Stanovy spolku Revma Liga Česká republika
znění stanov odsouhlasené na Shromáždění delegátů spolku dne 4. listopadu 2017

HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Název spolku: Revma Liga Česká republika, z. s. (dále jen“RL“ nebo „spolek“) je zapsaným
spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Název pro mezinárodní styk: Czech League Against Rheumatism (CZELAR)
Čl. II.
Sídlo spolku
Sídlem spolku je Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
Čl. III.
Statut spolku
1. Spolek je dobrovolný, otevřený, nezávislý, nepolitický, působí na celém území České
republiky.
2. Spolek může být zakladatelem nebo spoluzakladatelem jiné právnické osoby, pokud
činnost takové organizace podporuje cíle spolku.
3. Spolek se může k naplnění svých cílů podílet i na činnosti jiných právnických osob nebo
institucí.
Čl. IV.
Účel a cíle činnosti spolku
1. Hlavním cílem spolku je zlepšování životních podmínek osob s revmatickým
onemocněním včetně zajištění dostupnosti efektivní léčby a zvyšování povědomí
o revmatických nemocech.
2. K základním činnostem spolku a k naplnění hlavního cíle zejména náleží:
a) sdružování členů, jejich rodinných příslušníků, za účelem vzájemně prospěšných
aktivit (rekondiční pobyty, cvičení, atd.),
b) navazování spolupráce s odborníky z oblasti zdravotních a sociálních služeb za
účelem zajištění komplexní péče o postižené revmatickým onemocněním (lékaři,
zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci a osoby, které chtějí pomáhat),
c) organizování odborných přednášek, fyzioterapií, ergoterapií, přátelských setkání,
d) vydávání publikací a informačních materiálů, zajišťování a zprostředkovávání
poradenských služeb v oblasti sociálně právní a v oblasti využití kompenzačních
pomůcek,
e) zprostředkování informací o nemoci a nových možnostech léčby,
f) spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy, státními i nestátními
organizacemi, zabývajícími se problematikou zdravotně postižených osob, za účelem
vytváření optimálních podmínek pro život osob s revmatickým onemocněním, hájení
oprávněných zájmů (lobbing), ovlivňování legislativy,
g) spolupráce s tuzemskými i mezinárodními odbornými společnostmi a pacientskými
organizacemi,
h) provozování webových stránek spolku,
i) zajištění a správa prostředků určených pro vlastní činnost a nakládání s nimi v souladu
s cílem a zaměřením spolku.

Revma Liga Česká republika, z. s.
znění stanov odsouhlasené na Shromáždění delegátů spolku 4. listopadu 2017

Čl. V.
Vedlejší činnost spolku
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona", jejímž účelem je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití
spolkového majetku. Zisk z této vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou
činnost včetně úhrady nákladů správy spolku.
HLAVA II.
PODMÍNKY ČLENSTVÍ
Čl. I.
Vznik členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu
věku, pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní
příslušnosti.
2. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která má zájem aktivně
se podílet na naplňování účelu spolku a respektovat jeho stanovy.
3. Druhy členství jsou řádné a čestné. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva
a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Čestní členové mají práva
a povinnosti podle Hlavy II., čl. II. stanov spolku.
4. Řádné členství vzniká na základě:
 schválení přihlášky doručené na adresu sídla spolku nebo klubu,
nebo na elektronickou adresu spolku, případně přijatou prostřednictvím webových
stránek spolku,
 úhrady členského příspěvku za příslušný kalendářní rok.
Přihlášku schvaluje předseda spolku nebo výbor klubu (VK) na svém nejbližším zasedání.
Dokladem řádného členství je členský průkaz vydaný příslušným orgánem spolku
s vylepenou známkou za aktuální rok.
5. O udělení čestného členství rozhoduje VV nebo VK, členství vzniká vyslovením souhlasu
třetí osoby s tímto čestným členstvím. Čestným členem se mohou stát fyzické osoby, které
se významnou měrou zasloužily o osoby zdravotně postižené revmatickými chorobami.
Návrh na čestné členství může podat kterýkoliv člen spolku.
6. Čestný člen má možnost svobodné volby vlastního zapojení do činnosti spolku či klubu.
7. Zapojení do činnosti klubů není podmínkou členství. Řádní členové, kteří se nemohou,
nebo se nechtějí stát členy klubu mohou vytvářet v rámci spolku SKUPINY bez právní
subjektivity, a to dle zájmu o jednotlivé projekty spolku a platit členské příspěvky na účet
z. s. Revma Liga Česká republika.
Čl. II.
Práva a povinnosti člena spolku
1. Každý člen spolku má zejména právo:
a) účastnit se všech zdravotních, sociálních, kulturních, vzdělávacích a dalších programů
pořádaných spolkem,
b) podílet se na činnostech spolku,
c) využívat všech výhod a služeb, které spolek poskytuje,
d) požadovat vysvětlení od výkonného výboru týkající se jeho činnosti,
e) vyjadřovat se ke všem otázkám spolku,
f) platit dobrovolné příspěvky.
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2. Řádný člen spolku, který dosáhl osmnácti let věku, má též právo:
a) volit a být volen do volených orgánů klubu, jehož je členem,
b) volit a být volen do volených orgánů spolku,
c) hlasovat na členské schůzi klubu a uplatňovat návrhy a protinávrhy; čestný člen
má hlas poradní a k tomuto hlasu se pro účely přijetí usnesení členské schůze
nepřihlíží.
3. Řádný člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku, respektovat usnesení
a rozhodnutí orgánů spolku a jednat vždy tak, aby nepoškozoval zájmy spolku,
řádný člen spolku je dále povinen:
a) platit členské příspěvky,
b) řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen,
c) reprezentovat, propagovat a chránit dobré jméno spolku,
d) vstupem do spolku dává člen souhlas se zpracováním osobních údajů a používáním
audiovizuálních materiálů, které přímo souvisí s hlavní činností spolku.
Čl. III.
Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením, přičemž vystoupení musí člen písemně nebo elektronicky oznámit VK
nebo VV, členství zanikne dnem doručení takového oznámení,
b) vyloučením, vyloučit člena lze jen po předchozím písemném napomenutí předsedou
klubu nebo spolku, pokud člen závažně porušuje povinnosti dle Hlavy II., článku II.,
odst. 3 stanov, o vyloučení člena rozhoduje VV nebo VK,
c) úmrtím člena,
d) zánikem právnické osoby,
e) zánikem spolku.
Čl. IV.
Seznam členů
1. Výkonný výbor vede seznam všech členů spolku ve spolupráci s výbory
V seznamu jsou evidovány tyto údaje:
a) jméno, příjmení, je-li členem fyzická osoba; název, je-li členem právnická
datum narození, popř. IČ týká-li se údaj právnické osoby,
b) adresa trvalého bydliště nebo sídlo člena,
c) e-mailová adresa člena spolku, byla-li zřízena a členem poskytnuta,
d) dále se eviduje jméno a bydliště fyzické osoby, která je oprávněna jednat za
právnickou osobu.
2. Do seznamu se zapisují i další údaje, pokud s tím člen vyjádří souhlas. Člen
je povinen oznámit bez zbytečného odkladu všechny změny zapisovaných
týkajících se jeho osoby.
3. Zápis, výmazy a změny v tomto seznamu se provedou bez zbytečného odkladu.

klubů.
osoba,

člena spolku
údajů,

HLAVA III.
ORGÁNY SPOLKU
Čl. I.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou: shromáždění delegátů, výkonný výbor, předseda, místopředseda
a kontrolní komise.
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Čl. II.
Shromáždění delegátů
1. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění delegátů. Delegáty volí ze svých řad členové
jednotlivých pobočných spolků (klubů) a členové nezařazení v klubech dle samostatného
klíče. Počet delegátů za klub stanoví výkonný výbor s tím, že základem je 1 delegát
na 20 registrovaných členů. Počet delegátů z řad členů bez klubové příslušnosti stanoví
výkonný výbor vnitřní směrnicí na příslušný rok. Kandidátní listina pro volbu těchto
delegátů je zveřejněna na webových stránkách spolku a je pro určený počet členů
identická. O elektronické volbě kandidáta z každé jednotlivé listiny rozhodne nejvyšší
počet hlasů členů spolku, kteří měli právo vybírat z dané kandidátní listiny.
2. Delegát se účastní shromáždění delegátů osobně, nebo v zastoupení na základě
plné moci. Člen výkonného výboru nemůže být zástupcem delegáta.
3. Shromáždění delegátů svolává předseda spolku zasláním elektronické pozvánky
všem klubům a místopředseda spolku obdobně zasílá pozvánku všem zvoleným
delegátům bez klubové příslušnosti a hostům.
4. Pozvánka na shromáždění delegátů musí být rovněž zveřejněna na webových stránkách
spolku, a to nejméně 30 dní před konáním shromáždění delegátů. Pozvánka
musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání.
5. Termín konání shromáždění delegátů stanoví výkonný výbor nejméně jednou za jeden
rok.
6. Mimořádné shromáždění delegátů je předseda spolku povinen svolat, vyžadují-li
to závažné zájmy spolku, nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina klubů a to do 30 dnů
ode dne písemné žádosti. Neučiní-li tak, má právo svolat shromáždění delegátů výkonný
výbor spolku.
7. Shromáždění delegátů je způsobilé platně se usnášet tehdy, je-li na něm zastoupena
alespoň jedna třetina zvolených delegátů. Není-li shromáždění delegátů schopné
se usnášet, svolá předseda spolku náhradní shromáždění delegátů tak, aby se konalo
do deseti dnů ode dne, kdy se mělo konat shromáždění delegátů původně svolané.
Náhradní shromáždění delegátů může být svoláno bezprostředně po původně svolaném
shromáždění tehdy, jestliže na tuto možnost byly kluby v pozvánce upozorněny. Náhradní
shromáždění delegátů je schopné se usnášet, i když není přítomna jedna třetina
zvolených delegátů.
8. Shromáždění delegátů řídí předseda spolku, místopředseda spolku anebo jiný pověřený
člen spolku.
9. Každý delegát spolku má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných delegátů. K přijetí rozhodnutí o zániku spolku je třeba souhlasu
nejméně 2/3 všech přítomných delegátů. Hlasování probíhá veřejně, volby jsou tajné.
10. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení shromáždění delegátů,
lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem dvou třetin přítomných delegátů.
11. Do působnosti shromáždění delegátů náleží:
a) volba předsedy a místopředsedy spolku a jejich odvolání,
b) volba členů kontrolní komise a jejich odvolání,
c) rozhodování o zrušení spolku,
d) schvalování výše základního členského příspěvku pro následující období, včetně
stanovení podílu na činnost výkonného výboru spolku v maximální výši 30% členského
příspěvku,
e) určování strategických cílů organizace, způsob jejich dosažení a kontrola jejich
realizace.
12. O zasedání shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který podepisuje předseda
nebo místopředseda spolku a další člen spolku přítomný na schůzi.
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Čl. III.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku, který řídí jeho činnost a je orgánem,
který rozhoduje o všech otázkách spolku, které nejsou výslovně svěřeny stanovami
jiným orgánům, zejména
a) iniciuje a kontroluje činnost a plnění cílů spolku v období mezi zasedáními
shromáždění delegátů,
b) v souladu se strategickými cíli zpracovává a schvaluje plán činnosti a rozpočet spolku,
c) schvaluje organizační řád a vnitřní směrnice spolku.
2. Výkonný výbor se skládá z předsedy spolku, místopředsedy spolku a předsedů
jednotlivých pobočných spolků (klubů) a zástupců členů bez klubové příslušnosti. Jednání
výkonného výboru se může účastnit i jiná osoba, která však nemá hlasovací právo.
3. V období mezi jednáními výkonného výboru má předseda spolku právo rozhodovat
o neodkladných záležitostech týkajících se spolku samostatně.
4. Výkonný výbor svolává předseda nejméně 3x ročně, přičemž pro rozhodnutí,
které nesnese odkladu, si může předseda vyžádat stanovisko výkonného výboru
písemnou formou, nebo elektronickým prostředkem hlasování s výjimkou schvalování
plánu činnosti a rozpočtu spolku.
5. K přijetí rozhodnutí výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů výboru, pokud stanovy výslovně nestanoví jinak. V případě rovnosti
rozhoduje hlas předsedy. Každému členu výkonného výboru náleží při hlasování jeden
hlas. Výkonný výbor je způsobilý platně se usnášet tehdy, je-li elektronicky sezván
nejpozději 21 dní předem, a to bez ohledu na počet přítomných členů.
6. V případě schválení rozhodnutí výkonného výboru, které je v nesouladu s cíli spolku,
má předseda právo výkon rozhodnutí pozastavit a předložit jej kontrolní komisi,
která o jeho účinnosti rozhodne.
7. Výkonný výbor je oprávněn rozhodnout v kterékoliv věci týkající se spolku,
včetně rozhodnutí o založení, zrušení a přeměně pobočného spolku. Výkonný výbor
řídí veškerou činnost spolku a je přitom vázán usnesením shromáždění delegátů.
8. O každém jednání výkonného výboru musí být pořízen zápis.
Čl. IV.
Předseda spolku
1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek samostatně.
Podepisuje se tak, že k nadepsanému nebo jinak vyznačenému názvu spolku připojí
svůj podpis. Jeho zástupcem je místopředseda.
2. Předseda je povinen informovat výkonný výbor o svých plánech a rozhodnutích
dle Hlavy III., čl. III. odst. 3 stanov co nejdříve, nejpozději však na nejbližším jednání
výkonného výboru.
3. Předseda spolku je volen a odvoláván shromážděním delegátů. Funkční období je 5 let.
4. Předseda spolku přijímá oznámení členů výkonného výboru o tom, že z výkonného výboru
vystupují, dále svolává výkonný výbor spolku a řídí jeho jednání.
5. Předseda spolku je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, odpovědně
a svědomitě. S ohledem na finanční situaci a provozní potřebu je oprávněn zřizovat
zaměstnanecké pozice (např. administrativní aparát, sekretariát), uzavírat dohody
o provedení práce a schvalovat odpracované hodiny dobrovolnické práce.
6. Předseda vyřizuje všechny administrativní úkony spojené se zrušením klubu, včetně
pravomoci manipulovat s účty rušeného klubu (pobočného spolku).
7. Předsedu spolku zastupuje místopředseda, nemůže-li předseda spolku dočasně
svoji funkci vykonávat, nebo byl-li k zastupování pověřen. Předseda spolku může rovněž
pověřit jinou osobu, aby jej zastupovala.
8. Odstavec 3 toho článku platí obdobně pro místopředsedu spolku.
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Čl. V.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.
2. Kontrolní komise má tři členy, je volena shromážděním delegátů na funkční období pět let.
3. Kontrolní komise:
a) dohlíží na hospodaření a chod spolku, a to nejméně 1x ročně,
b) v případě potřeby kontroluje hospodaření klubů,
c) schvaluje anebo ruší rozhodnutí výkonného výboru dle Hlavy III., čl. III. odst. 6 těchto
stanov,
d) prošetřuje oznámení a stížnosti členů spolku týkající se hospodářské činnosti spolku,
e) navrhuje příslušným složkám spolku opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
f) podle potřeby se účastní jednání výkonného výboru.
4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.
5. Kontrolní komise se schází podle potřeby. Schůzi svolává a řídí její předseda, popř.
pověřený člen kontrolní komise.
Čl. VI.
Společná ustanovení o orgánech spolku
1. Volba člena spolku do volených orgánů spolku je podmíněna jeho předchozím vyjádřením
souhlasu s výkonem této funkce a je dodržována zásada, že volení členové nejsou mezi
sebou manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci.
2. Je-li za člena orgánu spolku zvolena právnická osoba, musí její statutární zástupce
písemně oznámit předsedovi výkonného výboru, která fyzická osoba je pověřena účastnit
se jednání tohoto orgánu.
3. Funkce ve výkonném výboru může zaniknout:
a) zánikem členství ve spolku,
b) odstoupením, odstoupení oznámí písemně předsedovi spolku, předseda pak
místopředsedovi spolku, není-li předseda nebo místopředseda zvolen, nebo nemůže-li
vykonávat svou funkci, potom člen výkonného výboru oznámení postoupí výkonnému
výboru,
c) odvoláním shromážděním delegátů,
d) uplynutím funkčního období.
4. Funkce v kontrolní komisi může zaniknout:
a) odstoupením, odstoupení oznámí písemně předsedovi spolku, není-li předseda nebo
místopředseda zvolen nebo nemůže-li vykonávat svou funkci, potom člen kontrolní
komise oznámení postoupí výkonnému výboru,
b) odvoláním shromážděním delegátů,
c) uplynutím funkčního období,
d) zánikem členství ve spolku,
e) úmrtím člena kontrolní komise.
O průběhu jednání všech orgánů spolku se pořizuje zápis. Zápis musí obsahovat datum
a místo konání jednání, přijaté usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů,
kteří požádali o jejich zaprotokolování.
HLAVA IV.
HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Čl. I.
Zásady hospodaření
Spolek hospodaří se svými prostředky účelně a hospodárně v souladu s platnými právními
předpisy.
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Příjmy tvoří zejména:
a) určená část členských příspěvků,
b) dotace a granty,
c) peněžité dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
d) výnosy z majetku peněžitých vkladů,
e) příjmy z vedlejší činnosti.
2. Spolek sestavuje svůj rozpočet, podle kterého hospodaří a který schvaluje výkonný výbor.
Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor, který každoročně předkládá
shromáždění delegátů zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
3. Finanční prostředky jsou vynakládány zejména pro:
a) zajišťování akcí naplňujících cíle a poslání spolku,
b) zajišťování vhodných prostor a nákup materiálového vybavení pro činnost spolku,
c) mzdové náklady zaměstnanců a hospodářskou činnost spolku.
4. Prostředky spolku získané výkonným výborem budou využity pro zajišťování akcí
naplňujících cíle a poslání spolku, nebo přerozdělovány klubům a v nich využívány
proporcionálně s ohledem na počet členů klubu.
Hlavní spolek, výkonný výbor ani jeho členové, neodpovídají, ani neručí za závazky
pobočných spolků.
1.

HLAVA V.
POBOČNÉ SPOLKY
Čl. I.
Vznik klubu
1. K realizaci hlavní činnosti zakládá spolek pobočné spolky, které jsou základní organizační
jednotkou spolku (dále jen „pobočný spolek“ nebo „klub“).
2. Název pobočného spolku je: Revma Liga Česká republika, klub......., kde bude doplněn
název města, ve kterém pobočný spolek sídlí.
3. O založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku rozhoduje výkonný výbor spolku.
4. Podnět k založení pobočného spolku mohou dát minimálně 3 členové v příslušném
regionu (kraj, okres).
5. Pobočný spolek pracuje samostatně a má právní subjektivitu.
6. Pobočný spolek nesmí provozovat vedlejší hospodářskou činnost bez písemného
souhlasu výkonného výboru, tato činnost smí být provozována pouze v souladu s pravidly
spolku.
7. Hlavní spolek neručí za závazky pobočného spolku.
Čl. II.
Orgány klubu
Orgány klubu jsou: členská schůze, výbor klubu a revizor klubu. Není-li dále stanoveno jinak,
použije se přiměřeně na tyto orgány klubu ustanovení Hlavy III., čl. I. – VI. stanov.
Čl. III.
Členská schůze klubu
1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze klubu, která je tvořena všemi členy klubu.
2. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň jedné třetiny řádných členů
klubu. Člen může písemně pověřit jiného člena zastoupením na schůzi. Tato písemná
pověření spolu s prezenční listinou jsou přílohou zápisu ze schůze.
3. Členská schůze klubu zejména:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření klubu a zprávu
revizora klubu,
b) schvaluje rozpočet a plán činnosti klubu,
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c)
d)
e)
f)

volí a odvolává členy výboru a revizora klubu,
volí a odvolává předsedu a místopředsedu klubu,
volí delegáty na shromáždění delegátů,
navrhuje kandidáty na předsedu a místopředsedu spolku a revizní komisi spolku.
Čl. IV.
Výbor klubu

1. Výbor klubu se skládá z předsedy, místopředsedy a hospodáře.
2. Funkční období členů výboru klubu je stanoveno na pět let.
3. Výbor klubu zejména
a) řídí práci a zajišťuje plnění úkolů v období mezi členskými schůzemi,
b) přijímá řádné a čestné členy klubu,
c) ruší členství za hrubé porušení stanov,
d) odpovídá za hospodaření klubu,
e) každoročně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 31. 3. odevzdává výkonnému
výboru spolku zprávu o činnosti klubu a přehled příjmů a výdajů,
f) schvaluje projekty, které jsou předkládány příslušným vyhlašovatelům.
Čl. V.
Statutární orgán klubu
1. Předseda klubu je statutárním orgánem klubu. Předseda zastupuje klub samostatně.
Podepisuje se tak, že k nadepsanému nebo jinak vyznačenému názvu klubu připojí
předseda svůj podpis. Jeho zástupcem je místopředseda.
Čl. VI.
Revizor klubu
1. Revizorem klubu je jedna osoba zvolená členskou schůzí na období pěti let.
2. Revizor klubu zejména:
a) kontroluje hospodaření klubu nejméně jednou ročně,
b) prošetřuje oznámení a stížnosti členů týkající se hospodářské činnosti klubu,
c) navrhuje výboru klubu opatření k nápravě,
d) podle potřeby se účastní jednání výboru klubu.
Čl. VII.
Finanční prostředky klubu a jeho majetek
1. Zdroji příjmů klubu jsou členské a dobrovolné příspěvky, podíly z centrálních prostředků
a dary.
2. Vlastníkem majetku je klub se všemi právy a povinnostmi.
3. S majetkem nakládá výbor, v rámci svého oprávnění členové výboru vždy s vědomím
všech členů výboru a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami spolku.
4. Prostředky (dotace, dary) získané klubem, budou použity na financování činnosti klubu.
Čl. VIII.
Zánik klubu
1. Při zániku klubu se zbylí členové rozhodnou, zda se stanou členy jiného klubu
nebo se stanou členy spolku bez klubové příslušnosti.
2. Klub zaniká:
a) klesne-li počet jeho členů pod 3,
b) dobrovolným rozhodnutím členů klubu,
8

Revma Liga Česká republika, z. s.
znění stanov odsouhlasené na Shromáždění delegátů spolku 4. listopadu 2017

c) rozhodnutím výkonného výboru spolku, pokud klub závažně porušuje právní předpisy,
stanovy spolku nebo nevyvíjí po dobu 12 měsíců žádnou činnost.
3. Po uhrazení závazků bude zbylý majetek převeden na hlavní spolek.
4. Předseda vyřizuje všechny administrativní úkony spojené se zrušením klubu, má
pravomoc manipulovat s účty rušeného klubu (pobočného spolku).
HLAVA VI.
Čl. I.
Zánik spolku
1.
2.

Rozhodne-li shromáždění delegátů o zrušení spolku, je povinno současně rozhodnout
o vypořádání majetku.
V případě zrušení s likvidací bude likvidační zůstatek převeden na jinou neziskovou
právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy byly schváleny shromážděním delegátů 4. 11. 2017 a nabývají platnosti
dnem zveřejnění ve Sbírce listin veřejného rejstříku.
2. Shromáždění delegátů 23. 5. 2015 rozhodlo o tom, že předsedové jednotlivých klubů se
stávají členy výkonného výboru spolku s tím, že jejich funkční období ve výkonném výboru
je pětileté a končí dne 24. 5. 2019.
3. Předseda spolku, zvolený shromážděním delegátů dne 24. 5. 2014, se považuje
za předsedu spolku dle těchto stanov. Funkční období předsedy spolku končí
dne 24. 5. 2019. Toto ustanovení platí obdobně pro místopředsedu spolku, zvoleného
shromážděním delegátů dne 13. 5. 2017
4. Členové kontrolní komise spolku, zvolení shromážděním delegátů dne 13. 5. 2017, se
považují za členy kontrolní komise zvolenými dle těchto stanov s tím, že jejich funkční
období končí dne 24. 5. 2019.
5. Zápisy o volbě s uvedením identifikačních údajů zvolených osob jsou uloženy v sídle
spolku a přikládány k žádosti o zápis změn rejstříkovému soudu.
6. Orgány klubů zvolené dle dosavadních stanov se považují za řádně zvolené s tím, že
jejich funkční období končí dne 24. 5. 2019.
Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy schválené 23. 5. 2015.
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