PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
členové šermířského oddílu Tělovýchovné jednoty Baník Praha o.s. rozhodli na své členské schůzi dne
30. 09. 2014 dle článku 6.3.e, f) stanov o vystoupení z tělovýchovné jednoty a ukončení činnosti k 31. 12. 2014
a zároveň projednali záměr založit spolek s vlastní právní subjektivitou,
zakládají
tento nový zapsaný spolek pod názvem:
Český šermířský klub Riegel z.s.
jakožto nositele tradice šermířského oddílu Tělovýchovné jednoty Baník Praha a původní sportovní organizace
Český šermířský klub Riegel, který vznikl v Praze 21. 6. 1902.
I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Spolek přijal název „Český šermířský klub Riegel z.s.“, zkratka názvu spolku je ČŠK Riegel.
2. Varianta použití názvu spolku v jazyce francouzském je: „Club d´Escrime Riegel“.
3. Varianta použití názvu spolku v jazyce anglickém je: „The Czech Fencing Club Riegel“ nebo ve zkratce
CFC Riegel.

4. Spolek má sídlo na adrese: Praha 1, Lazarská 15/7, PSČ 110 00.
5. Znak spolku je sestaven v těchto variantách:
a) V modrém, zlatě lemovaném, štítě postavený meč uprostřed překrytý majuskulním písmenem R
a vavřínovým věncem, vše zlaté.
b) V černém, stříbrně lemovaném, štítě postavený meč uprostřed překrytý majuskulním písmenem R
a vavřínovým věncem, vše stříbrné.
c) Výše uvedené erbovní figury meč, písmeno R a vavřínový věnec lze použít také samostatně bez štítu.
V tomto případě jsou zlaté nebo stříbrné figury lemované modrou, resp. černou barvou. (varianta: jílec
meče a písmeno R jsou modré, resp. černé).
Grafická podoba znaku spolku je přílohou č. 1.

6. Pravidla užití znaku spolku určuje statutární orgán a schvaluje nejvyšší orgán.
II.
CÍLE ČINNOSTI SPOLKU

1. Účelem založení spolku je zabezpečení činnosti v oblasti sportovního šermu.
2. Hlavní činností spolku je: organizování sportovní a tělovýchovné práce zejména v oblasti sportovního
šermu, vytváření podmínek pro všestranný mravní i tělesný rozvoj svých členů, pořádání turnajů
a soutěží, propagování, osvětová činnost a výuka v oblasti šermu.

3. Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost ku podpoře hlavní činnosti spolku, či hospodárnému
využití spolkového majetku.

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

III.
ČLENSTVÍ
Druhy a vznik členství

1. Členy spolku mohou být pouze fyzické osoby.
2. Členové spolku mohou získat s ohledem na osobní účast v činnosti spolku tato uvedená členství:
a) řádné členství,
b) přispívající členství,
c) čestné členství,
d) mimořádné členství.

3. Řádné členství automaticky získávají všichni stávající řádní členové šermířského oddílu Tělovýchovné
jednoty Baník Praha o.s. bez nutnosti projednání statutárním orgánem, kteří se zúčastní ustavující schůze
spolku, hlasují pro jeho stanovy v platném znění a vyplní přihlášku do spolku. Stávající řádní členové
šermířského oddílu Tělovýchovné jednoty Baník Praha o.s., kteří se nezúčastnili ustavující schůze spolku
budou ve lhůtě tří měsíců po zapsání spolku obesláni s přihláškou k řádnému členství ve spolku
a vyrozuměni o vzniku spolku. Pokud statutární orgán spolku obdrží jejich vyplněnou přihlášku do 30
dnů od odeslání vyrozumění, bude jejich členství automaticky obnoveno bez nutnosti projednání
statutárním orgánem. V jiných případech se řádné členství nabývá schválením usnesení o přijetí
statutárním orgánem. Dnem nabytí členství se rozumí den schválení usnesení.

4. Přispívající členství automaticky získávají všichni stávající přispívající členové šermířského oddílu
Tělovýchovné jednoty Baník Praha o.s. bez nutnosti projednání statutárním orgánem, kteří se zúčastní
ustavující schůze spolku, hlasují pro jeho stanovy v platném znění a vyplní přihlášku do spolku. Stávající
přispívající členové šermířského oddílu Tělovýchovné jednoty Baník Praha o.s., kteří se nezúčastnili
ustavující schůze spolku budou ve lhůtě tří měsíců po zapsání spolku obesláni s přihláškou
k přispívajícímu členství ve spolku a vyrozuměni o vzniku spolku. Pokud statutární orgán spolku obdrží
jejich vyplněnou přihlášku do 30 dnů od odeslání vyrozumění, bude jejich členství automaticky obnoveno
bez nutnosti projednání statutárním orgánem. V jiných případech se přispívající členství nabývá
schválením usnesení o přijetí za přispívajícího člena statutárním orgánem. Dnem nabytí členství se
rozumí den schválení usnesení. Přispívajícím členem se může stát pouze řádný člen, jehož řádné členství
trvalo alespoň pět let, a to i v oddílu šermu Tělovýchovné jednoty Baník Praha o.s., nebo i jiném
šermířském uskupení, které je organizováno pod Českým šermířským svazem, nebo v případě závažných
důvodů hodných zřetele (dlouhodobá nemoc, studium v zahraničí, atp.). Nabytí přispívajícího členství
není nárokové, podléhá schválení statutárního orgánu na základě písemné žádosti a musí následovat
bezprostředně po ukončení řádného členství

5. Čestné členství navrhuje statutární orgán osobám za mimořádný přínos spolku. Schválení za přijetí
Čestného člena rozhoduje usnesením nejvyšší orgán spolku na nejbližší schůzi od navržení na čestné
členství. Maximální počet souběhu čestných členství je omezen třemi. Čestné členství se uděluje
s doživotní platností.

6. Mimořádného členství se nabývá schválením usnesení o přijetí statutárním orgánem. Dnem nabytí
členství se rozumí den schválení usnesení.

7. Nabytím členství nevzniká členovi žádný majetkový nárok vůči spolku.
8. Přijetí do spolku (nabytí členství) je u členů řádných a mimořádných vázáno na zaplacení vstupních
příspěvků a vyplnění členské přihlášky.

9. Všichni členové mimo členů čestných jsou povinní platit roční členské příspěvky.
10. Výši a splatnost členských příspěvků na kalendářní rok pro jednotlivé druhy členství určuje na návrh
statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku. Výše vstupního příspěvku v daném kalendářním roce
pro řádné a mimořádné členství určuje na návrh statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku.

11. Přijetí nezletilého člena je podmíněno souhlasem jeho zákonného zástupce.
12. Další specifikace jednotlivých členství se odvíjí od práv a povinností členů.
Členská práva

13. Všichni členové, kteří dovršili 18 let věku mohou hlasovat, volit a být voleni do orgánů spolku.
U nezletilých členů spolku toto právo přechází na jednoho ze zákonných zástupců.

14. Členové spolku mají právo plně užívat majetek spolku. Podmínky užívání majetku spolku a příspěvky
či poplatky za jeho užívání stanoví statutární orgán spolku.

15. Řádní a mimořádní členové spolku mají právo účastnit se bez omezení hromadného výcviku šermu,
volného šermu a šermířských soustředění s přihlédnutím k dalším vnitřním předpisům a nařízením
spolku.

16. Přispívající členové spolku mají právo účastnit se hromadného výcviku šermu, volného šermu
a šermířských soustředění v souhrnu maximálně osmkrát během kalendářního roku.

17. Čestní členové mají právo účastnit se všech aktivit spolku bez omezení.
18. Práva a povinnosti členů mohou být doplněna a upřesněna vnitřními předpisy spolku schválenými
nejvyšším orgánem spolku. Organizační záležitosti mohou být upraveny nařízeními statutárního orgánu.
Podmínky pro realizaci sportovní, zejména závodní činnosti, stanovuje statutární orgán.
Členské povinnosti

19. Všichni členové spolku jsou zejména povinni:
a) Oznámit bez zbytečného odkladu změnu údajů zapisovaných do členské evidence.
b) Řádně a včas hradit příspěvky a poplatky.
c) Dodržovat povinnosti stanovené těmito stanovami, rozhodnutí a nařízení orgánů spolku. Chovat se
slušně a zvdvořile i mimo činnost spolku a zachovávat dobré jméno spolku, zejména na šermířských
soutěžích.
d) Řádně udržovat a užívat majetek spolku.
e) Neprodleně upozornit statutární orgán spolku na závady vzniklé na majetku spolku, jakož i na jednání
jiných osob a další skutečnosti, které majetek spolku poškozují, a dále podle svých schopností a možností
působit proti takovému poškozování, včetně činnosti směřující k předcházení škod.
f) Odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na spolkovém majetku způsobili.
g) Zdržet se jednání, jimiž by zasahovali do práv ostatních členů spolku a podstatně omezovali nebo
znemožňovali výkon jejich práv.
h) Všichni členové mladší 18 let jsou povinni každý rok dodat lékařské osvědčení o způsobilosti
pro výcvik v šermu.

20. Řádní členové jsou dále povinni:
a) Pravidelné účasti na tréninkových jednotkách.
b) Nejpozději po dvou letech od přijetí do spolku pravidelně se účastnit turnajů vypsaných
Českým šermířským svazem nebo Českou veteránskou šermířskou asociací.
c) Osobně se podílet na údržbě a opravách majetku spolku či činnosti spolku (brigády).

21. V případě soustavného nedodržování povinností řádným členem v rozsahu článku III. 20 může statutární
orgán rozhodnout o změně formy členství z členství řádného na mimořádné. Tuto změnu musí statutární
orgán probrat jako samostatný bod na svém zasedání. Na projednání tohoto bodu musí být pozván i ten
člen spolku jehož forma členství bude projednávána, aby se ke změně mohl vyjádřit. V případě jeho
nesouhlasu se změnou formy členství navrhne statutární orgán vyloučení ze spolku.

Zánik členství

22. Členství ve spolku zaniká:
a) úmrtím,
b) vystoupením,
c) vyloučením,
d) vyškrtnutím.

23. Člen může ze spolku vystoupit. Musí tak učinit písemným prohlášením doručeným statutárnímu orgánu
spolku. Vystoupení je platné ke dni doručení.

24. Člen, který závažným způsobem porušil stanovy spolku, nebo soustavně porušuje předpisy a nařízení
statutárního orgánu, či své závazky a povinnosti vůči spolku, nebo svým jednáním poškozuje činnost
a dobré jméno spolku a byl předem písemně varován a byla mu poskytnuta statutárním orgánem
přiměřená doba na nápravu, může být vyloučen. Písemná výzva není vyžadována, nelze-li porušení
povinností odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Návrh na vyloučení projedná
statutární orgán jako samostatný bod svého jednání. Na projednání tohoto bodu musí být pozván i ten
člen spolku jehož vyloučení bude projednáváno, aby se k vyloučení mohl vyjádřit.
Rozhodnutí o vyloučení přijímá statutární orgán usnesením a tajnou volbou, kterou řídí předsedající.
Rozhodnutí o vyloučení se doručí písemnou formou vyloučenému členu.

25. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení podat v písemné formě žádost
o zrušení vyloučení statutárnímu orgánu. Po obdržení žádosti o zrušení vyloučení svolá statutární orgán
do devadesáti dnů nejvyšší orgán spolku, který žádost projedná v samostatném bodu svého jednání.
Nejvyšší orgán tajným hlasováním zruší rozhodnutí o vyloučení člena odporuje-li vyloučení právním
předpisům ČR nebo stanovám spolku, nebo i v jiných odůvodněných případech, či žádost o zrušení
vyloučení zamítne. Proti tomuto rozhodnutí již není odvolání.

26. Pokud člen, který má povinnost platit členské příspěvky, nezaplatí členské příspěvky nejpozději
do 12 měsíců od jejich splatnosti, bude vyškrtnut. Vyškrtnutí se provede bez dalšího upozornění.
Pokud v tomto období využíval člen služeb spolku nezbavuje jej to povinnosti členské příspěvky zaplatit
i zpětně.

27. Osoba, které zaniklo členství, ani její právní nástupci, nemají žádné majetkové ani jiné nároky a práva
vůči spolku, krom práva na potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě,
popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
Seznam členů

28. Statutární orgán vede evidenci členů spolku. Evidence členů spolku je v listinné a případně elektronické
formě. Do evidence členů se zapisuje jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalé bydliště,
doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. U nezletilých členů se evidují kontaktní údaje
na zákonné zástupce nezletilého člena, které se do 12 měsíců od dovršení zletilosti člena automaticky
vymazávají. Údaje do evidence se zapisují na základě přihlášky do spolku, kde jsou dané skutečnosti
uvedeny. Formu přihlášky dále upravuje statutární orgán.

29. Seznam členů spolku je neveřejný. Statutární orgán jej může postoupit pouze úřadům statní správy
vedoucím patřičné evidence, nebo instituci, ve které je spolek dále organizován (Český šermířský svaz,
atp.). Členům spolku jsou k dispozici jména a příjmení členů spolku. Další údaje v evidenci může
statutární orgán postoupit jinému členu spolku pouze se souhlasem dotčeného člena.

30. Přístup do evidence členů může být i dálkový, avšak v tom případě kryptograficky zabezpečený
a s jasnou evidencí přístupů.

31. Každý člen obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem z evidence členů
obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Osobní údaje jsou
vymazány pouze na základě písemné žádosti.

IV.
ORGÁNY SPOLKU

1. Orgány spolku jsou:
a) nejvyšší orgán – členská schůze,
b) statutární orgán – výbor,
c) případně další orgány sdružení, pokud je členská schůze zřídí a zároveň vymezí jejich působnost,
způsob jmenování atd.

2. Členům orgánů sdružení může být poskytnuta odměna za výkon funkce. Poskytnutí odměny a její výše
musí být schváleny členskou schůzí.

3. Člen voleného orgánu může během volebního období odstoupit, je však povinen to oznámit písemně
výboru. Výbor pak na jeho místo kooptuje jiného člena, jehož funkční období končí na nejbližší schůzi
orgánu, který původního člena zvolil. Tento orgán zvolí nového člena, jehož funkční období končí
s funkčním obdobím ostatních členů voleného orgánu.

4. Kterýkoliv člen voleného orgánu může být během funkčního období členskou schůzí ze své funkce
odvolán, a to i bez udání důvodů.
Pravomoci členské schůze

5. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
6. Členská schůze rozhoduje o:
a) změně stanov,
b) jmenování a odvolání členů výboru,
c) zásadách pro přiznávání odměn za výkon funkce,
d) schválení výroční zprávy,
e) založení fondů nebo rezervních fondů,
f) odvoláních proti usnesení výboru,
g) udělení čestného členství,
h) uzavírání úvěrových a ručitelských smluv,
i) uzavírání smluv na zatížení majetku spolku,
j) pronájmu nebo půjčení majetku spolku na více než tři roky,
k) zřízení dalších orgánů spolku s tím, že zároveň vymezí jejich působnost, způsob jmenování atd.,
l) vstupu spolku do jiných právních subjektů,
m) rozpuštění a ukončení činnosti spolku,
n) odvoláním proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena,
o) dalších věcech, pokud tak určují tyto stanovy nebo zákon.

7. Členská schůze jinak rozhoduje o všech věcech, které si k rozhodnutí vymíní.
Organizace členské schůze

8. Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové a pozvaní hosté. Členové mohou být na schůzi
zastoupeni zmocněncem na základě písemné plné moci.

9. Členská schůze se schází řádným způsobem minimálně jednou ročně, zpravidla na počátku kalendářního
roku.

10. Členská schůze se schází mimořádně, když to výbor považuje za nezbytné, nebo je-li o to požádán
písemně alespoň jednou třetinou členů spolku. V takovém případě je výbor povinen schůzi svolat
do čtyřiceti dnů od obdržení žádosti o její svolání.

11. Členskou schůzi svolává předseda nebo tajemník výboru prostřednictvím e-mailových oznámení
zaslaných na e-mailové adresy uvedené v členské evidenci a oznámením na nástěnce v sídle spolku,
popřípadě v prostoru pravidelných tréninkových jednotek v třicetidenním předstihu před konáním schůze.

V případě, že v evidenci členů není zaznamenána e-mailová adresa, je oznámení zasláno poštou
na dostupnou adresu. Oznámení musí obsahovat udání místa, dne a hodiny konání členské schůze, včetně
předběžného programu a výzvy k doplnění bodů jednání (programu) do dvaceti dnů před konáním
členské schůze. Deset dnů před konáním schůze předseda nebo tajemník zasílá program schůze včetně
všech bodů, které byly navrhnuty z členské základny.

12. Členská schůze se koná na území hl. m. Prahy.
13. Právo hlasovat mají všichni členové spolku s jedním hlasem.
14. Členská schůze je schopna usnášení při nadpolovičním počtu členů v čase svolání schůze. Je-li počet
členů nižší než jedna polovina v čase svolání schůze, je statutárním orgánem v nejbližším možném
termínu svolána schůze náhradní pro jejíž usnášeníschopnost není nutná nadpoloviční přítomnost členů.

15. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů vyjma hlasování o stanovách
a ukončení činnosti, kdy musí být rozhodnutí učiněno nadpoloviční většinou ze všech členů.

16. Řádné i mimořádné schůzi předsedá předseda výboru nebo tajemník.
17. Rozhodnutí jsou přijímána formou usnesení v písemné podobě aklamací.
18. Je-li proti navrhovanému usnesení protinávrh, tak se o něm hlasuje jako první. Toto hlasování je závazné
a v případě schválení protinávrhu se již o původním návrhu nehlasuje. Protinávrh musí být podán
i písemnou formou, či být přesně nadiktován zapisovateli.

19. Hlasování o osobách probíhají tajnou volbou řízenou tříčlennou volební komisí. Složení volební komise
je voleno aklamací.

20. Usnesení členské schůze musí být zanesena do zápisu, který musí obsahovat: místo a datum konání,
text každého usnesení, jakékoliv prohlášení,
podpis předsedajícího a zapisovatele.

o

jehož zanesení do

zápisu

bylo

požádáno,

Průběh a jednací řád členské schůze

21. Členové se zapíší do prezenční listiny.
22. Předsedající určí zapisovatele a společně ověří počet přítomných členů a zahájí schůzi.
23. Předsedající přečte program, dotáže se na protinávrhy a zahájí hlasování o schválení programu.
24. Je-li protinávrh proti přednesenému programu, je přípustné hlasovat jen o takovém, který vypouští
některý z bodů programu či přeskupuje pořadí. Nový bod programu je možné vřadit na pořad jednání
členské schůze pouze v případě přítomnosti všech členů spolku.

25. Je-li jedním z bodů programu bod různé bez bližší specifikace obsahu, je na tento bod pohlíženo jen jako
na informativní a veškerá usnesení, která jsou pod tímto jednacím bodem schválena nemají vynutitelnou
platnost.

26. Po schválení programu v platném znění pokračuje předsedající dle pořadu programu.
27. Každý bod programu je uveden jeho navrhovatelem, pak následuje rozprava.
28. Do rozpravy se může přihlásit každý člen nebo pozvaný host. Předsedající eviduje seznam přihlášených
do rozpravy a uděluje slovo dle pořadu přihlášených. V případě, že je evidována technická žádost o slovo,
má taková přihláška přednost. Technická připomínka je přípustná, pouze je-li povahy organizační nebo
upozorňující na kolizi se stanovami, řády či jinými právními předpisy.

29. Jakýkoliv člen může navrhnout hlasování o ukončení rozpravy. Předsedající musí umožnit bezprostředně
po takovém návrhu hlasování o ukončení rozpravy.

30. Rozprava končí po souhlasném hlasování o ukončení rozpravy.
31. Po skončení rozpravy dá předsedající hlasovat o případných návrzích usnesení a jejich protinávrzích.
32. Jsou přípustná jen taková usnesení týkající se svým obsahem obsahu projednávaného bodu.
33. Po skončení hlasování zahájí předsedající další bod programu.
34. Schůze končí s posledním hlasováním týkajícím se posledního bodu pořadu schůze.
Výbor a jednání za spolek

35. Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. Výbor má pět členů.
36. Členy výboru volí členská schůze. Členy výboru jsou: Předseda, tajemník, vrchní trenér, pokladník a člen
výboru. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí postupně a jednotlivě v tomto pořadí tajnou volbou.

37. Člen výboru musí být zvolen nadpoloviční většinou hlasujících. Není-li zvolen napoprvé, volba se ihned
opakuje další volbou, kde ke zvolení stačí nejvyšší počet dosažených souhlasných hlasů.

38. Člen výboru musí být starší 18 let, právně bezúhoný a svéprávný.
39. Funkční období výboru je tříleté. Členové výboru mohou být zvoleni opětovně.
40. Funkce člena výboru zaniká:
a) zánikem členství ve spolku,
b) odvoláním,
c) odstoupením,
d) uplynutím volebního období, ne však dříve, než je provedena volba na tuto funkci.

41. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami nebo usnesením členské schůze
vyhrazeny jinému orgánu. Výbor spolku především rozhoduje a řídí veškeré právní, sportovní
a organizační záležitosti spolku. Jedná o přihláškách a schvaluje přihlášky do spolku. Výbor rovněž
rozhoduje o přiznání sportovního stipendia pro členy spolku na základě řádné smlouvy, nejdéle však
na období dvanácti měsíců.

42. Výbor má právo vydávat nařízení, která jsou členové povinni dodržovat. Tato nařízení mohou být
změněna nebo zrušena výborem nebo členskou schůzí.

43. Výbor může ustanovit, jmenovat a pověřit určitými pravomocemi i další pomocné a poradní orgány
či vykonavatele, zároveň vymezí jejich pravomoci.

44. Výbor spravuje a odpovídá za obsah webových stránek, které jsou zřízeny na náklady spolku na webové
adrese: www.riegel1902.cz, jejichž prostřednictvím komunikuje s okolím a členskou základnou.
S členy dále komunikuje napřímo prostřednictvím e-mailových adres uvedených v členské evidenci.

45. Každý člen výboru má jeden hlas. Výbor rozhoduje aklamací většinou hlasů z celkového počtu všech
hlasů. Předseda hlasuje vždy jako poslední. Pro průběh jednání se použijí ustanovení pro jednání členské
schůze analogicky a přiměřeně. Z jednání výboru se pořizuje zápis. Jakýkoliv člen výboru může svolat
jednání výboru prostřednictvím předsedy, nebo v případě jeho nepřítomnosti prostřednictvím tajemníka.
Zasedání výboru se účastní členové výboru a pozvaní hosté.

46. Za výbor jedná navenek kterýkoliv člen výboru, pokud v tomto jednání není omezen rozhodnutím výboru
z důvodu vyhrazení obsahu jednání jinému členu výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být
podepsán dvěma členy výboru, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo tajemník. Za spolek se
podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

47. Člen výboru odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti. Odpovědnosti se člen
výboru zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliže
nesouhlasil s rozhodnutím výboru, z jehož plnění škoda spolku vznikla, a nechal si svůj nesouhlas
zaprotokolovat v zápise o jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí.
V.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU

1. Spolek hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu
a odpovědností za svoje závazky. Za svoje závazky ručí spolek výhradně do výše svého vlastního jmění.
spolek samostatně vyřizuje své daňové a poplatkové povinnosti.

2. Majetek spolku tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
spolek vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem předepsané účetní, inventární, statistické
daňové sestavy a výkazy a dbá o jeho náležitou ochranu.

3. Zdroje majetku spolku tvoří zejména:
a) příspěvky od vlastních členů,
b) poplatky,
c) dary a podpory od právnických a fyzických osob,
d) příjmy ze sportovní, společenské, školící, vedlejší hospodářské a dobročinné činnosti organizované
spolkem,
e) příjmy z reklam, z pronájmu majetku spolku, prodeje práv spolku,
f) příjmy z dalších doplňkových činností, pokud jsou spolku a spolkem povoleny,
g) příjmy z vkladů a účtů,
h) dotace, subvence a granty od svazových orgánů a orgánů sportovních institucí, ze státního rozpočtu,
z rozpočtu obcí a krajů, či dalších agentur a fondů.

4. Hospodaření spolku se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem v sestavách schválených členskou
schůzí. Za celkový stav a výsledek hospodaření odpovídá výbor.

5. K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku zřizuje výbor pokladní
místa (pokladnu) a dále pak běžné i termínované, případně devizové účty u peněžních ústavů.
O dispozici a nakládání s finančními prostředky rozhoduje výbor.

6. Pro zabezpečení řádného provozu a způsobu využití vlastních i pronajatých sportovních a jiných zařízení
v užívání spolku vydává výbor provozní řády těchto zařízení.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Toto je úplné znění stanov přijatých ustavující schůzí spolku 30. září 2014.
2. Počet příloh: 1, Grafická podoba znaku spolku.

Svolavatel

Zapisovatel

