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1.

NÁZEV A SÍDLO SPOLKU

1.1

Název spolku je HC Orli Znojmo – mládež, z.s.

1.2

Sídlem spolku je Znojmo.

2.

ÚČEL SPOLKU A HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

2.1

Účelem spolku je organizovat, řídit a propagovat sportovní činnost, zejména pak lední hokej
v rámci své působnosti a soustavně přispívat k jeho rozvoji.

2.2

Při naplňování svého účelu plní spolek zejména tyto hlavní úkoly:
2.2.1

organizuje, řídí, koordinuje a metodicky řídí sportovní činnost;

2.2.2

dodržuje a řídí se předpisy Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“),
kterými jsou zejména soutěžní, přestupní, disciplinární a registrační řád a další;

2.2.3

zastupuje zájmy spolku a svých členů v jednání se státními orgány a jinými
institucemi;

2.2.4

organizuje a řídí sportovní činnost mládeže zejména v ledním hokeji;

2.2.5

zřizuje pracovní orgány a deleguje pravomoci potřebné k zajištění činnosti dané
oblasti;

2.2.6

podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění
své činnosti.

2.3

Za účelem podpory činností uvedených v odstavci 2.2 může spolek dále vyvíjet vedlejší
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zisk z vedlejší
hospodářské činnosti spolek používá především k podpoře své hlavní činnosti a na úhradu
nákladů na správu spolku.

3.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

3.1

Členem spolku může být fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a účelem spolku.
Je-li členem spolku fyzická osoba, která nenabyla plné svéprávnosti, jedná za ni její
zákonný zástupce, a to v rozsahu práv a povinností uvedených v článku 4 těchto stanov.
Jedná-li za člena spolku, který není plně svéprávný, více zákonných zástupců, považuje se
jejich jednání za společné. Pro účely hlasování v orgánech spolku mají pouze 1 hlas.
Zákonný zástupce nejedná za člena spolku v rozsahu výkonu vlastní sportovní činnosti.

3.2

Členem spolku může být právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je provozování
ledního hokeje, jejíž předmět činnosti s provozováním ledního hokeje alespoň souvisí,
nebo, která se smluvně zaváže spolek aktivně podporovat. Přijetím za člena zůstává
nedotčena její právní osobnost, právo samostatně jednat, organizovat svoji vlastní činnost a
dále se sdružovat či vstupovat do jiných vztahů.

3.3

Členství ve spolku se dělí na aktivní, pasivní a čestné.

3.4

Aktivním členem spolku se stane fyzická osoba, a to vstoupením do jakéhokoliv sportovního
družstva (oddílu) spolku a následnou registrací v ČSLH.

3.5

Pasivním členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická
osoba, která projeví zájem podílet se na činnosti Spolku, souhlasí s činností Spolku a
s jejími stanovami a podá písemnou přihlášku k členství ve spolku. O přijetí za pasivního
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člena spolku rozhoduje schválením přihlášky výbor spolku. Členství vzniká dnem schválení
přihlášky výborem spolku. Výbor není povinen podanou přihlášku schválit.
3.6

Konference spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o
rozvoj ledního hokeje v rámci působnosti spolku. Tito čestní členové spolku mají právo
účasti na konferenci s hlasem poradním.

3.7

Čestné členství získá také vždy osoba, která byla řádně zvolena do výboru spolku nebo
dozorčí rady spolku na dobu jejího funkčního období. Zánikem funkce v těchto orgánem
těmto osobám čestné členství končí. Po dobu výkonu funkce má tato osoba právo účastnit
se zasedání konference a podílet se na jejím rozhodování hlasováním.

3.8

Členové spolku se zapisují do seznamu členů, který vede výbor spolku. Do seznamu členů
se zapisuje jméno nebo název a bydliště nebo sídlo člena, popřípadě jiná členem určená
adresa pro doručování. Výbor spolku provede zápis člena, změnu zapsaných údajů, popř.
výmaz člena bez zbytečného odkladu poté, co nastala skutečnost k zápisu nebo výmazu
člena, popř. bez zbytečného odkladu poté, co mu byla členem oznámena změna zapsaných
údajů.

3.9

Členové spolku jsou povinni hradit členský příspěvek ve výši a lhůtách stanovených
výborem spolku.

3.10

Členství zaniká:
3.10.1 doručením písemného oznámení člena spolku o jeho vystoupení výboru spolku;
3.10.2 úmrtím člena;
vyloučením člena výborem spolku, poruší-li závažným způsobem svoji povinnost
vyplývající z členství či jinak porušuje stanovy spolku, a to zejména když svým
jednáním závažně porušil účel, cíle, principy či poslání spolku dle těchto stanov,
např. dobré jméno spolku, zájmy spolku ve prospěch jiného nebo členské
povinnosti případně sportovní či morální obecně platné zásady;
3.10.3 zánikem členství pro nezaplacení členského příspěvku ani ve lhůtě 15 pracovních
dní ode dne splatnosti členského příspěvku, nerozhodne-li výbor spolku jinak;
3.10.4 zánikem spolku;
3.10.5 případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

3.11

Členství aktivního člena zaniká také:
3.11.1 ukončením členství ve sportovním oddílu;
3.11.2 trvalým přestupem do jiného sportovního klubu (změna klubové příslušnosti);

3.12

Po dobu hostování aktivního člena v jiném sportovním klubu je jeho členství ve spolku
pozastaveno. Po tuto dobu aktivní člen nevykonává práva a povinnosti člena spolku dle
článku 4 těchto stanov.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

4.1

Všichni členové spolku mají stejná práva a povinnosti, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

4.2

Člen spolku má zejména právo:
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4.3

4.2.1

volit a být volen do orgánů spolku; volit a právo být volen do orgánu spolku nenáleží
členům spolku, kteří v době volby do orgánu spolku nenabyli plné svéprávnosti;

4.2.2

na svoji řádně odůvodněnou písemnou žádost doručenou výboru spolku být do 30
dnů informován o činnosti spolku a jeho orgánů. Výbor spolku je oprávněn
v odůvodněných případech nevyhovět takové žádosti. V případě nevyhovění
žádosti má člen spolku právo požádat dozorčí radu spolku o přezkoumání takového
rozhodnutí. Dozorčí rada má právo rozhodnutí výboru spolku v tomto případě
změnit. Pokud by podání informace dle tohoto odstavce znamenalo zvýšené
náklady spolku, je oprávněn výbor spolku podmínit podání takové informace
úhradou těchto nákladů;

4.2.3

předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;

4.2.4

nahlédnout do zprávy o hospodaření spolku;

4.2.5

účastnit se zasedání konference a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;

4.2.6

podílet se na praktické činnosti spolku.

Člen spolku má zejména tyto povinnosti:
4.3.1

seznámit se se stanovami spolku a tyto stanovy dodržovat, řídit se platnými
právními předpisy a řády vydanými ČSLH;

4.3.2

aktivně hájit zájmy spolku a podílet na plnění cílů spolku;

4.3.3

pečovat o rozvoj a propagaci ledního hokeje, zejména o jeho přitažlivost a
rozšiřování mezi mládeží;

4.3.4

dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se
zájmy spolku;

4.3.5

plnit rozhodnutí orgánů spolku;

4.3.6

aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce;

4.3.7

svědomitě vykonávat svoji funkci v orgánech spolku, do kterých byl zvolen;

4.3.8

platit členské příspěvky;

4.3.9

dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;

4.3.10 svým jednáním nepoškozovat zájmy a majetek Spolku;
4.3.11 pečovat o majetek spolku, který mu byl svěřen;
4.3.12 dbát o to, aby s vybavením a majetkem ve vlastnictví či v užívání spolku bylo
nakládáno s péčí řádného hospodáře;
4.3.13 po dobu trvání členství ve spolku být pojištěn pro případ úrazu;
4.3.14 oznámit spolku změnu adresy svého bydliště nebo sídla.
4.4

Konference má právo rozhodnout o dalších právech a povinnostech členů spolku.

5.

VNITŘNÍ ČLENĚNÍ SPOLKU
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5.1

Spolek prostřednictvím zvoleného výboru může zřídit odborné úseky (dále jen „odborné
úseky“).

5.2

Odborné úseky jsou řízeny výborem spolku, který odpovídá za jejich fungování a činnost.

5.3

V rámci odborných úseků spolku si výbor může zřizovat odborné komise. V čele odborných
komisí stojí předseda komise volený výborem na návrh předsedy a dvou místopředsedů
výboru.

5.4

V souladu se soutěžním řádem vydaným nadřízeným hokejovým orgánem jsou v rámci
spolku zřizovány soutěžní skupiny odstupňované podle výkonnostní úrovně a věku (dále jen
„soutěžní skupiny“). Soutěžní skupiny vede trenér a asistent trenéra jmenovaní výborem
spolku. Výbor spolku jmenuje na žádost trenéra vedoucího soutěžní skupiny, který je
trenérovi odpovědný a působí v rozsahu stanoveném výborem spolku.

5.5

O zařazení člena soutěžní skupiny do tréninků, hokejových zápasů a jiných turnajů
rozhoduje výlučně trenér soutěžní skupiny.

5.6

O přeřazení člena do vyšší nebo nižší soutěžní supiny rozhoduje trenér. K přeřazení do
vyšší soutěžní skupiny je třeba písemného souhlasu zákonného zástupce člena.

5.7

Členové soutěžních skupin mohou přestoupit do jiného hokejového klubu mimo spolek na
základě souhlasu výboru spolku nebo dle platných přestupových řádů a směrnic ČSLH. V
případě souhlasu výboru spolku se přestupní částka řídí dle tabulek ČSLH.

6.

ORGÁNY SPOLKU

6.1

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
6.1.1

konference;

6.1.2

výbor;

6.1.3

dozorčí rada.

7.

KONFERENCE

7.1

Konference je nejvyšším orgánem spolku.

7.2

Konferenci tvoří všichni členové spolku.

7.3

Konferenci svolává k zasedání výbor podle potřeby, nejméně však jednou za dva (2) roky.

7.4

Výbor svolá mimořádnou konferenci vždy, když
7.4.1

o to písemně požádá nejméně třetina členů spolku;

7.4.2

o tom výbor rozhodne svým usnesením;

7.4.3

o tom rozhodne dozorčí rada svým usnesením.

7.5

V případech uvedených v odstavci 7.4.1 svolá výbor konferenci do třiceti (30) dnů ode dne
přijetí žádosti. V případech uvedených v odstavci 7.4.2 a 7.4.3 výbor svolá konferenci do
třiceti (30) dnů ode dne přijetí rozhodnutí příslušného orgánu.

7.6

Konferenci svolá výbor nejméně třicet (30) dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být
zřejmé místo, čas a pořad konference. Pozvánky na zasedání konference doručí členům
spolku výbor osobně, písemně nebo elektronickou poštou na jejich kontaktní adresu
uvedenou v seznamu členů, případně na jinou adresu později uvedenou členem spolku. O
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záležitosti neuvedené v pozvánce na konferenci může konference jednat pouze v případě,
že projednání takové záležitosti schválí konference dvoutřetinovou většinou hlasů
přítomných členů.
7.7

Konference je schopna usnášet se za účasti třetiny všech členů spolku oprávněných
účastnit se na rozhodování konference. Usnesení přijímá konference nadpoloviční většinou
hlasů přítomných členů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. Každý člen má jeden
hlas, přičemž hlasy všech členů jsou si rovny. Čestní členové, vyjma členů výboru spolku a
dozorčí rady, mají pouze poradní hlas.

7.8

Vyhotovení zápisu ze zasedání konference zajistí výbor spolku, a to do třiceti (30) dnů od
jejího ukončení.

7.9

Konference má v rámci své působnosti pravomoc volební, normotvornou, rozhodovací a
kontrolní.

7.10

Do působnosti konference patří:
7.10.1 schvalování stanov spolku a rozhodování o jejich změně; tím není dotčeno
ustanovení 8.4 stanov;
7.10.2 rozhodování o přeměně spolku;
7.10.3 rozhodování o zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora;
7.10.4 rozhodování o symbolice spolku;
7.10.5 volba a odvolání členů výboru spolku;
7.10.6 volba a odvolání členů dozorčí rady spolku;
7.10.7 projednání zprávy o činnosti výboru, včetně zprávy o hospodaření dozorčí rady
v uplynulém období;
7.10.8 schvalování zprávy o činnosti a rozpočtu hospodaření spolku za předcházející rok;
7.10.9 určování a schvalování rámcového programu činnosti, rozpočtu spolku a jeho cíle
pro následující kalendářní rok;
7.10.10 stanovení hlavních směrů činnosti a rozvoje spolku a zásad vedlejší hospodářské
činnosti;
7.10.11 rozhodování o vstupu spolku do právnických osob;
7.10.12 přijímání a upravování interních předpisů spolku;
7.10.13 rozhodování o členských právech a povinnostech;
7.10.14 schvalování udělení čestného členství spolku;
7.10.15 rozhodování o dalších otázkách, určí-li tak stanovy.

7.11

O změně stanov spolku a o zrušení spolku s likvidací rozhoduje konference dvoutřetinovou
většinou přítomných členů. Tím není dotčeno ustanovení 8.4 stanov.

7.12

Konference si může vyhradit k rozhodování další otázky.

7.13

Členové mohou vykonávat své právo podílet se na rozhodování též mimo konferenci per
rollam. V takovém případě doručí výbor spolku všem členům spolku návrh rozhodnutí
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konference, a to osobně, písemně nebo elektronickou poštou na jejich kontaktní adresu
uvedenou v seznamu členů, případně na jinou adresu později uvedenou členem spolku.
7.14

Návrh rozhodnutí obsahuje také lhůtu pro doručení vyjádření člena spolku, určenou
výborem spolku, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi
spolku, a údaje potřebné pro jeho přijetí.

7.15

Nedoručí-li člen spolku ve lhůtě podle 7.14 výbor spolku souhlas s návrhem rozhodnutí,
platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů
spolku oprávněných podílet se na rozhodování konference.

7.16

Rozhodnutí přijaté formou per rollam včetně dne jeho přijetí oznámí výbor spolku všem
členům spolku bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

8.

VÝBOR

8.1

Statutárním orgánem spolku je výbor.

8.2

Za spolek jedná výbor, a to jeho předseda nebo místopředsedové. Za spolek jednají vždy
minimálně dva členové výboru společně.

8.3

Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti
konference. Výbor zejména:
8.3.1

rozhoduje o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho
majetkem, s výjimkou majetku nemovitého;

8.3.2

přijímá zaměstnance spolku, ukončuje jejich pracovní poměr a rozhoduje o všech
dalších pracovních záležitostech spojených s jejich pracovním poměrem;

8.3.3

organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku;

8.3.4

svolává konferenci v souladu s článkem 7 těchto stanov;

8.3.5

připravuje podklady ke konferenci;

8.3.6

zabezpečuje plnění usnesení konference;

8.3.7

předkládá konferenci k projednání zprávu o své činnosti;

8.3.8

připravuje návrh rozpočtu, rozdělení dotací a příspěvků z veřejných zdrojů;

8.3.9

vede seznam členů;

8.3.10 schvaluje delegáty a jmenuje zástupce na akce pořádané ČSLH, navrhuje zástupce
do orgánů a komisí ČSLH včetně návrhů jejich případného odvolání;
8.3.11 projednává a schvaluje postupy a sestupy mezi soutěžemi;
8.3.12 projednává a schvaluje dotační řád spolku, jeho úpravy a změny;
8.3.13 předkládá konferenci návrhy řádů a předpisů spolku v rámci ledního hokeje, jakož i
návrhy změn a doplňků;
8.3.14 provádí interpretaci předpisů;
8.3.15 určuje vedoucí výprav mužstev na jednotlivé akce;
8.3.16 projednává a schvaluje odměny hráčům a členům realizačních týmů mužstev;
8.3.17 vede účetnictví spolku v souladu s platnými právními předpisy;
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8.3.18 určuje výši členského příspěvku;
8.3.19 řídí odborné úseky spolku;
8.3.20 uděluje souhlas s přestupem nebo převedením člena soutěžní skupiny do jiného
hokejového klubu a stanovuje výši poplatku za přestup nebo převedení;
8.3.21 rozhoduje o vyloučení účasti veřejnosti z tréninků.
8.4

Výbor spolku je oprávněn v naléhavých případech schvalovat následující změny stanov
spolku:
8.4.1

změnu názvu spolku;

8.4.2

změnu sídla spolku

8.4.3

změnu počtu členů výboru spolku, tím není dotčeno ustanovení 8.6 stanov;

8.4.4

změnu počtu členů dozorčí rady spolku;

8.4.5

další změny vyžadované naléhavostí případu.

ČLENOVÉ VÝBORU
8.5

Členové výboru jsou voleni konferencí a jejich funkční období je dva (2) roky. Člen výboru
se funkce ujímá dnem následujícím po dni volby.

8.6

Počet členů výboru nesmí klesnout pod tři (3). Každý člen výboru je pověřen řízením
odborného úseku činnosti spolku v členění dle schválené struktury výboru.

8.7

Výbor si volí svého předsedu a dva místopředsedy. Tuto volbu provede výbor na svém
prvním zasedání bezprostředně po svém zvolení konferencí.

8.8

Členové výboru:

8.9

8.10

8.8.1

jsou povinni vykonávat svou funkci zodpovědně a ku prospěchu rozvoje ledního
hokeje a spolku;

8.8.2

jsou povinni účastnit se všech jednání výboru a aktivně se podílet na práci výboru;

8.8.3

jsou povinni sdělit konferenci veškeré podstatné skutečnosti týkající se výkonu
jejich funkce;

8.8.4

jsou odpovědni za výsledky na svěřeném odborném úseku.

Funkce člena výboru zaniká:
8.9.1

zánikem členství ve spolku;

8.9.2

odstoupením;

8.9.3

odvoláním z funkce konferencí;

8.9.4

smrtí;

8.9.5

zánikem spolku.

V případě zániku funkce člena výboru odstoupením zaniká jeho funkce dnem doručení
písemného odstoupení z funkce konferenci.
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8.11

Člen výboru může být odvolán v případě, je jeho jednání je neslučitelné se zájmy spolku a
zásadami činnosti výboru, jakož i v případě pasivního přístupu k výkonu funkce člena
výboru.

8.12

Neklesl-li počet členů výboru pod polovinu, může výbor jmenovat náhradní členy do příští
konference. Doba výkonu funkce náhradního člena výboru se nezapočítává do doby výkonu
funkce člena výboru.
JEDNÁNÍ VÝBORU

8.13

Schůze výboru svolává předseda výboru, nejméně však čtyřikrát v kalendářním roce.

8.14

Výbor musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.

8.15

Výbor je schopen usnášet se za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů. K přijetí
rozhodnutí je třeba dohody členů. Nedojde-li k dohodě, rozhodne se hlasováním. K přijetí
rozhodnutí je potom třeba nadpoloviční většinu všech členů výboru. V případě rovnosti
hlasů, rozhodne hlas předsedy výboru.

8.16

Výbor může dle potřeby na schůzi výboru přizvat předsedy a členy odborných komisí,
popřípadě jiné osoby. Schůze výboru se účastní vždy předseda dozorčí rady.

8.17

Schůzi výboru řídí předseda výboru nebo jím pověřený místopředseda výboru.

8.18

V naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, mohou členové výboru na základě
žádosti předsedy výboru projednat a rozhodnout záležitost prostřednictvím technických
prostředků. K přijetí rozhodnutí tímto způsobem je třeba souhlasu všech členů výboru.
Rozhodnutí přijaté prostřednictvím technických prostředků musí být na nejbližší schůzi
výboru zaznamenáno do zápisu.

8.19

Technickými prostředky se rozumí jakékoliv prostředky, které umožňují dálkový přenos
hlasu a obrazu.

9.

DOZORČÍ RADA

9.1

Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku provádějící nezávislý dozor nad majetkovým a
finančním hospodařením spolku, nad dodržováním stanov spolku a obecně platných norem.

9.2

Dozorčí rada je složena z odborníků volených konferencí na dobu dvou (2) let.

9.3

Dozorčí rada má 3 členy. Dozorčí rada jmenuje svého předsedu.

9.4

Neklesl-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní
členy do příští konference. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se
nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

9.5

Dozorčí rada zejména:
9.5.1

zpracovává stanovisko k návrhu rozpočtu spolku, účetní závěrce a souvisejícím
dokumentům předložených dozorčí radě výborem;

9.5.2

zpracovává stanovisko k plánu rozpočtu na další kalendářní rok;

9.5.3

provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky spolku;

9.5.4

provádí kontrolu nad dodržováním stanov a obecně platných norem;

9.5.5

má právo požádat o svolání mimořádné konference.
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9.6

Členové dozorčí rady se mohou účastnit zasedání výboru.

9.7

Dozorčí rada rozhoduje usnesením. K přijetí usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční
většiny všech členů.

9.8

Členové dozorčí rady se účastní konference, kterou musí seznámit s výsledkem své
kontrolní činnosti.

9.9

Dozorčí radu svolává její předseda. Na písemnou nebo elektronickou žádost kteréhokoli
člena dozorčí rady musí předseda svolat schůzi dozorčí rady nejpozději do patnácti dnů od
doručení takové žádosti, která však musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh
programu schůze dozorčí rady.

10.

PRÁVNÍ OSOBNOST A HOSPODAŘENÍ SPOLKU

10.1

Spolek je právnickou osobou charakteru spolku s vlastní právní osobností.

10.2

Za spolek jedná výbor, a to jeho předseda nebo místopředsedové. Za spolek jednají vždy
minimálně dva členové výboru společně. Podepisování za spolek se děje tak, že
k nadepsanému názvu spolku připojí svůj podpis dva členové výboru spolku.

10.3

Spolek hospodaří s movitým majetkem a za jeho hospodaření odpovídá konference.

10.4

Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:
10.4.1 dary a příspěvky členů spolku;
10.4.2 dary od fyzických či právnických osob;
10.4.3 výnosy majetku;
10.4.4 příjmy z činností při naplňování cílů spolku;
10.4.5 příjmy z vedlejší hospodářské činnosti;
10.4.6 příjmy z dotací z veřejných zdrojů.

10.5

Vedlejší hospodářská činnost spolku může být provozována jen v souladu se zásadami
schválenými konferencí.

10.6

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného konferencí.

10.7

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy majetku.

11.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

11.1

Rozhodnutí orgánů spolku dotýkající se jednotlivých členů spolku nebo jednotlivých orgánů
spolku se oznamují těmto členům nebo orgánům písemně.

11.2

Spolek doručuje svým členům písemnosti zpravidla osobně, elektronickou poštou nebo
jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen spolku sdělí. Nepodaří-li se členovi
doručit písemnost poštou nebo jiným vhodným způsobem, považuje se písemnost za
doručenou patnáctým (15.) dnem po jejím zveřejnění na nástěnce v budově spolku.

12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1

Stanovy spolku musí být v souladu se stanovami ČSLH.

12.2

Spolek může na základě rozhodnutí konference vydat organizační a jednací řád spolku.
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12.3

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich přijetí, ledaže zákon stanoví, že některé jejich
změny nabývají účinnosti až jejich zápisem do rejstříku spolků či zveřejněním.

……………………………………………..
Předseda spolku

