. odst. 7.6. písm. c)
těchto stanov se při hlasování nepřihlíží k hlasu člena Spolku o jehož vyloučení se jedná.
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Dále se při rozhodování členské schůze o odvolání z funkce výkonného výboru pro porušení
povinností při výkonu funkce nepřihlíží k hlasu člena Spolku, o jehož odvolání se jedná.
12.12. Zasedání členské schůze řídí předseda, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání.
12.13. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od data
jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo jednání předsedal nebo koho tím
pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo,
kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
Zápis ze zasedání členské schůze musí být doručen všem členům Spolku, a to nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne jeho vyhotovení.
12.14. Rozhodování Per Rollam
Členové Spolku mohou přijímat rozhodnutí i elektronickou a písemnou formou mimo
členskou schůzi, tj. rozhodovat per rollam, a to za podmínek stanovených těmito
stanovami.
12.15. Výkonný výbor, zašle návrh rozhodnutí členské schůze všem členům Spolku k vyjádření
spolu s podklady potřebnými pro přijetí rozhodnutí.
12.16. Návrh musí být zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu člena Spolku, kterou
jako platnou sdělil Spolku. Členové Spolku se k předloženému návrhu rozhodnutí musí
vyjádřit ve lhůtě uvedené předkladatelem, tedy do konce stanovené lhůty doručit své
vyjádření na elektronickou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Vyjádření člena Spolku
musí být odesláno z elektronické adresy na kterou mu byl doručen návrh rozhodnutí. Lhůta
pro doručení vyjádření činí 10 pracovních dnů a počíná běžet dnem následujícím po
doručení návrhu rozhodnutí. Pokud se člen Spolku ve lhůtě nevyjádří, platí, že s
navrhovaným rozhodnutím nesouhlasí.
12.17. K přijetí rozhodnutí per rollam je potřeba dosáhnout stejný počet hlasů jako při
rozhodování na členské schůzi, většina se však vždy počítá z hlasů všech členů Spolku.
Rozhodnutí je přijaté dnem doručení vyjádření všech členů Spolku, jinak uplynutím lhůty k
jejich vyjádření.
12.18. Výkonný výbor má povinnost zaslat elektronicky na příslušné elektronické adresy oznámení
o výsledku hlasování všem členům Spolku bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí.
XIII.
Prezident Spolku
13.1. Prezident Spolku je statutárním orgánem Spolku.
13.2. Prezident Spolku je volen výkonným výborem z řad členů výkonného výboru.
13.3. Navenek Spolek zastupuje Prezident Spolku samostatně.
13.4. Prezident Spolku činí právní jednání za Spolek v souladu s rozhodnutími výkonného výboru.
13.5. Prezident Spolku je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností,
pečlivostí a loajalitou.
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XIV.
Výkonný výbor
14.1. Výkonný výbor Spolku je výkonným orgánem.
14.2. Výkonný výbor má 4 členy, které volí a odvolává členská schůze.
14.3. Výkonný výbor řídí činnost Spolku v souladu se stanovami Spolku i usneseními členské
schůze po celé své funkční období.
14.4. Výkonný výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, vyhotovuje rozpočet a schvaluje
změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování cílů Spolku.
14.5. Výkonný výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na
dodržování stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
14.6. Do působnosti výkonného výboru náleží všechny činnosti, které nespadají do působnosti
členské schůze nebo Prezidenta Spolku, zejména nikoli však výlučně:
a) zpracovávat vnitřní předpisy Spolku a schvalovat je, včetně jejich změn;
b) rozhodovat o přijetí nových členů Spolku;
c) rozhodovat o vyloučení členů Spolku.
14.7. Pro schválení vnitřního předpisu podle článku 14.6. písm. a) stanov je zapotřebí souhlasu
všech členů výkonného výboru.
XV.
Kontrolní komise
15.1. Kontrolní komise Spolku je fakultativním kontrolním orgánem.
15.2. Kontrolní komise má 3 členy, které volí a odvolává členská schůze.
15.3. Není-li volba kontrolní komise členské schůzi navržena nebo není-li členskou schůzí zvolen
dostatečný počet členů kontrolní komise, kontrolní komise se nezřizuje.
15.4. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výkonném výboru Spolku, ani
s funkcí Prezidenta Spolku.
15.5. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky,
upozorní na ně výkonný výbor a Prezidenta Spolku.
15.6. Kontrolní komisí pověřený člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů Spolku a
požadovat od členů dalších orgánů Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
15.7. Ustanovení těchto stanov o členství ve výkonném výboru se obdobně použijí i na na členství
v kontrolní komisi.
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XVI.
Majetek a hospodaření Spolku
16.1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských
příspěvků, z darů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
16.2. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost vedlejší
výdělečnou činností dle článku VI. těchto stanov.
16.3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být
především použity k financování hlavní činnosti Spolku naplňujících cíle Spolku. Prostředky
je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
16.4. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob.
Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná odměna za výkon funkce člena výkonného výboru
nebo Prezidenta Spolku, sjednaná na základě platných smluv, bude-li členskou schůzí
schválena.
16.5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování cílů Spolku.
16.6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídá výkonný výbor
v rozsahu podle ustanovení těchto stanov.
16.7. Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku
určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.
XVII.
Zánik a likvidace Spolku
17.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
17.2. Při zániku Spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 30 dní
od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem
v sídle Spolku všem členům Spolku.
17.3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze.
17.4. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy Spolku s hlasovacím právem rovným dílem.
17.5. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle členskou schůzí schváleného návrhu na rozdělení
likvidačního zůstatku.
XVIII.
Doručování
18.1. Všechny písemnosti doručované nebo oznamované podle těchto stanov členům Spolku
budou doručovány osobně nebo provozovatelem poštovních služeb na poštovní adresy
uvedené zakladateli Spolku při založení nebo novými členy při jejich přijetí. Změny
doručovací adresy jsou možné prokazatelným doručením příslušného oznámení výkonnému
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výboru. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla
adresátovi zásilky třetí pracovní den po jejím odeslání.
18.2. Na roveň osobnímu doručení písemnosti nebo doručení písemnosti prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb je postaveno doručení prostřednictvím elektronické pošty
(e-mailové zprávy). Obsah právního jednání prostřednictvím elektronické pošty musí být
osobám odeslán na emailové adresy sdělené Spolku při založení nebo při přijetí za člena
Spolku. Změny e-mailové adresy jsou možné prokazatelným doručením příslušného
oznámení výkonnému výboru. Má se za to, že právní jednání učiněné prostřednictvím
elektronické pošty (e-mailové zprávy) došla adresátovi právního jednání třetí pracovní den po
odeslání elektronické pošty (e-mailové zprávy). V takovém případě již není nutné doručovat
písemnost adresátovi způsobem uvedeným v čl. XVIII. odst. 18.1. těchto stanov.
XIX.
Závěrečná ustanovení
19.1. Znění těchto stanov bylo schváleno Členskou schůzí Spolku a dnem jejich schválení nabývají
účinnosti.
19.2. Tyto stanovy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí Spolku dne 4.11.2020

Anna Galkina
prezident Spolku
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