Parkour Academy Plzeň, z. s.
Stanovy spolku

Čl. I
Název, působnost, sídlo a právní postavení spolku
1. Název spolku je: Parkour Academy Plzeň, z. s. (dále jen „spolek“)
2. Spolek působí na celém území České republiky.
3. Spolek má své sídlo ve Šťáhlavech.
4. Spolek používá zkratku PAP.
5. Spolek je samostatnou právnickou osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti,
jejíž činnost se řídí platnými právními předpisy.

Čl. II
Účel a zájem spolku
1. Spolek je dobrovolným, demokratickým, nepolitickým a samosprávným svazkem
fyzických a právnických osob, které se spolčili za účelem naplňováním společného
zájmu.
2. Spolek byl ustanoven ve veřejném zájmu. Zájmem spolku a tedy i jeho účelem je
zejména realizace pravidelné celoroční sportovní a tělovýchovné činnosti,
organizování pravidelné sportovní a tělovýchovné přípravy dětí, mládeže a dospělých,
organizování a pořádání sportovní akcí a dalších akcí určených pro rozvoj sportovní
zdatnosti, osvěty a vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy a to především se
zaměřením na moderní pohybovou a sportovní gymnastickou disciplínu parkour.
3. Spolek aktivně podporuje oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat
k jejich všestrannému zdravému rozvoji po stránce duševní, sociální, morální a
zejména tělesné a napomáhat v boji proti kriminalitě a různým sociálně patologickým
jevům působícím na děti mládež.
4. Spolek respektuje právní, organizační a finanční nezávislost svých členů, přičemž
nezodpovídá za jejich závazky vůči jiným subjektům.

Čl. III
Hlavní činnost spolku
1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného
zájmu jeho členů. Hlavní činnost spolku je:
a) pořádání a organizování pravidelných celoročních a i jednorázových aktivit
zejména v oblasti sportu a tělovýchovy, mimoškolní výchovy a vzdělávání,
především v dětských kolektivech a kolektivech mládeže, ale i dospělých, za
účelem jejich zdravého tělesného a mravního rozvoje při respektování a dodržování
zásad fair play ve sportu,
b) vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti v oblasti sportu a
tělesné výchovy,
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c) pořádání a organizování pravidelných, ale i jednorázových sportovních akcí,
závodů, zápasů, srazů (jam) či meetingů,
d) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů.
2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné nahodilé výdělečné činnosti, jejíž účel směřuje výhradně
k podpoře hlavní činnosti nebo hospodárnému využijí majetku spolku.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
4. Pokud spolek bude vyvíjet v rámci vedlejší hospodářské činnosti činnost spočívající
v podnikání, bude se výhradně jednat o níže uvedené obory činností náležejících do
živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“, a spolek musí pro tyto účely disponovat platným podnikatelským oprávněním
získaným za požadovaných zákonných podmínek. Konkrétní obory činností jsou:
velkoobchod a maloobchod; provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a
zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a obdobných akcí; provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a
organizování sportovní činnosti; výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku obecně se může stát každá fyzická
osoba (individuální členství) i právnická osoba (kolektivní členství), která se ztotožňuje
s jeho účelem a zájmem. Spolek nemá právo zasahovat do organizační struktury a
předmětu činnosti kolektivních členů. Kdo se uchází o členství, projevuje tím vůli být
vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
2. Členství ve spolku se váže pouze na osobu člena a nepřechází na jeho právního
nástupce. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže
právnická osoba určí jiného zástupce.
3. Členství fakticky vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodl o přijetí žadatele za člena na
základě jeho písemné přihlášky. O členství musí být rozhodnuto do třiceti dnů od
podání přihlášky. Na vznik členství není právní nárok. Proti zamítavému rozhodnutí
výboru se nelze odvolat. Přihlášku lze ovšem podat opakovaně.
4. Členství ve spolku je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena
rozdílná členská práva a povinnosti. Členství ve spolku se rozlišuje na základní, řádné
a čestné.
5. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů týkající se
členství osob ve spolku provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu
členů. Seznam členů může být veden elektronickou formou.
6. Podmínkou členství je vyslovení souhlasu se stanovami a dále s poskytnutím svých
osobních údajů pro potřeby spolku a jejích bezprostředních partnerů. Osobními údaji
jsou zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště,
telefonní a e-mailový kontakt. Osobní údaje členů spolku mohou být zpřístupněny v
nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je spolek členem, a to v rámci
plnění povinností spolku vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny
orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi
o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
7. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky předem souhlasí s
tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly zpřístupněny v rozsahu a
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způsobem uvedeným v bodě 6. Spolek se zavazuje nakládat a zpracovat osobní údaje
v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími tuto problematiku.
8. Členové jsou povinni sdělovat spolku změny svých osobních údajů za účelem jejich
aktualizace v evidencích.
9. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s
výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto
údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho
manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná
osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

Čl. V
Základní členství
1. Základním členem spolku se může stát na základě svého svobodného rozhodnutí
každá fyzická osoba starší 6 let věku. Podmínkou vzniku členství pro osobu mladších
18 let je písemný souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce nezletilého
s členstvím. Po dovršení 18 let věku musí člen samostatně podat novou písemnou
přihlášku.
2. O přijetí za základního člena rozhoduje výbor spolku na základě zájemcem podané
písemné přihlášky o základní členství.
3. Základní člen je povinen hradit členské příspěvky, ale i další stanovené odůvodněné
poplatky, které mohou být spojeny se spolkovou činností.

Čl. VI
Řádné členství
1. Řádným členem spolku se může stát na základě svého svobodného rozhodnutí každá
fyzická osoba starší 18 let (individuální člen) nebo právnická osoba (kolektivní člen),
která má podobné zájmy jako spolek a byla zřízena k podobnému účelu.
2. O přijetí řádného člena rozhoduje výbor spolku na základě zájemcem podané písemné
přihlášky o řádné členství.
3. Řádný člen je povinen hradit členské příspěvky, ale i další stanovené odůvodněné
poplatky, které mohou být spojeny se spolkovou činností.

Čl. VII
Čestné členství
1. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která se svojí
záslužnou činností dlouhodobě a významně podílí na činnosti spolku, nebo která
dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
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2. O udělení čestného členství rozhoduje výbor spolku s tím, že k jeho udělení je třeba
souhlasu osoby, které má být uděleno.
3. Čestný člen je zproštěn povinnosti hradit členské příspěvky.

VIII.
Členská práva a povinnosti
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
a) podílet se na činnosti spolku, účastnit se sportovní, kulturní a společenské
činnosti spolku, dále školení, seminářů, soutěží a dalších činností, které pořádá,
organizuje a zajišťuje přímo spolek nebo jiný spolupracující subjekt
b) žádat o informace a vysvětlení týkajících se činnosti spolku,
c) předkládat návrhy, připomínky, podněty a stížnosti,
d) změnit kdykoliv druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky
dle těchto stanov,
e) kdykoliv ukončit své členství ve spolku.
3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
a) účastnit se jednání členské schůze s hlasem rozhodujícím,
b) volit orgány spolku a být voleni do těchto orgánům,
4. Členské povinnosti, které přísluší všem členům:
a) aktivně se podílet na činnosti spolku a tyto činnosti vykonávat takovým
způsobem, aby nebyly poškozovány oprávněné zájmy a dobré jméno spolku,
b) dodržovat stanovy spolku a další schválené vnitřní předpisy spolku,
c) řídit se usneseními orgánů spolku a pokyny výboru spolku,
d) aktivně hájit zájmy spolku a zdržet se jednání, které by bylo v rozporu se zájmy
spolku.
5. Základní a řádní členové jsou povinni řádně a včas hradit členské příspěvky a to
nejpozději ke konci 1. čtvrtletí daného kalendářního roku. Výši, splatnost a způsob
splacení členského příspěvku určí svým rozhodnutím členská schůze. Členům se na
žádost vystaví potvrzení o úhradě členského příspěvku.
6. Základní a řádní členové spolku, kteří se stanou registrovanými závodníky, musí mít
dle požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní
způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v platném znění, platnou lékařskou prohlídku
pro účely zjištění způsobilosti k výkonnostnímu sportu od tělovýchovného lékaře.
Platný lékařský posudek je povinen člen spolku předložit výboru spolku nejpozději v
den konání prvního závodu v kalendářním roce. Člen klubu mladší 18 let, který není
výkonnostním ani vrcholovým sportovcem nebo žákem zařazeným do sportovní školy,
by měl mít zajištěnou alespoň lékařskou prohlídku předepsanou pro školní tělesnou
výchovu a sport u dětského lékaře.
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7. Nad rámec členského příspěvku jsou všichni členové povinni hradit i další odůvodněné
poplatky, které mohou být spojeny se spolkovou činností. O výši a splatnosti těchto
poplatků rozhoduje výbor spolku svým usnesením.
8. Pokud spolek poruší základní členská práva závažným způsobem, má člen právo na
přiměřené zadostiučinění.

Čl. IX
Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena, členství se takto ukončí dnem doručení písemného oznámení
člena o svém vystoupení ze spolku k rukám členů výboru spolku,
b) vyloučením člena a to na základě rozhodnutí výboru spolku, pokud člen závažným
způsobem porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal
nápravu ani po výzvě výboru, výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností
odčinit a způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu,
c) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené výborem spolku
dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek člen ve výzvě
upozorněn,
d) úmrtím člena,
e) zrušením spolku,
f)

pravomocným rozhodnutím soudu, kterým byl dotčený člen odsouzen pro
úmyslný trestný čin.

2. Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoli člen, v návrhu se
uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje,
musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a
uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
3. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
4. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby
rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze.
5. Členská schůze svým usnesením buď vyloučení člena potvrdí, nebo zruší rozhodnutí
o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám, rozhodnutí o
vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
6. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí členské schůze
o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto
právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po
vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů, jinak toto
právo zaniká.
7. Vyloučený člen a člen, který se rozhodl vystoupit bez závažného důvodu (např.
zdravotního), nemá nárok na vrácení již zaplaceného členského příspěvku a jiných už
zaplacených poplatků spojených se spolkovou činností.

Čl. X
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Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou členská schůze, výbor, předseda.
2. Na usnesení všech orgánů spolku, které se příčí dobrým mravům nebo mění stanovy
tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by
nebylo přijato, stejně tak se hledí na usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá
působnost rozhodnout.

Čl. XI
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni řádní členové spolku
s hlasem rozhodujícím a zúčastnit se však mohou i základní a čestní členové s hlasem
poradním.
2. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku a to o:
a) hlavní činnosti spolku,
b) změně stanov,
c) volbě členů výboru a jejich odvolání,
d) výši a splatnosti členských příspěvků,
e) zrušení vyloučení člena spolku, odporuje-li vyloučení stanovám nebo zákonu,
f)

schválení výsledku hospodaření spolku,

g) hodnocení činnosti výboru spolku a jeho členů,
h) zrušení spolku s likvidací a jeho přeměně.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o
to požádá písemně alespoň jedna polovina všech řádných členů spolku a to nejdéle do
dvou měsíců od doručení žádosti k rukám výboru, nebude-li nutné svolat zasedání
dříve. Nebude-li sněm svolán do dvou měsíců od doručení žádosti, může ten řádný
člen, který žádost podal, svolat členskou schůzi sám na náklady spolku.
4. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor řádným členům spolku
písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce,
a to nejpozději 14 dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a
pořád zasedání, přičemž místo a čas musí být určeno tak, aby byla co nejméně
omezovaná možnost řádných členů se členské schůze zúčastnit. Nejpozději deset dní
před konáním zasedání členské schůze zasílá výbor řádným členům spolku návrhy
materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
5. Kdo členskou schůzi svolal, může jí i odvolat nebo odložit způsobem stejným, jakým
byla svolána. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání,
nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně
vynaložené náklady.
6. Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech
řádných členů spolku s hlasem rozhodujícím.
7. Členská schůze přijímá rozhodnutí formou vydání usnesení. Hlasování je zpravidla
veřejné, pokud všichni přítomní řádní členové nepožadují hlasování tajné. Hlasuje se
nejlépe zvednutím ruky. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny
všech přítomných řádných členů s hlasem rozhodujícím. Každý řádný člen má při
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rozhodování jeden hlas. Je však možné, aby se nepřítomní řádní členové nechali na
základě předložené písemné plné moci při volbě zastupovat jiným řádným členem,
který bude na zasedání fyzicky přítomen. V případě rovnosti hlasů má rozhodující váhu
hlas předsedy spolku.
8. Záležitost, která nebyla zařazena původně na pořad zasedání členské schůze při jejím
ohlášení, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných řádných členů
s hlasem rozhodujícím. Stejně tak se postupuje v případě návrhu na předčasné
ukončení zasedání členské schůze.
9. Kdo zasedání zahájil, ověří, zda je členská schůze spolku schopna se usnášet. Poté
zajistí volbu předsedy zasedání a zapisovatele. Pověřený zapisovatel zajistí
vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od konání zasedání. Pokud toho nebude
ve stanovené lhůtě schopen, zajistí vyhotovení zápisu předseda výboru. Ověření
zápisu provádí člen výboru vždy odlišný od osoby, která zápis vyhotovovala.
10. Zápis ze zasedání členské schůze spolku musí být zpřístupněn všem členům. Výbor
spolku zajistí, aby tak bylo učiněno vhodným způsobem a v co nejkratší době.
11. Nebyla-li členská schůze na svém zasedání schopna se usnášet, může výbor nebo
ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě do patnácti dnů od
předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být
zřejmé, že se jednání o náhradní zasedání členské schůze, které se musí konat
nejpozději do třiceti dnů ode dne, na který byla původní členská schůze předtím
svolána.
12. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen v záležitostech zařazených
na pořad předchozího řádného zasedání. Usnesení může být přijato za účasti
libovolného počtu žádných členů s hlasem rozhodujícím.
13. Každý řádný člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, má
právo dovolávat se neplatnosti rozhodnutí výboru spolku na zasedání členské schůze
pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami. Pokud členská schůze shledá podnět
k neplatnosti jako důvodný, může svým usnesením rozhodnutí výboru spolku zrušit
nebo potvrdit. Ten, který se původně neplatnosti dovolával, může navrhnout soudu,
aby rozhodoval o neplatnosti rozhodnutí členské schůze. Právo dovolávat se
neplatnosti usnesení členské schůze zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel
o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí
rozhodnutí.
14. Členská schůze rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím
technických prostředků (dále jen rozhodování „per rollam“). Podrobnosti o způsobu,
lhůtách a podmínkách rozhodování per rollam stanoví členská schůze vždy
individuálně, vždy však s přihlédnutím k aktuálnímu znění stanov.

Čl. XI
Výbor
1. Výbor je výkonným kolektivním orgánem spolku, který řídí a obstarává veškerou běžnou
činnost spolku v době mezi jednotlivými zasedáními členské schůze spolku a
uskutečňuje usnesení členské schůze.
2. Výbor má dva členy. Skládá se z předsedy a místopředsedy.
3. Funkční období všech členů výboru je pětileté. Člena výboru lze volit i opakovaně.
4. Členy výboru volí a odvolává na svém zasedání členská schůze. Na začátku volby členů
výboru se vždy přihlásí fyzicky všichni kandidáti na danou funkci. O každém kandidátovi
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se rozhoduje jednotlivě. Každý řádný člen spolku přítomný na členské schůzi (volitel)
má pouze jeden hlas, který může dát pouze jednomu kandidátovi. Zvolen je ten
kandidát, který obdržel ve volbě nejvyšší počet hlasů, a to bez ohledu na počet těchto
hlasů. Při rovnosti hlasů se koná druhá volba, do které vstupují pouze kandidáti
s největším počtem rovných hlasů. Hlasování probíhá tak dlouho, dokud není někdo
zvolen. Nezvolení kandidáti mohou dále kandidovat na další pozice ve výboru.
5. Členové výboru, jehož počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy
z řad řádných členů spolku a to do nejbližšího zasedání členské schůze, kooptovat
nelze předsedu.
6. Členem výboru může být pouze řádný člen spolku, který je plně svéprávný a bezúhonný,
který se svým jmenováním vyslovil souhlas.
7. Předseda je statutárním zástupcem organizace a zastupuje spolek právně navenek.
Předseda může udělením písemné plné moci zmocnit místopředsedu, aby jej ve
vymezeném rozsahu zastupoval.
8. Mandát předsedy vzniká okamžikem zvolení a zaniká odvoláním, respektive
okamžikem zvolení nového předsedy a úmrtím. Mandát místopředsedy vzniká
okamžikem jeho zvolení a zaniká jeho odvoláním, respektive okamžikem zvolení
nového místopředsedy, dále písemnou rezignací doručenou k rukám předsedy a
úmrtím.
9. V čele výboru stojí a jeho činnost řídí předseda. Jednání výboru svolá předseda vždy,
když je to třeba. Při rozhodování výboru má předseda rozhodující hlas. Předseda je
povinen zpracovat zprávu o činnosti výboru za uplynulé období a 1x ročně tuto zprávu
předkládat ke schválení členské schůzi.
10. V případě, že předseda není schopen vykonávat svoji působnost po dobu delší než
jeden měsíc, může alespoň pětina řádných členů spolku svolat členskou schůzi, do
volby nového předsedy přecházejí povinnosti předsedy na místopředsedu výboru,
pokud to není z objektivních příčin možné, tak na členskou schůzi jako celek.
11. Pokud není rozhodnutím členské schůze rozhodnuto jinak, má se za to, že se funkce
člena výboru vykonává bez nároku na odměnu. O případné odměně členům výboru tak
rozhoduje svým usnesením členská schůze a to na základě výsledků hospodaření
spolku v daném účetním roce. Členská schůze rozhoduje o celkové výši roční odměny
pro jednotlivé členy výboru. O splatnosti odměny a způsobu vyplacení rozhoduje výbor
sám.
12. Výbor je oprávněn a povinen:
a) obstarávat běžnou spolkovou agendu a svolávat zasedání členské schůze,
b) pořizovat a archivovat zápisy ze zasedání členské schůze a vést řádně seznam
členů spolku,
c) připravovat zprávu o činnosti výboru za uplynulé období,
d) připravovat podklady pro zasedání členské schůze, zpracovávat plán činnosti
spolku na další období, připravovat zprávu o hospodaření spolku za uplynulé účetní
období, připravovat a předkládat poklady pro účetní závěrku,
e) přijímat a schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení členů,
f)

provozovat sekretariát spolku, rozhodovat o případných dalších poplatcích členů,

g) nakládat s majetkem spolku, uzavírat a ukončovat smlouvy.
Čl. XII
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Sekretariát spolku
1. V případě potřeby může výbor spolku zřizovat k vyřizování běžné agendy spolku a pro
řešení praktických úkolů a zajištění organizačních záležitosti sekretariát. Sekretariát je
pouze organizační jednotka bez nadání způsobilosti k právním úkonům.
2. Rozpočet sekretariátu je součástí rozpočtu spolku, pracovníci sekretariátu mohou být
v zaměstnaneckém poměru ke spolku. Pracovníci sekretariátu nemusí být členy
spolku. Pracovníky sekretariátu jsou zpravidla i členové výboru.
3. V čele sekretariátu zpravidla stojí předseda výboru. Předseda může pověřit vedením
sekretariátu jinou osobu tzv. sekretáře. Právní úkony v působnosti sekretariátu jsou
prováděny jménem spolku předsedou, pokud k tomu není ze strany předsedy spolku
zmocněn sekretář.
4. Osoby oprávněné zastupovat spolek právně navenek se za spolek podepisují tak, že
k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku, pod kterým bude vytištěné nebo
napsané jméno a příjmení oprávněné osoby a funkce, připojí svůj podpis.
Čl. XIII
Hospodaření spolku
1. Spolek je neziskovou organizací. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména členské příspěvky,
dary, přijaté dotace a obdobná plnění (např. grantové prostředky), výnosy z vedlejší
hospodářské činnosti, výnosy z vlastního majetku, výtěžky z účelových sbírek, výtěžky
z loterií a podobných her, tombol, provozovaných spolkem nebo takových, na jejichž
výtěžku se spolek na základě dohody podílí a další příjmy, pokud neodporují obecně
závazným právním předpisům a stanovám.
2. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s jinou právnickou osobou o finančním
zajištění a realizaci svých aktivit.
3. V souladu s příslušnými právními předpisy může spolek spravovat majetek, který jí byl
předán do trvalého nebo dočasného užívání a disponovat výnosy z tohoto majetku.
4. Hospodaření spolku probíhá na základě schváleného rozpočtu a na základě rozhodnutí
statutárního orgánu spolku v jeho zájmu. Prostředky spolek vynakládá výhradně
v souladu se svými zájmy a v zájmu svých členů. Prostředky spolku nesmějí být
používány k obohacování fyzických a právnických osob. Výjimkou jsou odměny a mzdy
sjednané v rámci platných smluv a dohod.
5. Za hospodaření spolku a nakládání s majetkem je odpovědný statutární orgán spolku.
6. Spolek odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Členové spolku
neručí za jeho závazky a dluhy vůči třetím osobám.
Čl. XIV
Zrušení a likvidace spolku
1. Spolek může být zrušen s likvidací na základě dobrovolného rozhodnutí členské schůze
nebo na základě rozhodnutí soudu, a to na návrh osoby, která na tom má oprávněný
zájem, nebo i bez návrhu v případě, že spolek vyvíjí činnost zakázanou zákonem či vyvíjí
činnost v rozporu s hlavní činností spolku, nutí třetí osoby ke členství ve spolku, k účasti
na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo brání členům ze spolku vystoupit.
2. Likvidace spolku probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy.
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3. V případě zrušení spolku s likvidací z rozhodnutí členské schůze jmenuje současně
členská schůze likvidátora spolku, zpravidla jednoho z členů výboru spolku odlišného od
předsedy.
4. Při zrušení spolku s likvidací je povinen likvidátor nabídnout likvidační zůstatek spolku
jiné veřejně prospěšné právnické osobě s podobným účelem hlavní činnosti, jako je
hlavní činnost spolku.
5. Spolek může zaniknout bez likvidace, zrušuje-li se při přeměně. Přeměnou se rozumí
fúze spolků, rozdělení spolku a změna právní formy. Při změně právní formy se spolek
neruší ani nezaniká, pouze se mění právní poměry a právní postavení členů. O zrušení
při přeměně rozhoduje členská schůze.
6. Přeměna spolku probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy.
Čl. XV
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Spolek může užívat vlastní logo.
2. Správní období je shodné s kalendářním rokem.
3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy
upravujících činnost právnických osob a spolků.
4. Spolek má právo se v souladu se svými zájmy obracet s peticemi a žádostmi na orgány
státní správy a územní samosprávy a především na soud.
5. Platnost těchto stanov nastává okamžikem jejich schválení ze strany ustavující členské
schůze dne 30. 11. 2021. Stanovy jsou účinné od 1. 1. 2022.
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