Stanovy spolku Sportovního klubu Spartak Hulín
I.

Název, sídlo a účel spolku

1. Sportovní klub Spartak Hulín (dále jen „spolek“) je právnickou osobou s právní formou spolku podle
§214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
2. Spolek je dobrovolný, politicky nezávislý, samosprávný svazek členů, v němž se mohou spolčovat fyzické
i právnické osoby, které se chtějí podílet na činnosti spolku, jeho cílech a mají zájem přispět k naplnění
účelu existence spolku.
3. Spolek uskutečňuje svou činnost v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky,
spolek plně respektuje práva a povinnosti svých členů.
4. Hlavním cílem a účelem činnosti spolku je provozování sportu a tělovýchovy, podpora, rozvoj
a praktické organizování sportovního vyžití členů i neorganizované veřejnosti.
5. Spolek ke splnění svých cílů zabezpečuje a vytváří podmínky pro plnohodnotnou činnost, zejména pro
svou činnost soustřeďuje ekonomické a materiální prostředky a spolupracuje se státními orgány, orgány
obcí a měst a s jinými právnickými a fyzickými osobami.
6. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet i hospodářskou činnost, a to v souladu
s ustanoveními právního řádu a těchto stanov.
7. Název spolku je „Sportovní klub Spartak Hulín, z. s.“
8. Sídlo spolku je „Javorová 439, 768 24 Hulín“.
II.

Organizace členství spolku

II.1.

Obecná ustanovení

1. Všichni členové spolku jsou si rovni v právech i v povinnostech. Spolek je povinen vůči jednotlivým
členům jednat nestranně. Členství je vázáno na osobu člena, nelze je převést.
2. Každý je oprávněn svobodně a na základě vlastního uvážení stát se členem spolku, každý je oprávněn
dobrovolně vystoupit ze spolku. Nikdo nesmí být nucen a nikomu nesmí být bráněno v členství
ve spolku, případně k ukončení členství ve spolku. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních
předpisů, které ukládají kompenzaci např. při hostování či přestupu člena v jiném klubu.
3. Členové se zařazují do jednotlivých oddílů spolku rozdělených podle sportovního zaměření; tyto oddíly
poté přijímají, popř. odmítají žádost o členství ve spolku.
4. Současné členství ve více oddílech je přípustné, takový člen vykonává práva a povinnosti samostatně v
rámci každého oddílu, jehož je členem. Ve vztahu ke spolku však tento člen plní práva a povinnosti
toliko jednou.
5. Členem spolku může být i osoba nezařazená do některého z oddílů spolku; žádost o členství v tomto
přijímá, popř. odmítá výkonný výbor spolku.

II.2.

Vznik členství

1. Členem spolku může být fyzická osoba se zájmem o vyvíjení a uskutečňování sportovní činnosti
prostřednictvím spolku. Členství ve spolku není omezeno věkem.
2. Osoba se stane členem spolku dnem přijetí žádosti o členství v příslušném oddíle. V případě, že osoba
nemá zájem být členem spolku prostřednictvím některého z oddílů, stane se členem spolku dnem
přijetí žádosti o členství výkonným výborem spolku.

3. V případě, že osoba se na činnosti spolku má účastnit pouze dočasně, např. formou hostování v oddílu,
stává se po tuto dobu členem prostřednictvím oddílu, v němž má takto hostovat.
4. Důvodem pro odmítnutí přijetí žádosti o členství dotyčné osoby je zejména dřívější porušování práv
a povinností člena tohoto či jiného spolku, vyvíjení činnosti neslučitelné či ohrožující cíle a zájmy spolku,
popř. jiné jednání či chování osoby, pro něž převáží zájem odmítnout členství osoby nad zájmem osoby
stát se členem spolku.
II.3.

Práva a povinnosti člena spolku

1. Každý člen dbá o dobré jméno a ochranu pověsti spolku. Každý člen je povinen dbát na dobrou
reprezentaci spolku.
2. Při uskutečňování cílů spolku je každý člen povinen dodržovat kromě obecně závazných předpisů taktéž
legislativu platnou a účinnou pro sportovní zaměření člena.
3. Každý člen má při naplňování cílů a zájmů spolku právo na přiměřenou podporu ze strany spolku.
O konkrétní formě a podpoře rozhoduje příslušný oddíl po projednání s orgánem spolku.
4. Každý člen má právo požadovat informace od výkonného výboru o vedení spolku či oddílu a může činit
návrhy a připomínky k činnosti a k vedení spolku či oddílu, jehož je členem.
5. Každý plně svéprávný člen spolku má právo za podmínek těchto stanov účastnit se zasedání valné
hromady spolku či jednotlivých oddílů a na těchto zasedáních hlasovat.
6. Každý plně svéprávný člen má právo volit a být volen do orgánů spolku.
7. Každý člen spolku má při volbě nebo hlasování pouze jeden hlas.
8. Každý člen se zavazuje dodržovat stanovy, podrobit se rozhodnutím orgánů spolku, se svěřeným
majetkem spolku je povinen nakládat s péčí řádného hospodáře.
9. Stanoví – li tak valná hromada, je každý člen povinen ve stanovených lhůtách platit členské příspěvky.
10. Každý člen má právo za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy, zejména občanským
zákoníkem, právo obrátit se na příslušný soud ve věci ochrany svých členských práv (např. žaloba
na neplatnost vyloučení ze spolku, žaloba na neplatnost rozhodnutí orgánů spolku).
II.4.

Zánik členství a vyloučení člena

1. Zánikem členství zanikají všechna práva a povinnosti člena ve vztahu k spolku.
2. Členství spolku zanikne na základě:
- žádosti člena, a to dnem přijetí žádosti příslušným oddílem, popř. výkonným výborem spolku,
- vyloučením člena, a to dnem rozhodnutí, není-li určen, dnem přijetí rozhodnutí,
- smrtí člena nebo jeho zánikem bez právního nástupce.
3. Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě
nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo
způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
4. Návrh na vyloučení člena může podat kterýkoliv člen příslušného oddílu, popř. též výkonný výbor
spolku. O vyloučení rozhoduje příslušný oddíl, jehož členem je vylučovaná osoba. O vyloučení člena,
který není členem žádného oddílu, rozhoduje výkonný výbor spolku.
5. Vyloučený člen má právo do 15 dnů požádat o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení. O tomto návrhu a
jiných sporných otázkách spojených se členstvím ve spolku rozhoduje revizní komise spolku.
II.5.

Evidence členství

1. Jednotlivé oddíly vedou seznam členů spolku zařazených do tohoto oddílu.
2. Výkonný výbor vede seznam všech členů spolku včetně členů spolku nezařazených do některého
z oddílu spolků. Za účelem aktuálnosti a úplnosti tohoto seznamu jsou oddíly povinny výkonnému
výboru spolku seznam členů oddílu poskytnout vždy do konce listopadu.
3. Seznam členů obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště člena spolku, zařazení do oddílu
a kontaktní údaje elektronické pošty, den vzniku, zániku členství a důvod zániku členství.

4. Seznam členů je neveřejný. Výkonný výbor spolku příp. jednotlivé oddíly jsou na požádání povinny
poskytnout každému členu seznam členů spolku, který je povinen vést.
III.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
- valná hromada jako orgán nejvyšší,
- výkonný výbor jako orgán výkonný,
- předseda a sekretář jako statutární orgány,
- revizní komise jako orgán dozorčí a kontrolní.
Pokud by mezi orgány došlo ke kompetenčnímu sporu, je o záležitosti oprávněn rozhodnout orgán spolku
podle pořadí:
1. valná hromada
2. výkonný výbor
3. předseda
O záležitosti poté rozhodne ten orgán, který je mezi spornými orgány uvedený na vyšší pozici.
III.1. Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, rozhoduje o všech zásadních záležitostech spojených
s existencí, organizací, hospodařením a s činností spolku, pokud tyto záležitosti stanovy výslovně
nesvěřují jinému orgánu spolku.
2. Valná hromada zejména:
- určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
- rozhoduje o změně stanov,
- schvaluje název a symboliku spolku,
- schvaluje výsledek hospodaření spolku, stanovuje výši a splatnost členských příspěvků,
- stanoví zásady rozdělování finančních prostředků mezi oddíly,
- rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
- stanoví počet členů výkonného výboru a revizní komise,
- volí výkonný výbor a revizní komisi,
- projednává zprávu o činnosti spolku a činnosti výkonného výboru a revizní komise,
- schvaluje rozpočet výkonného výboru,
- má právo zřizovat rady jako své poradní orgány,
- rozhoduje o založení, zrušení a přeměně pobočného spolku,
- je oprávněna vyhradit si rozhodování o dalších záležitostech.
3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor spolku nejméně jednou ročně nebo tehdy, požádá-li o to
písemně nejméně polovina členů spolku, polovina oddílů spolku nebo revizní komise. Nesvolá-li
výkonný výbor zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení žádosti, může ten, kdo podnět podal,
svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.
4. Členové spolku uplatňují svá členská práva na zasedání valné hromady nepřímo prostřednictvím
delegátů oddílu. Právo účastnit se a vykonávat členská práva na zasedání valné hromady spolku má za
každý oddíl spolku 1delegát za 15 členů oddílu; tyto delegáty určují jednotlivé oddíly. Oddíly také
mohou určit, že 1 delegát disponuje hlasovacími právy více delegátů téhož oddílu.
5. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina všech delegátů.
6. K přijetí usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. Každý
delegát má 1 hlas, všechny hlasy jsou si rovny a mají shodnou váhu.

7. K přijetí usnesení o změně stanov spolku, zrušení spolku nebo o jeho přeměně je třeba třípětinové
většiny hlasů všech delegátů.
8. Valné hromadě předsedá její svolavatel. Ten na počátku zasedání ověří schopnost valné hromady
usnášet se, a pokud se souhlasem valné hromady nepověří řízením jinou osobu, svolavatel také řídí
pořad jednání.
9. Po skončení valné hromady zajistí výkonný výbor vyhotovení zápisu o konání valné hromady a spolu se
zapisovatelem jej podepisuje. Výkonný výbor zajišťuje uložení zápisu v sídle spolku.
10. Výkonný výbor zajišťuje vyhotovení úplného a aktualizovaného znění stanov spolku neprodleně po
nastalé změně. Výkonný výbor zajišťuje uložení stanov v sídle spolku a poskytuje je výkonným výborům
jednotlivých oddílů. Výkonný výbor poskytne aktualizované znění stanov na požádání každému členovi
spolku.
III.2. Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku a zabezpečuje chod spolku.
2. Výkonný výbor samostatně zejména:
- zabezpečuje plnění úkolů spolku mezi jednotlivými zasedáními valné hromady,
- operativně rozhoduje o záležitostech souvisejících s provozem a běžnou činností spolku, pokud tyto
záležitosti stanovy výslovně nesvěřují jinému orgánu spolku,
- potvrzuje přijetí a zrušení oddílů spolku,
- zabezpečuje hospodaření spolku a vedení účetnictví,
- rozděluje mezi oddíly finanční prostředky pro ně určené s přihlédnutím k rozsahu členské základny
a k jejich materiální a finanční náročnosti, jakož i sportovní vyspělosti a reprezentaci spolku.
3. V ostatních záležitostech výkonný výbor jedná pouze na základě pověření nebo se souhlasem valné
hromady.
4. Výkonný výbor rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů. Všichni členové mají jeden hlas o
stejné váze.
5. Výkonný výbor vždy tvoří předseda, místopředseda, tajemník, hospodář a alespoň jeden člen. Větší
počet členů výkonného výboru (vždy v lichém počtu) stanoví valná hromada, ta rovněž volí členy
výkonného výboru.
6. Výkonný výbor je volen z řad členů spolku. Volba konkrétního obsazení a působnosti jednotlivých funkcí
výkonného výboru z řad zvolených členů je vnitřní záležitostí výkonného výboru. Výkonný výbor
pořizuje o volbě zápis.
7. Funkční období člena výkonného výboru činí 4 roky; tím není dotčeno právo valné hromady v mezidobí
zvolit nový výkonný výbor.
8. Člen výkonného výboru se může funkce vzdát. Funkce zanikne uplynutím jednoho měsíce následujícího
po měsíci doručení oznámení spolku.
9. V případě zániku funkce člena výkonného výboru mohou členové výkonného výboru, pokud jejich počet
neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady, která zvolí nové
členy výkonného výboru.
10. Členství ve výkonném výboru není slučitelné s členstvím v revizní komisi spolku ani s funkcí likvidátora.

III.3. Předseda klubu
1. Předseda klubu je statutárním orgánem spolku. Jedná jménem spolku v právních vztazích a ve vztazích
k jiným právnickým, fyzickým osobám, ve vztahu k orgánům veřejné moci a k jejich organizačním
složkám, a to v souladu s rozhodnutím či na základě pověření valné hromady nebo výkonného výboru.
2. Na základě rozhodnutí výkonného výboru může předsedu zastoupit jiný člen výkonného výboru.

3. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit
spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
4. Funkční období předsedy je čtyřleté.
III.4. Revizní komise
1. Revizní komise je kolektivním, dozorčím a kontrolním orgánem spolku.
2. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně výkonný výbor.
3. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru, za tímto účelem má právo obracet se na
výkonný výbor se žádostí o informace a vysvětlení. Výkonný výbor je povinen na výzvu předložit revizní
komisi účetnictví spolku.
4. Revizní komise má právo svolat valnou hromadu spolku.
5. Revizní komise má právo navrhnout odvolání výkonného výboru.
6. Revizní komise plní funkci rozhodčí komise spolku, rozhoduje ve sporných otázkách členství spolku.
7. Revizní komise se skládá ze 3 členů, kteří jsou voleni z řad členů spolku. Funkční období revizní komise
činí 5 let, tím není dotčeno právo valné hromady v mezidobí zvolit revizní komisi.
8. Revizní komise rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů.
9. Revizní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. O volbě členů pořizuje revizní komise
zápis.
10. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.
11. Člen revizní komise se může funkce vzdát. Funkce zanikne uplynutím dvou měsíců následujících po
měsíci doručení oznámení spolku.
12. V případě zániku funkce člena revizní komise mohou zbývající členové, pokud jejich počet neklesl pod
polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady, která zvolí nové členy
revizní komise.

IV.

Způsob jednání jménem spolku

1.

Ve vnějších vztazích jedná spolek předsedou; předsedá jedná samostatně. Je-li třeba k právnímu
jednání písemná forma, jedná s předsedou společně jedna osoba z výkonného výboru; nemůže-li
jednat předseda, jednají v těchto případech společně dvě osoby z výkonného výboru spolku.

2.

Jednající osoba k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis a označení funkce.

3.

Výkonný výbor spolku může pověřit jednotlivé oddíly samostatným zabezpečováním jejich běžných
záležitostí, a to za účelem efektivního a operativního obstarávání činnosti. Oddíl poté jedná
jménem spolku statutárním orgánem a k právnímu jednání připojí kromě označení spolku taktéž
označení oddílu. Je-li potřeba v těchto záležitostech k právnímu jednání písemná forma, podepisuje
listinu kromě předsedy oddílu taktéž sekretář.

V.

Vnitřní organizace spolku

V.1.
Oddíly spolku
1. Členové se zařazují do jednotlivých oddílů spolku rozdělených podle sportovního zaměření. Spolek
může být tvořen i jen jedním oddílem.

2. Oddíly své vnitřní záležitosti a běžný chod spravují samostatně a nezávisle na orgánech spolku. Oddíl
o zásadních záležitostech informuje neprodleně výkonný výbor spolku.
3. Ke vzniku a další existenci oddílu je třeba nejméně 15 členů spolku. Po ustavující schůzi zájemců
o založení oddílu předloží svolavatel z řad zájemců výkonnému výboru spolku žádost o přijetí oddílu do
spolku. Oddíl předloží výkonnému výboru spolku také rozhodnutí o zrušení oddílu.
4. Pro činnost oddílu platí přiměřeně obecná pravidla stanov pro činnost spolku a jeho orgánů, nestanovíli valná hromada oddílu či tyto stanovy jinak. Výkonný výbor oddílu vyhotovuje znění stanov spolku
s vyznačením odchylné úpravy v souladu s rozhodnutím valné hromady oddílu.
5. Nejvyšším orgánem oddílu je valná hromada, kterou tvoří všichni členové tohoto oddílu. Členové oddílu
na zasedání valné hromady uplatňují svá členská práva přímo svou osobní účastí.
Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti oddílu, zejména:
- výlučně rozhoduje o založení a zrušení oddílu,
- volí výkonný výbor a revizní komisi oddílu, stanovuje počet členů těchto orgánů,
- schvaluje výsledek hospodaření oddílu, stanovuje výši a splatnost členských příspěvků,
- schvaluje název, symboliku a sídlo oddílu,
- projednává zprávu o činnosti oddílu, výkonného výboru a revizní komise oddílu,
- rozhoduje o odchylné úpravě vztahů uvnitř oddílu oproti obecné úpravě stanovami,
- rozhoduje o dalších záležitostech, které si v záležitostech oddílu vyhradí.
6. Výkonný výbor je výkonným orgánem oddílu.
- Výkonný výbor tvoří 3 členové z řad členů oddílu. Členy výkonného výboru je vždy předseda, a
sekretář. Valná hromada může stanovit větší počet členů výkonného výboru i rozdělení jejich
funkcí.
- Výkonný výbor ze svého středu volí předsedu a sekretáře oddílu a rozhoduje nadpoloviční většinou
hlasů.
- Výkonný výbor rozhoduje o běžných záležitostech chodu oddílu, které nepřísluší do pravomoci
valné hromady oddílu. V záležitostech, které jsou vyhrazeny předsedovi (popř. sekretáři) oddílu, má
poradní hlas.
7. Předseda oddílu je statutárním orgánem oddílu. Samostatně jedná a rozhoduje v běžných záležitostech,
zejména:
- rozhoduje o přijetí člena oddílu a tím i člena spolku,
- rozhoduje o vyloučení člena z oddílu a tím i ze spolku,
- rozhoduje o účasti oddílu v soutěžích,
- určuje delegáty na valnou hromadu spolku,
- jedná jménem oddílu vůči spolku a ve vnějších vztazích se třetími osobami.
8. Sekretář oddílu je statutárním orgánem oddílu. Samostatně jedná a rozhoduje v běžných záležitostech
jako předseda oddílu.
9. Revizní komise oddílu je kolektivním, dozorčím a kontrolním orgánem oddílu. Revizní komisi tvoří 3
členové z řad členů oddílu.Valná hromada může stanovit větší počet členů revizní komise.
V.2.

Pobočný spolek

1.

Spolek (dále též „hlavní spolek“) může zakládat, zrušovat nebo přeměňovat pobočné spolky jako
své organizační jednotky.
Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku a zaniká výmazem z tohoto rejstříku.
V případě založení, zrušení či přeměny pobočného spolku podává spolek návrh na zápis do
veřejného rejstříku. Nezbytným podkladem pro zrušení či přeměnu pobočného spolku je
rozhodnutí nejvyššího orgánu pobočného spolku o těchto skutečnostech.

2.

3.

Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Zrušením
hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek. Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny
pobočné spolky.
Spolek zpravidla založí a zapíše oddíl jako pobočný spolek. Pobočný spolek může být založen
i z jiného důvodu; valná hromada spolku v tomto případě současně s rozhodnutím o založení
vypracuje stanovy pobočného spolku, v nichž určí nejvyšší orgán, statutární a kontrolní orgán
pobočného spolku včetně pravidel pro jejich organizaci a činnost.
Není-li stanoveno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, kde se v těchto stanovách
hovoří o oddílu spolku, rozumí se oddílem též pobočný spolek.
Při činnosti a organizaci se pobočný spolek řídí částmi stanov upravující činnost oddílů spolku.
Podkladem pro zápis skutečností do veřejného rejstříku jsou stanovy spolku konkretizované
rozhodnutími nejvyššího orgánu pobočného spolku. Pobočný spolek je však oprávněn v rozsahu dle
věty první přijmout vlastní stanovy.
Po svém vzniku pobočný spolek sám rozhoduje o svých záležitostech a je oprávněn podávat návrhy
na změny zápisu o rozhodných skutečnostech vedených ve veřejném rejstříku.
Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho
vlastnost pobočného spolku. Přípustný název pobočného spolku je zejména „Sportovní klub Spartak
Hulín - název oddílu (např. kopaná, lední hokej atp.),“
Pobočný spolek může mít sídlo v místě sídla spolku, toto sídlo stanoví valná hromada spolku
zpravidla při rozhodování o založení pobočného spolku.
Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku
je hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem.
Pobočný spolek může ode dne vzniku samostatně a nezávisle na hlavním spolku vlastním právním
jednáním nabývat práva a povinnosti, které se týkají záležitostí a činnosti tohoto pobočného spolku.
Pobočný spolek je z těchto vztahů oprávněn a zavázán vůči třetím osobám výlučně sám, nabývaný
majetek se stává majetkem tohoto pobočného spolku, dluhy se stávají dluhy pobočného spolku.
Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku hlavní spolek neručí za dluhy pobočného
spolku vzniklé po tomto dni.

4.

5.
6.
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VI.
1.

2.

3.
4.

Majetek a hospodaření spolku
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití
spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy
spolku.
Majetek slouží k účelům, které jsou v souladu s cílem činnosti spolku. Při hospodaření s majetkem je
každý člen spolku povinen postupovat s péčí řádného hospodáře. Majetek musí být využíván
hospodárně způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.
Zdrojem majetku spolku jsou příjmy zejména:
z vlastní činnosti,
ze stanovených členských příspěvků,
z výnosů hospodářské činnosti klubu,
dotace či příspěvky ze svazů, od státu, samosprávy a jiných právnických a fyzických osob,
sponzorské dary.
Majetek získaný právním jednáním jménem spolku se stává majetkem spolku, o jeho využití
rozhoduje výkonný výbor spolku v souladu s potřebami oddílů a jejich členů.

5.

6.
7.

VII.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Rozhodl-li výkonný výbor, že jednotlivé oddíly jsou oprávněny zabezpečit běžné záležitosti
samostatně, majetek takto nabytý se stává majetkem spolku; jednotlivé oddíly vykonávají prostou
správu tohoto majetku.
Členové spolku ani oddíly neručí za dluhy spolku.
Získá – li spolek příjem přičiněním jednotlivého oddílu, použije spolek tento příjem ve prospěch
toho oddílu, který jej získal, není-li to stanoveno nebo dohodnuto jinak zejména s ohledem na
podmínky, za nichž je tento příjem spolku poskytován.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Dnem přijetí těchto stanov pozbývají účinnosti stanovy Sportovního klubu Spartak Hulín, z.s.,
zapsaného ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, složce číslo 206
(registrace 16.7.2015)
Vnitřní právní vztahy mezi spolkem, členy spolku, jednotlivými oddíly a pobočnými spolky se ode
dne přijetí těchto stanov řídí těmito stanovami.
Vnější právní vztahy spolku, oddílů spolku a pobočných spolků zůstávají nedotčeny.
Je-li z okolností a postupu spolku zřejmé, že spolek tyto stanovy přijme, může valná hromada
spolku či jednotlivého oddílu rozhodnout, že se spolek nebo jednotlivý oddíl bude ve své činnosti
prozatím řídit ustanoveními těchto stanov již před jejich schválením valnou hromadou spolku;
spolek či oddíl přitom postupuje ve shodě s alespoň základními principy, na nichž jsou tyto stanovy
založeny.
Dnem přijetí těchto stanov se dosavadní členská základna Sportovního klubu Spartak Hulín stává
členskou základnou spolku.
Ke dni přijetí těchto stanov jsou ve spolku organizovány tyto oddíly, které zůstávají oddíly spolku:
• Volejbal
• Judo
• Stolní tenis
• Nohejbal
• Šachy
• Tenis
• Rekreační sport
• Jiná sportovní odvětví

V Hulíně 8.11.2016

předseda spolku

