
STANOVY SPOLKU
HC ZUBR PŘEROV z. s.

Spolek HC ZUBR PŘEROV z. s. je neziskovou právnickou osobou, jejímž základním posláním je 
provozování ledního hokeje. Tento spolek byl založen jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů. Toto sdružení vzniklo dne 26. 4. 2000 registrací u Ministerstva vnitra České 
republiky pod č. j. VS/l-l/43 617/00-R pod jeho původním názvem Hockey club MINOR 2000. 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přijímá spolek toto 
nové znění svých stanov (dále též jen „Stanovy“).

                                                               



Článek I.
Název, sídlo, postavení a působnost spolku

1. Název spolku je: HC ZUBR PŘEROV z. s. (dále jen „spolek“). 

2. Sídlo spolku je: Přerov, Petřivalského 5. 

3. Spolek je nezávislá, nepolitická, dobrovolná, nezisková a otevřená právnická osoba. Spolek 
sdružuje právnické a fyzické osoby za účelem organizování, rozvoje a provozování ledního hokeje 
(dále jen „členové“). 

4. Spolek je samostatnou právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích vlastním jménem. 

5. Spolek má svoji symboliku. 

6. Spolek má působnost na celém území České republiky. V případě potřeby může působit i v 
zahraničí a v mezinárodních aktivitách, souvisejících s organizováním a provozováním ledního hokeje 
na profesionálních zásadách. 

7. Pro realizaci svého poslání a svých úkolů spolek zakládá v rámci vnitřního uspořádání klubu 
realizační tým, odborné komise a jiné organizační jednotky (např. družstva hráčů). 

8. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

9. Členství ve spolku je dobrovolné. 

10. Spolek je právnickou osobou organizovanou v Českém svazu ledního hokeje (dále jen „ČSLH“).

Článek II.
Předmět činnosti spolku

1. Předmětem činnosti a účelem spolku je, a mezi jeho hlavní úkoly patří zejména: 

- organizovat a zabezpečovat komplexní rozvoj zejména seniorského, juniorského a 
mládežnického hokeje na území města Přerova

- vytvářet všestranné podmínky pro realizaci dohodnutých koncepcí a programů

- věnovat pozornost náboru, výběru a systematické práci se sportovně talentovanou mládeží, 
spoluvytvářet předpoklady pro růst její výkonnosti 

- vytvářet hokejová družstva, zaregistrováním členů družstev dle platných zásad a řádů ČSLH a 
organizačně zabezpečovat jejich účast v soutěžích příslušných stupňů, pro přípravu hráčů, 
zařazených do reprezentačních výběrů ČR vytvářet podmínky odpovídající jejich výkonnosti v 
rámci možností spolku

2. Mezi vedlejší hospodářské a další činnosti spolku patří zejména: 

- získat hospodářská, obchodní a živnostenská oprávnění, koncese a licence v souladu s 
platnými právními normami či smluvními partnery, využívat dotací, sponzorství a tak vytvářet 
vhodné ekonomické podmínky pro činnost spolku

- zabezpečovat ekonomickou a materiální základnu ke sportovní činnosti vytvořených družstev. 
K tomu využívat zejména sponzorství, reklamní činnost a další činnosti související s 
provozováním ledního hokeje a vytvářením finančních a materiálních zdrojů pro jeho úspěšné 
fungování

- vytváření podmínek pro činnost FAN-CLUBU



3. Za účelem realizace činností, plnění úkolů a dosažení účelů popsaných v odstavcích 1. a 2. 
zakládá dceřinné právní subjekty. Spolek je jediným společníkem ve společnosti HC ZUBR 
Přerov s.r.o., IČ 28593006.

Článek III.
Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné a rozlišuje se na členství řádné a členství čestné. Každý člen 
spolku je oprávněn kdykoliv i bez udání důvodu ze spolku vystoupit písemným oznámením 
doručeným představenstvu spolku.

2. Řádné členství se rozlišuje na individuální a kolektivní. Individuální člen se výrazně podílí na 
ekonomickém zajištění činnosti spolku a není-li dále stanoveno jinak, může se jím stát pouze 
subjekt, který poskytne spolku nebo subjektu uvedenému v čl. II. odst. 3 finanční sponzorský 
dar nebo se smluvně zaváže k reklamní a marketingové spolupráci. Kolektivní člen se aktivně 
účastní sportovních aktivit spolku -  hráči, trenéři, vedoucí mužstev.

3. Členem spolku se může stát ten, kdo souhlasí s jeho stanovami a v souladu s nimi chce 
pracovat pro spolek a naplňovat jeho účel. Podáním přihlášky za člena spolku zájemce 
vyslovuje souhlas se stanovami spolku a dává najevo, že je mu znám jejich obsah.

4. O přijetí za člena spolku rozhoduje představenstvo  spolku, na základě písemné přihlášky 
zájemce o členství ve spolku, není-li dále uvedeno jinak.

5. Řádným individuálním členem spolku mohou být:

a) Pivovar ZUBR a.s. 

b) statutární město Přerov

c) Teplo Přerov a.s. 

d) Meopta – optika, s.r.o.

e) Veolia Energie ČR, a.s.

f) generální partner spolku – právnická nebo fyzická osoba, které pro danou 
hokejovou sezónu poskytne spolku nebo subjektu uvedenému v čl. II. odst. 3 nejvyšší 
finanční sponzorský dar s výjimkou členů uvedených pod písmeny b) a c) shora

g) subjekt, který pro danou hokejovou sezónu poskytne spolku nebo subjektu 
uvedenému v čl. II. odst. 3 finanční sponzorský dar 500.000,- Kč a více

h) subjekt o jehož přijetí za člena spolku rozhodne po podání žádosti představenstvo spolku

6. Řádným kolektivním členem spolku mohou být:

a) trenér A týmu mužů spolku

b) zástupce hráčů A týmu mužů spolku

c) sportovní manažer mládežnického hokeje

d) zástupce rodičů mládeže 

7. Členství ve spolku členů uvedených v odst. 5. písm. a) až e) shora vzniká okamžikem 
doručení písemné přihlášky a není časově omezeno. Členství ve spolku člena uvedeného 
v odst. 6. písm. a) shora vzniká doručením písemné přihlášky a uzavřením trenérské smlouvy 
mezi trenérem a spolkem nebo subjektem uvedeným v čl. II. odst. 3. Ve všech ostatních 
případech vzniká členství řádného člena spolku rozhodnutím představenstva o přijetí za člena 
spolku na základě písemné přihlášky.



8. Každý řádný člen spolku je povinen platit členské příspěvky ve výši 1.000,- Kč ročně. První 
členský příspěvek je splatný do 30 dnů ode dne vzniku členství a/nebo ode dne rozhodnutí o 
přijetí za člena spolku, není - li uhrazen, členství ve spolku automaticky zaniká. Každý další 
členský příspěvek je splatný do 30. 5. následujícího kalendářního roku. 

9. O  přijetí čestného člena spolku rozhoduje představenstvo spolku.

10. Členem spolku může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba. V případě,
že je členem spolku právnická osoba, zastupuje ji při jednání ve věcech spolku statutární 
orgán, případně jiná fyzická osoba, kterou právnická osoba písemně určí.

11. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se jednání valné hromady spolku. Právo hlasovat na 
valné hromadě má pouze řádný individuální člen spolku. Řádní kolektivní členové spolku a 
čestní členové spolku mají pouze poradní hlas, k němuž se v případě hlasování nepřihlíží. 
Každý člen spolku může být volen do orgánů spolku.

12. Čestným členem spolku může být pouze fyzická osoba, která se významnou měrou zasloužila 
o rozvoj hokeje. 

13. Členství ve spolku zaniká: 

                a) vystoupením ze spolku a to dnem doručení oznámení o vystoupení představenstvu spolku, 

                b) vyškrtnutím ze seznamu členů spolku za neplnění základních povinností člena spolku a to 

                  dnem uvedeným v rozhodnutí o vyškrtnutí, 

               c) vyloučením ze spolku za zvlášť závažné jednání, které je neslučitelné s členstvím ve 

                    spolku, a/nebo poškozující dobré jméno, pověst či zájmy spolku, a to dnem uvedeným v 

                    rozhodnutí o vyloučení, 

               d) zrušením spolku, 

               e) úmrtím člena nebo jeho zánikem, 

                f) nezaplacením členského příspěvku nebo jiných peněžitých závazků vůči spolku v termínu     

                    stanoveném rozhodnutím valné hromady spolku, představenstva spolku, stanovami 

                    spolku, nebo smlouvou uzavřenou se spolkem či se subjektem dle čl. II. odst. 3; v tomto 

                   případě zaniká členství marným uplynutím lhůty třiceti dnů po termínu zaplacení 

                   členského příspěvku nebo jiného peněžitého závazku vůči spolku či subjektu dle čl. II. 

                   odst. 3

               g) dnem doručení žádosti o vrácení finančního sponzorského daru, a/nebo dnem, kdy dojde k 

                  ukončení smluvního vztahu se spolkem

              h) členům dle odst. 5. písm. a) a písm. c) až g) zaniká členství ke dni skončení příslušného 
účetního období určeného dle čl. X. odst. 5. těchto Stanov za předpokladu, že pro další účetní období 
neposkytnou finanční sponzorský dar spolku nebo subjektu uvedenému v čl. II. odst. 3 ve stejné nebo 
vyšší výši jako v účetním období předchozím

               ch) členům dle odst. 6 písm. b) až d) shora zaniká členství ke dni skončení příslušného 
účetního období určeného dle čl. X. odst. 5. těchto Stanov. 

14. O zániku členství podle písm. b) a c) předchozího odstavce stanov rozhoduje valná hromada 
většinou hlasů přítomných řádných individuálních členů spolku. 

Článek IV.



Základní práva a povinnosti členů spolku

1. Mezi základní práva člena spolku patří zejména: 

-    zúčastňovat se jednání valné hromady

-    být volen do všech orgánů spolku,

-    zúčastňovat se na soustředěních, soutěžích, školeních a seminářích podle charakteru členství, 
podílet se na životě a práci spolku,

-   zúčastňovat se v souladu se stanovami jednání valné hromady a dalších orgánů spolku, jejichž 
je členem, uplatňovat své názory, vyžadovat informace o činnosti spolku,

-    využívat zařízení spolku, která má spolek k dispozici, a výhod, které spolek poskytuje podle 
zásad schválených představenstvem spolku. 

2. Mezi základní povinnosti člena spolku patří zejména: 

-    plnit úkoly vyplývající ze stanov spolku a jiných rozhodnutí valné hromady, představenstva a 
jiných orgánů spolku,

-    vyjadřovat a hájit zájmy, pověst a dobré jméno spolku, 

-    starat se o všestranný rozvoj spolku, 

-    podle svého postavení ve spolku se zapojit do mistrovských soutěží, 

-   platit členské příspěvky v souladu s ustanovením čl. III. odst. 8. těchto stanov.

3. Spolek vede transparentní evidenci svých členů v seznamu. Seznam členů bude zpřístupněn členům 
spolku představenstvem na základě písemné žádosti. Za řádné vedení seznamu členů spolku odpovídá 
představenstvo spolku a záznamy v něm provádí v souladu s těmito Stanovami operativně dle 
aktuálního stavu členství pro konkrétní hokejovou sezónu v souladu s právními úkony a s projevenou 
vůlí konkrétních členů spolku, a dále v souladu s příslušnými rozhodnutími představenstva týkajícími 
se vzniku či zániku členství ve spolku konkrétních právních subjektů.

Článek V.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.                                     

Článek VI.
Valná hromada spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. 

2. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech, které do její působnosti svěřují stanovy spolku, 
případně o záležitostech, které si do své působnosti svěří valná hromada svým rozhodnutím. 

3. Valná hromada:

-    schvaluje změnu stanov spolku

-    projednává zprávu o činnosti spolku, 

-    projednává cíle a hlavní úkoly spolku, 

-    schvaluje roční účetní uzávěrku spolku, 

-    rozhoduje o vyloučení či vyškrtnutí členů spolku, 



-    volí a odvolává volené členy představenstva a dozorčí rady spolku, 

-    rozhoduje o odměňování členů představenstva spolku, 

-    rozhoduje o zrušení spolku či o jeho sloučení s jiným spolkem,

-    rozhoduje o rozšíření své působnosti. 

4. Valnou hromadu svolává představenstvo. Pozvánka na jednání valné hromady musí obsahovat 
datum, čas a místo jejího konání a rovněž její program. Pozvánka na jednání valné hromady musí být 
osobně doručena nebo odeslána každému členovi spolku nejpozději čtrnáct dnů  přede dnem jejího 
konání, a to buď poštou, nebo elektronicky na poslední známou elektronickou adresu člena spolku. 

5. Řádnou valnou hromadu spolku je představenstvo povinno svolat nejméně jedenkrát ročně tak, aby 
se konala nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po konci účetního období 
spolku stanoveného v čl. X. odst. 5 těchto Stanov. 

6. Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat vždy: 

-    jestliže se na tom usnese předchozí valná hromada, 

-    vyžadují-li to vážné zájmy spolku, 

-    požádá-li o to alespoň jedna třetina řádných individuálních členů spolku nebo dozorčí rada 
spolku a to písemně s odůvodněním, s návrhem pořadu jednání takové valné hromady a s 
uvedením, jaké návrhy hodlají valné hromadě předložit. V takovém případě je představenstvo 
povinno mimořádnou valnou hromadu svolat nejpozději do třiceti dnů po obdržení žádosti. 

7. Každý člen spolku je oprávněn se zúčastnit se valné hromady. Člen spolku vykonává svá práva na 
valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě 
písemné plné moci, případně na základě usnesení příslušného orgánu člena, z nichž musí vyplývat 
rozsah zástupcova oprávnění. 

8. Valné hromadě předsedá a její jednání řídí předseda, nebo místopředseda představenstva, případně 
další člen představenstva či osoba, kterou k tomu představenstvo pověří. 

9. Předsedající valné hromady zajistí sepsání prezenční listiny, v níž budou uvedena jména a podpisy 
všech členů spolku, přítomných na jednání valné hromady. 

10. Na každého řádného individuálního člena spolku připadá jeden hlas. Na generálního partnera 
spolku dle čl. III. odst. 5 písm. f) těchto Stanov připadají dva hlasy. Je-li některý z řádných 
individuálních členů spolku uvedených v čl. III. odst. 5 písm. a) až e) současně generálním partnerem 
spolku dle čl. III. odst. 5 písm. f), připadají na něj tři hlasy (z titulu individuálního členství 1 hlas a 
pozice generálního partnera 2 hlasy).

11. Hlasování je prováděno aklamací, tzn. veřejným projevením souhlasu, nebo nesouhlasu s návrhem, 
o němž je hlasováno. Tajně se hlasuje pouze na žádost kteréhokoliv člena spolku v případě, že této 
žádosti vyhoví valná hromada rozhodnutím většiny přítomných řádných individuálních členů spolku. 

12. Valná hromada spolku je oprávněna jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných 
individuálních členů spolku. K přijetí usnesení nebo rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina hlasů 
přítomných řádných individuálních členů spolku, není-li těmito Stanovami pro konkrétní záležitost 
určeno jinak. 

13. O konání valné hromady bude pořízen zápis, ve kterém musí být přesně zachycen průběh valné 
hromady, především projednávaný program, návrhy přítomných a výsledky hlasování. Tento zápis 
podepisuje předsedající. Zápis se zakládá u představenstva spolku a každý člen spolku má právo do 
něj kdykoliv nahlédnout, nebo požádat o jeho opis. 



Článek VII.
Představenstvo spolku

1. Představenstvo je výkonným orgánem spolku. 

2. Představenstvo má tři členy a tvoří je předseda představenstva, místopředseda představenstva a člen 
představenstva. Předsedou představenstva je vždy Pivovar ZUBR a.s., trvá-li jeho členství ve spolku, 
jinak vždy generální partner spolku. Místopředsedou představenstva je vždy společnost                    
Teplo Přerov a.s. Člen představenstva je volen valnou hromadou.

3. Představenstvo zejména: 
- řídí a kontroluje plnění úkolů spolku v období mezi jednáním valné hromady spolku

- svolává valnou hromadu spolku

- vyhodnocuje průběh výsledků všech aktivit spolku a jeho sportovní činnosti v mistrovských 
soutěžích

- schvaluje koncepci činnosti spolku

- určuje organizační strukturu složek spolku řízených představenstvem a schvaluje organizační 
řád spolku a další vnitřní předpisy spolku

- schvaluje pracovní náplně pracovníků a realizačního týmu spolku, včetně výše jejich 
měsíčních platů a odměn

- sleduje a vyhodnocuje ekonomickou situaci spolku

- schvaluje rozpočet spolku

- má zmocnění k poskytování půjček a k přijímání zápůjček v nezbytném rozsahu pro zajištění 
činnosti spolku

- organizuje a zajišťuje sponzorskou a reklamní podporu pro materiální zajištění činnosti spolku

- vede evidenci členů spolku

- vede agendu zaměstnanců spolku

- dává výklad těchto Stanov

3. Představenstvo je oprávněno rozhodovat ve všech věcech, které nejsou v pravomoci valné hromady. 

4. Představenstvo odpovídá za veškerou svoji činnost valné hromadě. 

5. Funkční období voleného člena představenstva jsou 2 roky. V případě odstoupení některého člena 
představenstva je do 30 dnů svolána valná hromada, na níž dojde k doplnění představenstva.

6. Funkční období členů představenstva nekončí dříve, než je zvolen za dřívějšího člena nový člen.  

7. Jednání představenstva se koná nejméně jedenkrát za tři měsíce. 

8. Představenstvo svolává předseda, písemnou formou, adresně všem členům představenstva. Na 
písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva musí předseda svolat jednání představenstva 
nejpozději do patnácti dnů od doručení takové žádosti, která však musí být odůvodněna a musí 
obsahovat návrh programu jednání představenstva. 

9. Představenstva je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro platnost 
usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů představenstva. Předseda 
představenstva má dva hlasy, ostatní členové mají jeden hlas. Ustanovení předchozí věty platí tehdy, 
pokud pro jednotlivé případy není v těchto stanovách určeno jinak. 



10. Jednání představenstva předsedá a jeho jednání řídí předseda.

11. V naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, může předseda telefonicky požádat 
ostatní členy představenstva o hlasování per rollam, tzn. o korespondenční hlasování prostřednictvím 
elektronické pošty. K přijetí rozhodnutí hlasováním per rollam je třeba souhlasu všech členů 
představenstva. Rozhodnutí přijaté hlasováním per rollam musí být na nejbližším jednání 
představenstva zaznamenáno do zápisu a podepsáno všemi členy představenstva. 

Článek VIII.
Dozorčí rada spolku

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. 

2. Dozorčí rada má tři členy a tvoří ji předseda dozorčí rady, místopředseda dozorčí rady a člen 
dozorčí rady. Předsedou dozorčí rady je vždy společnost Meopta – optika, s.r.o., trvá-li její členství ve 
spolku, jinak vždy ta právnická či fyzická osoba, která pro danou hokejovou sezónu poskytne spolku 
nebo subjektu uvedenému v čl. II. odst. 3 druhý nejvyšší finanční sponzorský dar. Místopředsedou 
dozorčí rady je vždy statutární město Přerov. Člen dozorčí rady je volen valnou hromadou. 

3. Dozorčí rada zejména: 

-     dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost spolku

-     její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti spolku
kontrolují, zda je uskutečňovaná činnost spolku v souladu s právními předpisy a stanovami

-     kontroluje řádné vedení účetních zápisů, přezkoumává účetní závěrky spolku

-     předkládá své vyjádření valné hromadě

4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady, kterou musí seznámit s výsledky své kontrolní 
činnosti.

5. V případě, že představenstvo spolku nemá dostatečný počet členů, aby mohlo přijímat rozhodnutí,
nebo představenstvo dlouhodobě nesvolává valnou hromadu, svolá ji dozorčí rada; ta svolá valnou 
hromadu také tehdy, vyžadují-li to vážné zájmy spolku.

6. Funkční období voleného člena dozorčí rady je dvouleté.

8. Funkční období členů dozorčí rady nekončí dříve, než je zvolen za dřívějšího člena nový člen. 
Každý člen dozorčí rady může být zvolen členem dozorčí rady opakovaně. Členství v představenstvu a 
v dozorčí radě je neslučitelné. 

9. Jednání dozorčí rady se koná nejméně jedenkrát ročně. 

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

11. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro platnost 
usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů dozorčí rady. 

12. Jednání dozorčí rady předsedá a její jednání řídí předseda, a v případě jeho nepřítomnosti 
kterýkoliv z jeho členů. O průběhu jednání se vždy pořídí zápis, který podepíší všichni přítomní 
členové dozorčí rady. 

Článek IX.
Organizační jednotky spolku



1. Spolek vytváří k zajištění své činnosti organizační jednotky, zejména družstva hráčů. 

2. Organizační jednotky nemají právní subjektivitu. Za svoji činnost odpovídají představenstvu spolku. 

3. Představenstvo spolku rozhoduje o personálním obsazení vedoucích organizačních jednotek, stanoví 
jejich náplň práce, působnost a postavení, formou právního vztahu k spolku a formu a výši jejich 
odměny za vykonanou práci. 

Článek X.
Hospodaření spolku

1. Příjmy spolku tvoří zejména: 

-     členské příspěvky, 

-    příjem ze všech hokejových utkání a aktivit v rámci mistrovských a nemistrovských utkání, 

-     příjmy od ČSLH, 

-    dotace od územních samosprávných celků či z jiných – veřejných - rozpočtů, 

-     příjmy z reklamy,

-     sponzorské dary,

-     úroky z příp. zápůjček 3.osobám,

-     příjmy z pronájmu a prodeje osobnostních a registračních práv k hráčům,

-     příjmy z marketingové činnosti,

-     příjmy od státu, 

-     příjmy za televizní přenosy a vlastní aktivity, 

-     příjmy z vlastní činnosti v České republice i v zahraničí, 

-     příjmy z působení hráčů v jiných klubech,

-    příjmy z pořádání sportovních, společenských a kulturních akcí, odborných kurzů a soustředění,

-     jiné příjmy z různých zdrojů.

2. Spolek hospodaří a rozvíjí svou činnost na základě schváleného rozpočtu na příslušné období. 
Rozpočet spolku schvaluje představenstvo. 

3. Spolek odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové spolku neručí za závazky spolku. 

4. Spolek vede předepsaným způsobem účetnictví. Za vedení účetnictví odpovídá představenstvo. 
Kontrolu vedení účetnictví provádí dozorčí rada. 

5. Účetním obdobím spolku je období od 1.5. kalendářního roku do 30.4. následujícího kalendářního 
roku.

Článek XI.
Jednání za spolek

1. Za spolek jedná představenstvo, které navenek zastupuje předseda představenstva, nebo společně 
dva členové představenstva. 

2. Jednání za spolek se provádí tak, že jednající osoba připojí k napsanému, nebo vytištěnému názvu 
spolku své jméno, příjmení, funkci ve spolku a svůj podpis. 



3. Představenstvo má možnost a právo delegovat pravomoci na výkonný aparát spolku, v souladu 
s organizačním řádem spolku, případně formou udělení písemné plné moci.

Článek XII.
Zánik a likvidace spolku

1. K zániku spolku dochází rozhodnutím valné hromady o jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace. 

2. K provedení likvidace spolku určí valná hromada likvidátora.

3. Spolek může zaniknout také rozhodnutím valné hromady o sloučení spolku s jiným spolkem. 

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy mohou být změněny a doplňovány v návaznosti na potřeby spolku a změny právních 
předpisů. 

2. Každou změnu stanov musí projednat a schválit valná hromada. 

3. Doručování se děje tak, že příslušný dokument bude zasílán prostřednictvím držitele poštovní 
licence na poslední známou adresu a/nebo elektronicky na poslední známou elektronickou adresu. Oba 
způsoby doručení mají stejnou právní sílu.

3. Věci neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými předpisy. 

V Přerově dne …………..2015
Podpisy ověřovatelů zápisu valné hromady, která stanovy přijala:


