
 

STANOVY 

SPORTOVNÍ KLUB YAWARA PRAGUE z.s. 

 
Čl. I 

Název a sídlo 

 

Název : Sportovní klub  YAWARA  PRAGUE, IČO2467429, ze dne 16.9.2015 

(dále jen „spolek“) 

Sídlo :  U Háječku 715, Nučice, 25216 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

Tyto stanovy se úplně podřizují Novému občanskému zákoníku, který nahrazuje zákon č. 

83/1990 „O sdružování občanů“ a upravuje založení, organizace a podmínky zániku spolku 

jako druh Korporace.  Vzhledem k tomu se v těchto stanovách mění některé zákonem stanovené 

pojmy: 

1. Spolek je korporací tvořená společenstvím osob 

2. Spolek ze zakládá usnesením  ustavující schůze tvořícího ze spolku 

3. Spolek se zapisuje do veřejného rejstříku 

4. Pojem Valná hromada se mění na Členskou schůzi. Podle těchto nových stanov Členská 

schůze není nejvyšším orgánem spolku. Působnost nejvyššího orgánu na členskou 

schůzi přichází po té, nevykonali dříve statutární orgán tuto působnost po dobu delší než 

jeden měsíc a po té nevykoná-li výkonný výbor tuto působnost po dobu delší než jeden 

měsíc. 

5. Usnesením ze dne 16.1.2014 ustavující schůze schválila stanovy spolku  a kandidátní 

listinu výkonného výboru. 

6. Usnesením statutárního orgánu ze dne 16.7.2015 bylo rozhodnuto o změně původních 

stanov na tyto přizpůsobené NOZ. 

7. Členskou schůzí ze dne 16.9.2015 byly tyto stanovy schválené. 

   

Čl. II 
Statut spolku 

 
Spolek je dobrovolné, na jiných subjektech nezávislé s nikoliv politickým, ale se  sportovním 

zaměřením. Spolek se zejména věnuje pohybové přípravě dětí a mládeže a osvojení si 

základních dovedností a návyků potřebných ve sportovní obranné disciplíně judo, avšak se 

nevyhýbá možnosti věnovat tělesné výchově dospělých, sportovců, veteránů.   

Judo, nebo-li v překladu "jemná cesta" je sportem, který je z hlediska tělesné zdatnosti a 

obratnosti velmi všestranný a na rozdíl od jiných sportů se nezaměřuje pouze na sílu, nebo 

rychlost. Přestože při vlastním zápase se jedná o individuální sport, který dá vyniknout 

schopnostem jednotlivců, tak naopak pro kvalitní trénink je nezbytné kolektivní pojetí se 

spoustou her a skupinových nácviků, které procvičují také sociální dovednosti. 

Sportovní klub YAWARA PRAGUE je založen na základě českého zákona č. 83/1990 Sb., „O 

sdružování občanů“, ve znění pozdějších předpisů a podřizuje se novému občanskému 

zákoníku č. 89/2012 s účinností od 1.1.2014. Spolek  je korporací složenou a založenou 

z fyzických osob – zakládajících členů avšak plně a otevřeně umožňující po založení a 

zaregistrování spolku přímou účast na své konkrétní činnosti členským i nečlenským a 



nezakládajícím fyzickým osobám, pokud si budou případ od případu přát činnosti spolku volně 

účastnit a budou se řídit těmito stanovami ale i pravidly Českého svazu Juda a mezinárodními 

sportovními pravidly platnými pro tímto spolkem organizovaný sport  „judo“. Členy spolku 

mohou být i právnické osoby. 

 

 

Čl.III 

 
Cíle činnosti spolku 

1. Hlavní cílem činnosti Sportovní klub YAWARA  PRAGUE je výuka sportovní 

disciplín „judo“ prostřednictvím těchto disciplín zajistit harmonický fyzický a duchovní 

rozvoj a výchovu dětí i mládeže. 

1.  Dalším cílem je pořádání  zajímavých sportovních utkání a rovněž zápasů jak 

mezi jednotlivci tak i mezi celými sportovními kluby v tuzemsku a v zahraničí. 

2. Pořádání  a účast na různých sportovních akcí v rámci disciplín  „judo“ 

3. Výuka a cvičení základním a profesionálním prvkům  „judo“  pro dospělé a 

veterány 

 

 

 

Čl. IV 
        Doba trvání 

 

1. Spolek se zakládá na dobu neurčitou 

 

 

Čl. V 
           Členství 

 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 4 roky a právnické osoby, pokud 

souhlasí se stanovami a cíli spolku 

2. Členství vzniká provedením všech níže uvedených postupů: 

2.1  Podáním písemné nebo elektronické přihlášky. U osob mladší 14 let podají 

přihlášku jejich zákonný zástupce 

2.2 Dodáním potvrzení o zdravotním stavu respektive doložením „judo“ průkazu 

mezinárodního nebo tuzemského standardu 

2.3 O přijetí člena do spolku rozhoduje výkonný výbor spolku, který vydá rozhodnutí o 

přijetí za člena spolku a to elektronicky nebo písemným oznámením 

2.4 Nový člen má nárok na vystavení číslovaného průkazu nejpozději do 30 dnů, který 

taktéž slouží ke sbírání kvalifikačních bodů  člena. Kvalifikačním bodem se rozumí 

počet  úspěšných provedených prvků boje během řádného cvičení případně utkání. 

 3. Minimální doba trvání členství je 5 let. 

3.1 Předčasné ukončení členství aktivního sportovce předpokládá vyplacení 

odstupného, výši kterého urči výkonný výbor podle skutečností jichž doloží sportovec 

a zbývajícího trvání členství. 

 4. Členství zaniká: 

4.1. Písemným oznámením člena spolku výkonný výbor spolu Sportovní klub 

YAWARA PRAGUE, jímž oznámí  vystoupení ze spolku, k němuž dojde okamžikem 

doručení tohoto přípisu na výkonný výbor a vrácením členské legitimace. 



4.2.  Vstoupením člena spolku  Sportovní klub YAWARA PRAGUE do jiného spolku 

zabývajícího výukou sportovní disciplíny „judo“ 

4.3. Vyloučením na základě rozhodnutí výkonného výboru, k němuž může dojít 

z následujících důvodů: 

A) Neúčast na činnosti  spolku  po dobu 3 let 

A) Opakované porušení stanov spolku 

B) Nezaplacení plošných  příspěvků na činnost spolku, o nichž rozhodl  výkonný 

výbor nebo shromáždění členů 

C) Nezaplacení pokut ve lhůtách určených doručeným rozhodnutím výkonného 

výboru nebo usnesením shromáždění členů 

D) Zneužití umění sebeobrany „judo“ k útočné činnosti proti protivníkovi, který se 

neumí nebo nemůže bránit (slepec, nemocný, těžce raněný, neútočící duševně nemocný, 

chromy, stařec, těhotná žena, menší dítě),  nebo proti protivníkovi, který se sice zjevně 

mohl a uměl bránit, ale záměrně se rozhodl nebránit. 

K vyloučení dojde k okamžiku doručení rozhodnutí o vyloučení dotyčnému členovi spolku 

nebo  jeho zákonnému zástupci. 

4.4.  Zákaz sportování z vážných zdravotních důvodů 

4.5.  Úmrtím člena 

4.6.  Zánikem člena spolku, který byl právnickou osobou, ke dni jejího zániku 

4.7. Zánikem spolku, ke dni jeho vymazání z rejstříku evidence spolků a obecně 

prospěšných společností 

 

     Čl. VI 
Práva a povinnosti členů spolku 

 

1. Člen spolku má právo: 

1.1 Účastnit se sportovní a organizační činnosti spolku v souladu se stanovami a cíli 

spolku 

1.2 Zvolit se výši členského příspěvku podle svého fyzického stavu, přání a 

zaměření. Výši  členských příspěvků stanoví  stanoví statutární orgán, eventuálně 

výkonný výbor 

1.3 Účastnit se shromáždění všech členů respektive členské schůze spolku 

1.4 Být volen a volit do orgánů spolku 

1.5 Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi 

 

2. Člen spolku má povinnost zejména: 

2.1 Dodržovat stanovy a cíle spolku 

2.2 Účastnit se sportovních akcí a soubojů vnitrostátních a mezistátních pokud byl 

výkonným  výborem zvolen a nepřikáží mu jeho zdravotní stav. Přičemž neúčast na této 

činnosti spolku může být důvodem k vyloučení 

2.3 Dbát na svou bezúhonnost a občanskou čest tak, aby nepoškozoval dobré jméno 

spolku 

2.4 Chránit členský průkaz před ztrátou, zničením, krádeží a poškozením 

2.5 Účastnit se zasedání orgánů spolku,  do nichž byl platně zvolen, pokud svou 

volbu přijal 

2.6 Platit řádně a včas členské příspěvky a pokuty udělené spolkem ve stanovené 

lhůtě 

2.7 Nevčasná úhrada nebo neuhrazené členské příspěvky je příčina pro  ztrátu 

nároku člena na přístup k tréninkům ve spolku. Není však  ukončení členství. 



2.8 Splnit povinnost vyplacení odstupného v případě předčasného ukončení 

členství. 

2.9 Pravidelně docházet na cvičení a přinést písemné a pravdivé odůvodnění 

eventuální nepřítomnosti 

2.10 Dodržovat životosprávu a pitný i stravovací režim sportovce podle svých 

schopností a možností 

2.11 Vyhýbat nebránícím osobám, nýbrž naopak podle možnosti tyto osoby pomoci 

bránit 

2.12 Vyhýbat se členství organizací, které se také zabývají výukou „judo“ pokud 

nemá řádně ukončeno členství ve spolku a tím projevit úctu vůči trenérům a jejich snaze 

o přípravu sportovce. 

2.13 Za řádně ukončené členství se považuje tehdy, kdy člen podá žádost o ukončení, 

respektive nabývá platnost  rozhodnutím výkonného výboru o zániku členství nebo 

vyloučení ze spolku, odevzdá členský průkaz a sportovní oblečení vydaného spolkem.   

 

 

Čl. VII 

 
Orgány spolku 

 

1. Stále orgány spolku „Sportovní Klub YAWARA  PRAGUE“ jsou: 

A) Statutární orgán – předseda spolku 

B) Výkonný výbor 

C) Členská schůze  spolku 

2. Přechodným orgánem je přípravný výbor 

3. Dočasná dozorčí ráda se volí Členskou schůzí v případě, že dvoutřetinovou většinou 

hlasování se prokáže nesouhlas Členské schůze spolku s předloženou účetní závěrkou. 

Dočasná dozorčí ráda má minimálně 5 členů. 

 

 

 

Čl. VIII 

Statutární orgán – předseda spolku 

 

1. Statutární orgán je nejvyšším orgánem spolku 

2. Statutární orgán je individuální. 

3. Předseda spolku „Sportovní klub YAWARA PRAGUE“ je statutárním orgánem, 

který je volen výkonným výborem spolku ze členů výkonného výboru spolku. 

4. Předseda spolku jako Statutární orgán: 

4.1. je oprávněn jednat jménem spolku „Sportovní klub YAWARA PRAGUE“  ve všech 

věcech samostatně a bez omezení, přičemž úkony písemné nelze oddělovat. 

4.2. Svolá alespoň jednou za čtvrtletí výkonný výbor pro projednání  výkonu činností 

svěřených každému funkcionáři výkonného výboru a naplánovat další činnosti, určit 

okruh činnost spolku. 

4.3.Forma podepisování za spolek se děje tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému 

názvu spolku připojí Předseda svůj vlastnoruční podpis. 

4.4. Svolá alespoň jednou za rok řádnou Členskou schůzi spolku 

4.5. Svolá po uplynutí čtyř letního období výroční Členskou schůzi  spolku 

5. Předseda spolku jako nejvyšší orgán rozhoduje zejména ve věcích: 



5.1.  O schválení účetní závěrky za uplynulé období 

5.2. O změně stanov 

5.3. Určí počet osob výkonného výboru a schvaluje konečnou  kandidátní listinu 

volenou členskou schůzí 

5.4. Rozhoduje o jmenování nového statutárního orgánu a odstoupení od svých funkcí 

5.5. Podává a projednává návrh na zrušení spolku 

5.6. Vypořádá majetek spolku v případě jeho zrušení nebo zániku. 

 

 

Čl. IX 
Výkonný výbor spolku 

 

1. Výkonný výbor spolku je výkonným orgánem „Sportovní  klub YAWARA  

PRAGUE“  přičemž je ze své činnosti přímo odpovědný statutárnímu orgánu 

2. Výkonný výbor dle ustavující Členské schůze určil tyto funkcionáře: 

2.1. Trenér 

2.3. Účetní 

2.4. Mluvčí spolku 

2.5. Tajemnice 1. 

2.6. Tajemnice 2. 

2.7. Údržbář 

1. Výkonný výbor spolku rozhoduje takto o veškerých  otázkách v jeho kompetenci 

nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů členů výkonného výboru spolku 

2. Výkonný výbor spolku rozhoduje  mimo jiné zejména o: 

2.1 Volbě Předsedy spolku v případě, že působnost stávajícího Předsedy již 

skončila respektive od své funkce odstoupil 

2.2 Volbě dalšího člena výkonného výboru, kterým může být jak zakládající člen 

spolku tak i jiná kompetentní fyzická osoba,  která není členem spolku. S tím  podá 

výkonný výbor návrh o kandidatuře přímo statutárnímu orgánu a předložit také ke 

schválení  na Členské schůzi 

2.3 Správě spolku: příprava rozpočtu a účetních závěrek, dokumentace spolku, 

pracovněprávní vztahy spolku se zaměstnanci spolku, vede členskou evidenci a archiv 

spolku 

2.4 Koordinuje všestranně činnost spolku 

2.5 Svolává řádnou,  výroční Členskou schůzi a mimořádnou Členskou schůzi 

2.6 Rozhoduje o přijetí  za člena spolku 

2.7 Rozhoduje o vyloučení člena spolku 

2.8 Projednává  ustanovení  zvláštních komisí spolku vyjma revizní komise a 

jmenování předsedů těchto komisí 

2.9 Členy výkonného výboru mají nárok na odměnu za vykonanou funkci, o 

schválení výši odměny za určitou funkci výkonného výboru rozhoduje statutární orgán 

spolku. 

3. Výkonný výbor spolku má právo: 

3.1.  Vyjadřovat se k rozhodnutím statutárního orgánu a podávat podněty k jejích 

změnám respektive nápravám. 

3.2. Podávat námitky k jednání statutárního orgánu jménem spolku, a to za podmínky, 

že alespoň dvě třetiny členů výkonného výboru si vyjádří stejný názor ve věci. 

3.3. Svolávat mimořádné shromáždění výkonného výboru a to také za podmínky, že 

řádné shromáždění nebylo včas svoláno statutárním orgánem a  od toho již  uplynula 



třiceti denní lhůta. V tomto případě platí podmínka, že shromáždění členů výkonného 

výboru lze uskutečnit vyjádří-li se k tomu alespoň dvě třetiny členů výkonného výboru. 

3.4. Svolávat řádnou a mimořádnou členskou schůzi spolku a to také za podmínky, že 

řádná Členská schůze nebyla včas svolána statutárním orgánem a  od toho již  uplynula 

třiceti denní lhůta. V tomto případě platí podmínka, že Členskou schůzi lze uskutečnit 

vyjádří-li se k tomu alespoň nadpoloviční počet  členů spolku. 

 

 

Čl. X 
Členská schůze 

1. Členská schůze je volební orgán spolku 

2. Členskou schůzi spolku tvoří všichni členové spolku „Sportovní klub YAWARA  

PRAGUE“  nebo jejich zákonný zástupce 

3. Členská schůze hlasuje  zejména: 

3.1 Po seznámení s účetní závěrkou předloženou výkonném výborem na řádné 

Členské schůzi  hlasuje Členská schůze o její  správnosti a úplnosti. Je-li výsledkem 

hlasování alespoň dvoutřetinové většiny nesprávnost nebo neúplnost účetní závěrky 

spolku, podá Členská schůze návrh výkonnému výboru o nápravě respektive navrhne 

na to zřídit dočasnou dozorčí rádu a volí její členy. Po nápravě respektive po revize 

dozorčí ráda hlasování o správnosti a úplnosti účetní závěrky se opakuje. 

3.2 O  schválení  změny stanov 

3.3 Volí  členy výkonného výboru 

3.4 Hlasuje o kandidatuře  Předsedy spolku 

3.5 O zrušení spolku 

3.6 Hlasuje o způsobu vypořádání majetku a členů spolku v případě zániku spolku 

4. Členskou schůzi  svolává předseda spolku a to nejméně jednou za kalendářní 

rok. Obvykle se koná v dubnu či květnu za hlavním účelem projednávání  činnosti 

spolku a jeho hospodaření na příští kalendářní rok. 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni zástupci nejméně 2/3 členů 

spolku 

6. Členská schůzi může volit delegáta, který bude ji zastupovat na jednání 

s výkonném výborem. 

7. Několik členů spolku mohou vytvořit menší skupiny, kterým svěří svá volební 

práva delegátovi a ten je bude zastupovat na Členské schůzi. Přitom minimální počet 

členů v každé menší skupině, která voli delegáta musí  být 5 . 

8. Není-li Členská schůze  usnášeníschopná z důvodu malého počtu přítomných, 

svolá předseda bez zbytečného odkladu náhradní Členskou schůzi. Náhradní Členská 

schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni zástupci nejméně 1/4 členů spolku. 

9. Členové spolku  mohou hlasovat a volit též mimo zasedání Členské schůze  (per 

rollam). Při rozhodování per rollam zašle předseda návrh rozhodnutí všem členům na 

jejich korespondenční (fyzickou) nebo e-mailovou (elektronickou) adresu. Člen spolku 

své stanovisko k návrhu vyjadřuje zpravidla zprávou obsahující text ,,PRO", ,,PROTI" 

nebo ,,ZDRŽUJI SE", případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochyby o vůli člena. 

Jinak o hlasování per rollam platí obdobné pravidlo pro hlasování na Členské schůzi. 

Pro přijetí jakéhokoli rozhodnutí  po hlasování per rollam je však vždy třeba, aby své 

stanovisko vyjádřila nadpoloviční většina všech členů sdružení. 

10. Rozeznáváme v rámci činnosti řádnou, výroční a mimořádnou  Členskou schůzi 

10.1 Řádná Členská schůze se koná  vždy nejméně jednou v kalendářním roce a sice 

nejpozději v měsíci dubnu za účelem hlasování o správnost a úplnosti  účetní závěrky 



za uplynulé  daňové období a hlasování o dalších hospodářských a hlavních zaměřeních 

spolku na nadcházející období, volby orgány, podání návrhu  a podnětů 

10.2 Řádnou Členskou schůzi svolává celý výkonný výbor respektive  Předseda 

spolku 

10.3 Výroční Členskou schůzi svolává celý výkonný výbor, která se koná každé čtyři 

roky. Výroční Členská schůze hlasuje o  změně stanov  a volí výkonný výbor 

10.4 Pouze ve výlučné kompetenci výroční Členské schůze je volba členů výkonného 

výboru a též hlasování o  případné změně stanov spolku, ledaže některý ze členů 

výkonného výboru zemřel nebo se sám vzdal funkce, či pokud změnu nebo transformaci 

stanov požaduje novelizovaný zákon České republiky. Pak lze svolat mimořádnou 

Členskou schůzi. 

10.5 Mimořádná Členská schůze ve svém programu může obsahovat jakékoli pro 

spolek důležité a zajímavé otázky a zároveň tyto otázky mohou být bez omezení 

posuzovány. Avšak z praktických důvodů a sice s cílem zachovat kontinuitu 

rozhodování výkonného výboru nesmí program mimořádné Členské schůze obsahovat 

bod odvolání jakéhokoliv stávajícího živého a neodstoupivšího člena výkonného výboru 

nebo bod měnící stanovy, pokud to po spolku přímo nepožaduje novelizovaný zákon 

České republiky. 

10.6 Mimořádnou Členskou schůzi svolává celý výkonný výbor. Může ji ale svolat i 

Členská schůze spolku  pokud výkonný výbor nesvolal v těmito stanovami určenou 

lhůtě řádnou Členskou schůzi a to nejméně ve dvou třetinách členů spolku. Osloví 

Členská schůze  statutární orgán a výkonný výbor o svůj záměr svolat mimořádnou 

Členskou schůzi a teprve po uplynutí třiceti denní lhůty může určit termín konání 

Členské schůze. 

 

 

Čl. XI 
Zásady hospodaření 

1. „Sportovní  klub YAWARA  PRAGUE“  hospodaří jak s movitým, tak i 

s nemovitým majetkem. Majetek je určen na hospodářské zabezpečení činnosti, které 

slouží a složit budou k úspěšnému naplňování cílů tohoto spolku 

1. Zdroji majetku sdružení mimo jiné jsou zejména: 

1.1 Roční pravidelné členské příspěvky 

1.2 Mimořádné členské příspěvky 

1.3 Výnosy z vkladů spolku 

1.4 Výnosy z majetku spolku 

1.5 Příjmy z činnosti spolku 

1.6 Soudy přisouzené náhrady škod a úhrady nákladů soudních řízení 

1.7 Pojistná plnění vyplacená spolku pojišťovnami na základě se spolkem 

uzavřených pojistných smluv nebo na základě plnění z práv odpovědnosti za škody 

v souladu s obsahem pojistných smluv, které má spolek a  plnící pojišťovna uzavřené 

s třetími osobami 

1.8 Pokuty zaplacené členy spolku, za úmyslné majetkovou škody spolku, porušení 

povinností členů klubů 

1.9 Dary o dobrovolné finanční příspěvky fyzických a právnických osob - nečlenů 

a členů spolku 

1.10 Ostatní zdroje (státní dotace a substituce, sponzorství atd.) 

2. Spolek používá své finanční prostředky se schváleným rozpočtem a přitom 

postupuje s pečlivostí a hospodárností 

3. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy 



4. Finanční prostředky se používají k financování těchto cílů a činnosti: 

5.1 Organizování výuky a cvičení sportovní disciplín „judo“ 

5.2 K nákupu vybavení potřebného pro činnost spolku 

5.3 K úhradě nájemného, materiálu, různých služeb, pohonných hmot a energií 

potřebných k provozu činnosti spolku 

5.4 K hospodářko-správní činnost (mzdové a administrativní výdaje, úhrady 

cestovních náhrad a stravného jakož i jízdného vzniklých na služebních cestách 

zaměstnanců) 

5.5 Za marketingové strategie a služby (zhotovení reklamy, marketingové studie, 

propagační materiály) 

     6.  Statutární orgán  rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření zejména: 

            6.1 Stanovení výši ročních pravidelných členských příspěvků 

            6.2 Schvaluje zásady hospodaření spolku 

            6.3 Schvaluje výši mzdových nákladů a náhrad respektive odměn za odpovědnou      

funkci členů výkonného výboru 

     7. Výkonný výbor je výslovně oprávněn: 

          7.1 Navrhovat rozpočet spolku za podmínky dodržování rozpočtových zásad 

          7.2 Povolovat uskutečnění výdajů nezahrnutých do rozpočtu 

          7.3 V rámci zmocnění daného stanovami spolku nebo statutárním orgánem schvalovat 

rozpočtovou skladbu 

    8. Právo nařizovat a schvalovat všechny hospodářské operace s výjimkou operací 

vyhrazených ke schválení statutárním orgánem  mají výkonný výbor, předseda spolku a 

výkonný výborem jmenovaný pokladník spolku ( dále jen funkcionáři spolku)    

   9. Funkcionář nesmí sám schvalovat výplatu finančních prostředků ani jiná plnění, je-li sám 

jejich příjemcem       

  10. Podle potřeb vydá výkonný výbor spolku vnitřní pravidla (směrnice) týkající se: 

         10.1  Oběhu účetních dokladů 

         10.2 Pokladních operací  

         10.3 Vedení účetnictví spolku 

         10.4 Způsobu vedení evidence majetku spolku 

         10.5 Inventarizace majetku 

 

Čl. XII 
Majetek spolku 

 

1. Majetek spolku  je určen na hospodářské zabezpečení činnosti, které slouží a 

sloužit budou k úspěšnému naplňování spolku 

2. Majetek spolku tvoří v praxi finančních hotové prostředky na pokladně spolku, 

finanční prostředky na bankovních účtech, majetková práva a další movitý a nemovitý 

majetek 

3.Finanční prostředky spolku nesměji být použitý k poskytování půjček ani 

k poskytování úvěrů 

4.V okamžik založení spolku disponuje přípravný výbor sdružení tímto majetkem: 

4.1Finanční hotové prostředky ve výši 5000, Kč 

4.2Tatami, pořizovací cena 85.000, Kč 

 

Čl. XIII 
Zánik spolku 

1. Spolek zanikne: 

1.1 Dobrovolným rozpuštěním 



1.2 Dobrovolným sloučením s jiným spolkem 

1.3 Nuceným rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Rejstříkového 

soudu ČR 

2. Statutární orgán rozhoduje o způsobu vypořádání majetku spolku 

 

  

Čl. XIV 
Závěrečná ustanovení 

1. Ve věcech neupravených těmito Stanovami platí obecně závazné právní 

předpisy. 

1. Fungování spolku  se řídí  právním řádem České republiky a v případě sporu 

týkajícího se jejího vnitřní organizace nebo vztahu mezi spolkem a jeho členy jsou 

příslušné výhradně české soudy 

2. Tyto stanovy nabývají platnost dnem konání Členské schůze spolku 


