STANOVY SPOLKU
HOROLEZKÝ KLUB OSTAŠ
Preambule

My, členové klubu, vědomi si toho, že náš spolek je dobrovolným sdružením sportovců, jejichž společným
zájmem je horolezecká činnost, jakož i sportovní činnosti bezprostředně s uvedenou sportovní činností
související, či ji předcházející nebo na ni navazující, vycházejíce ze základních zásad demokracie, názorové
plurality, dobrovolného dodržování vnitřní kázně všech členů, vzájemného přátelství členů, a odkazu „otců
- zakladatelů klubu“, jakož i jejich pokračovatelů, odhodláni vlastním uvědomělým a dobrovolným úsilím
naplňovat společné cíle a poslání klubu, přijímáme tyto stanovy (dále jen „stanovy“).

Čl. I
Úvodní ustanovení
1.

2.
3.

Horolezecký klub Ostaš, založený ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se
s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NObčZ“), považuje za spolek ve
smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. NObčZ, přičemž je zapsán v rejstříku spolků vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, vložce 61.
Datum vzniku: 17. 5. 1990
IČ: 48649198.

Čl. II
Název spolku
1.
2.
3.

V souladu s § 216 NObčZ ve spojení s § 3042 NObčZ je název spolku:
Horolezecký klub Ostaš.
Tento název užívá spolek dlouhodobě a je pro něj natolik příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo
klamavost nelze rozumně předpokládat.
Anglický ekvivalent názvu spolku zní: Mountaineering Club Ostaš.

Čl. III
Sídlo spolku
1.

Horolezecký klub Ostaš (dále jen „Klub“) má své sídlo na adrese: Tyršova č. p. 339, Police nad Metují,
PSČ 549 54.

Čl. IV
Stanovy spolku
1.

Vnitřní organizace Klubu, práva a povinnosti jeho členů i volených orgánů Klubu se řídí těmito
stanovami, případně též vnitřními předpisy Klubu, pokud jejich vydání tyto stanovy připouští.
Stanovy, jakož i z nich vycházející vnitřní předpisy, jsou ve svém úplném znění uloženy u předsedy
Klubu a zveřejněny na webových stránkách Klubu.

Čl. V
Cíle, poslání a principy spolku
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Hlavním cílem Klubu je sdružovat zájemce o provozování horolezecké činnosti a z něj odvozených
sportů spojených s překonáváním výšek na přírodních objektech, které jsou součástí neživé přírody,
jakož i na uměle vybudovaných objektech za tímto účelem zřízených, včetně provozování
sportovních činností, které předcházejí, následují nebo jsou bezprostředně spojeny s horolezectvím,
jakož i zajišťovat chod Klubu, a vytvářet základní zázemí pro naplňování cílů a poslání Klubu.
Posláním Klubu je rozvíjet zájmy, chránit práva svých členů, pečovat o majetek Klubu tak, aby se
členové Klubu mohli svobodně věnovat svým aktivitám.
Dále je pak posláním Klubu všestranně rozvíjet fyzické, duševní a morální vlastnosti svých členů,
vykonávat jejich vůli dle finančních a organizačních možností Klubu, dbát na dodržování zásad
demokracie, podporovat osobní iniciativu členů Klubu směřující k individuálnímu či společnému
naplňování cílů a poslání klubu.
Posláním Klubu je pak rovněž spatřováno v aktivním přístupu jednotlivých členů Klubu stran
dodržování vnitřní dobrovolné kázně všech členů, dodržování zásady slušnosti, respektu ke
vzájemnému přátelství, kterému bude vlastní uvědomělé a dobrovolné úsilí každého člena Klubu
svým jednáním naplňovat cíle a poslání Klubu.
Zároveň je posláním Klubu přičinit se o zachování přírodního bohatství v oblastech, ve kterých je
horolezecká činnost uskutečňována.
Hlavními principy Klubu jsou zejména:
a. princip demokratičnosti opírající se o rozhodovací sílu většiny, právo slyšení a ochranu
menšin;
b. princip trvale udržitelného rozvoje zajišťující uspokojování potřeb přítomnosti, bez oslabování
možností budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby, v rovnováze mezi ekonomikou,
sociálními aspekty a životním prostředím;
c. princip spolupráce a partnerství naplňovaný dlouhodobou otevřenou spoluprací mezi členy
Klubu, jinými obdobnými spolky, orgány veřejné správy, jakož i s podnikatelskými subjekty,
odborníky, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty veřejného života;
d. princip transparentnosti a vyrovnanosti hospodaření Klubu naplňovaný publikací finančních
toků v rámci Klubu, včetně projednávání financování Klubu s jeho členy, s důrazem na
nezadluženou finanční budoucnost Klubu.
Klub vychovává své členy v duchu idejí alpinismu, a volného pískovcového lezení, jejichž odkaz
považuje za duchovní podstatu horolezeckého sportu i všech souvisejících sportovních disciplín.

Čl. VI
Hlavní činnost spolku
1.

2.

3.
4.

5.

Klub organizuje všechny sportovní aktivity související s horolezeckou činností a vytváří vhodné
podmínky pro jejich rozvoj a podporuje vytváření těchto podmínek. Uvedenými aktivitami se rozumí
zejména:
a. klasické horolezectví ve velehorských oblastech,
b. pískovcové lezení,
c. skálolezectví včetně soutěží,
d. lezení na umělých stěnách včetně soutěží,
e. drytooling, ledolezení včetně soutěží,
f. rekreační horolezectví,
g. vysokohorskou turistiku, včetně lezení po tzv. zajištěných cestách,
h. bouldering,
i. skialpinismus,
j. plachtění na závěsných padácích (paragliding), kiting.
Klub zajišťuje, provádí a dohlíží na školení a výcvik svých členů v souladu se sportovními a
bezpečnostními pravidly. Klub podporuje své členy při snaze získat potřebnou kvalifikaci v oblasti
metodiky či trenérství, přičemž podpora tohoto vzdělávání musí vždy vycházet z vnitřních potřeb
Klubu.
Klub dbá na dodržování sportovních i etických principů horolezecké činnosti a může postihovat jejich
porušení podle svého disciplinárního řádu.
Klub spolupracuje s jinými spolky se stejným nebo obdobným zaměřením, v České republice i v
zahraničí, jakož i s Českým horolezeckým svazem, v zájmu rozvoje horolezeckého sportu a zkvalitnění
výkonnosti a výchovy svých členů.
Spolupracuje s orgány ochrany přírody a řídí se pravidly a podmínkami pro pohyb a sportovní činnost
v chráněných územích vydaných na základě zákonů či v souladu s nimi.

Čl. VII
Vedlejší činnost spolku
1. Klub může vykonávat i hospodářské, či jiné vedlejší výdělečné činnosti a to jak pro podporu hlavní
činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Klubu.
2. Zisk z těchto činností Klub používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov,
dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Čl. VIII
Členství spolku v jiných spolcích
1. Klub se může stát členem jiného spolku, jehož posláním a hlavní činností je sportovní, zejména
horolezecká, činnost. Klub se takto může sdružit do Českého horolezeckého svazu, Tělovýchovných
jednot, České obce Sokolské, či do jiné obdobné sportovní nebo tělovýchovné organizace, vždy však
na zásadě dobrovolnosti a vzájemného respektování svých zájmů, cílů a potřeb.

Čl. IX
Členství ve spolku
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Členství v Klubu je založeno na dobrovolnosti a rozlišuje se na:
a. členství dětí od 6let do 15let věku,
b. členství jednotlivců nad 15let věku,
c. evidované členství (pro osoby, které podaly přihlášku, avšak dosud nebylo rozhodnuto orgány
Klubu o jejich přijetí),
d. čestné členství.
Členem Klubu se může stát osoba jakékoliv národnosti, rasy, státní příslušnosti a vyznání, která hodlá
v rámci Klubu působit, anebo působit v jeho prospěch a dodržovat stanovy.
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce. Toto ustanovení se nevztahuje na případy zmocnění k jednání na členské konferenci Klubu.
O přijetí člena do Klubu rozhoduje výkonný výbor Klubu na základě písemné přihlášky člena.
O udělení čestného členství rozhoduje výkonný výbor na návrh předsednictva Klubu doložený
souhlasem navržené osoby s čestným členstvím. Souhlasu není třeba v případě udělení čestného
členství in memoriam.
Členství se prokazuje členským průkazem. Formu průkazu a rozsah údajů v něm obsažených stanoví
výkonný výbor vnitřním předpisem.
Klub vede evidenci členů Klubu, ve které eviduje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů nutné, v platném znění, údaje pro komunikaci mezi
Klubem a členem Klubu, a pro chod Klubu, zejména pak jméno, příjmení, datum narození, adresu
trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonní číslo, e-mailovou adresu.
Členství v Klubu zaniká:
a. dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného, či elektronického
oznámení o ukončení členství na adresu sídla Klubu, či na e-mail předsedy Klubu, není-li v
oznámení o ukončení členství uvedeno jinak,
b. vyloučením člena. Členství končí dnem rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena z
Klubu. Výkonný výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy
a poslání Klubu dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. X.
těchto stanov;
c. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
d. zánikem Klubu;
e. rozhodnutím o přeměně Klubu na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NObčZ.
f. nezaplacením členských příspěvků pro daný rok.

Čl. X
Práva a povinnosti člena spolku
1. Každý člen Klubu má právo:
a. podílet se na činnosti Klubu a činnostech Klubem organizovaných;
b. být pravidelně informován o dění ve Klubu;
c. podávat návrhy, připomínky, podněty a dotazy orgánům Klubu;
d. obdržet odpověď na své podání v přiměřené době, jakož i být přítomen projednávání svého podání.
Za přiměřenou dobu pro odpověď na učiněné podání se považuje doba třiceti dnů. Pokud není možné
v této době svolat příslušný orgán Klubu, postačí, aby podateli bylo sděleno, do kdy bude jeho věc
projednána.
e. volit od 15let věku a být volen od 18let věku do řídících a kontrolních orgánů Klubu;
f. podílet se na hmotných výhodách plynoucích z členství podle míry své účasti na činnosti Klubu.

2. Každý člen Klubu má povinnost:
a. platit členské příspěvky v termínu a ve výši stanovené usnesením členské konference;
b. chránit a pečovat o dobré jméno a pověst Klubu;
c. dodržovat stanovy Klubu, pravidla sportovní činnosti, pravidla pro organizování sportovní činnosti,
kolektivní usnesení, pokyny cvičitelů, trenérů, rozhodčích a správců skalních oblastí;
d. aktivně se podílet na činnosti Klubu;
e. aktivně se pravidelně informovat o dění v Klubu;
f. řádně, svědomitě, nestranně a nezištně vykonávat svěřené funkce;
g. chránit majetek Klubu, dbát v jeho řádnou údržbu, zvelebení a
rozšiřování;
h. účastnit se členských konferencí Klubu;
i. účastnit se akcí vyhlášených Klubem.

Čl. XI
Orgány spolku
1. Orgány Klubu tvoří:
a. Členská konference – nejvyšší orgán;
b. Předsednictvo – statutární orgán;
c. Výkonný výbor – výkonný a rozhodovací orgán;
d. Sbor revizorů – kontrolní orgán.
2. Funkční období členů volených orgánů je tříleté.
3. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství v Klubu dle čl. IX. odst. 7 Stanov, uplynutím
funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou konferencí.
4. Za odvolaného nebo odstoupivšího člena výkonného výboru nastupuje na jeho místo náhradník
zvolený členskou konferencí.

Čl. XII
Členská konference
1. Členská konference je nejvyšším orgánem Klubu. Skládá se ze všech členů Klubu.
2. Členská konference se schází minimálně jednou za rok. Je usnášeníschopná, je-li jejímu jednání
přítomna nadpoloviční většina členů Klubu.
3. Členská konference volí a odvolává předsedu, členy výkonného výboru a členy sboru revizorů.
4. Členská konference dále:
a. schvaluje stanovy Klubu, jejich změny a doplnění;
b. schvaluje vnitřní předpisy Klubu;
c. dohlíží na činnost Klubu a schvaluje plán činnosti Klubu, projednává a bere na vědomí výroční zprávy
o činnosti a hospodaření;
d. schvaluje plánované příjmy a výdaje Klubu;
e. rozhoduje o zrušení Klubu nebo o jeho fúzi s jiným spolkem;
f. projednává zprávy Sboru revizorů;
g. rozhoduje o dalších otázkách Klubu, pokud si členská konference rozhodování o nich vyhradí nebo
je stanovy svěřují do její působnosti.
5. Členská konference přijímá svá rozhodnutí tím, že pro hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů
s výjimkou rozhodování týkajících se přijetí nových stanov, resp. změn, úprav a doplnění stanov
stávajících.
6. Členská konference rozhoduje o změně, úpravách či doplnění stanov, nebo o přijetí nových stanov tím,
že pro hlasuje nadpoloviční většina všech členů Klubu.

7. Volbu předsedy, výkonného výboru a sboru revizorů uskutečňuje členská konference hlasováním
nadpoloviční většiny přítomných členů. Průběh hlasování a způsob volby se řídí volebním řádem, který
je vnitřním předpisem Klubu, a není-li takový předpis schválen, volebním řádem, který je členskou
konferencí přijat před zahájením volby schválen.
8. Členská konference schvaluje jednotlivá usnesení členské konference, která jsou závazná pro všechny
orgány a členy Klubu v období do další členské konference tím, že pro hlasuje nadpoloviční většina
přítomných členů.
9. Mimořádnou členskou konferenci lze svolat na základě návrhu 1/3 členů Klubu nebo schválení 2/3
většiny členů výkonného výboru Klubu. V takovém případě musí být členská konference svolána do 2
měsíců.
10. Členové Klubu se mohou při své osobní neúčasti na Členské konferenci nechat zastupovat
zmocněncem, který je členem Klubu, a to na základě plné moci. Jeden člen může na základě plné moci
zastupovat pouze jednoho člena. Zmocněnec je povinen doklady předložit při příchodu na jednání
Členské konference mandátové komisi.
11. Pozvánka na Členskou konferenci spolu s jejím předběžným programem musí být rozeslána členům
nejméně dvacet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly
možnost členů se jí účastnit. Pozvánka se členům Klubu doručuje na e-mailovou adresu uvedenou
v evidenci členů Klubu. Pozvánka a předběžný program jednání Členské konference bude též zveřejněn
na webových stránkách Klubu.
12. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Zmocněnec disponuje hlasem svým a
hlasem zmocnitele.
13. Jednání členské konference řídí předsedající jednání, kterého členská konference zvolí na začátku
zasedání.
14. Zasedání se řídí programem, který členská konference schválí na začátku zasedání.
15. Zapisovatel zvolený členskou konferencí zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské konference do
třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal. Ze zápisu
musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká
usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
16. O záležitostech Klubu, které spadají do kompetence členské konference, a které je třeba rozhodnout
mimo zasedání členské konference, je možno rozhodovat hlasováním „per rollam“, s výjimkou
rozhodnutí o změně stanov.
17. Hlasování „per rollam“ je prováděno tak, že osoba, která je oprávněna ke svolání členské konference,
rozešle členům Klubu na e-mailovou adresu uvedenou v evidenci členů Klubu, včetně podkladů
potřebných pro jeho posouzení, s tím, že uvede údaj o lhůtě, ve které se má člen Klubu vyjádřit. Lhůta
k vyjádření nesmí být kratší než 15 dní.
18. K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření člena Klubu, s uvedením dne, měsíce a roku, kdy
bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Vyjádření
lze zaslat též prostřednictvím e-mailu, a to pouze z e-mailové adresy člena vedeného v evidenci členů
Klubu.
19. Nedoručí-li člen Klubu ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu statutárnímu orgánu svůj souhlas s
návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina hlasů potřebná pro přijetí návrhu se počítá
z celkového počtu hlasů všech členů Klubu.
20. O výsledku hlasování členské konference per rollam informuje předseda výkonný výbor na jeho
nejbližším zasedání. Výkonný výbor vezme výsledek hlasování na vědomí, a pokud bylo usnesení
přijato, oznámí prostřednictvím zápisu členům Klubu celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to
výkonný výbor bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit ten, kdo usnesení navrhl.

Čl. XIII
Předsednictvo
1. Předsednictvo je výkonným orgánem v době mezi zasedáním výkonného výboru.
2. Předsednictvo je odpovědné výkonnému výboru a členské konferenci.

3. Předsednictvo zajišťuje organizační záležitosti Klubu.
4. Předsednictvo je tvořeno předsedou, místopředsedou, hospodářem a tajemníkem.
5. Jménem sdružení jednají předseda, a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, a to každý
samostatně. Jiné osoby mohou jednat za sdružení pouze na základě písemného zmocnění.
6. Členové předsednictva mohou být do svých funkcí zvoleni i opakovaně.
7. Předseda je statutárním orgánem Klubu. Je odpovědný členské konferenci, výkonnému výboru a
předsednictvu Klubu.
8. Předseda zastupuje Klub navenek, koordinuje činnost Klubu a jeho plynulý chod. Předseda se
podepisuje tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu Klubu připojí svůj podpis.
9. Předseda řídí činnost Klubu v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi Klubu i usneseními členské
konference po celé své funkční období.
10. V době mezi zasedáními členské konference může být předseda odvolán z funkce pouze v případě
prokázaného disciplinárního provinění. O odvolání rozhoduje členská konference postupem „per
rollam“.
11. Předseda a místopředseda jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností,
pečlivostí a loajalitou.
12. Místopředseda Klubu vykonává funkci předsedy až do další volby předsedy členskou konferencí v
případech:
a. odstoupení předsedy,
b. odvolání předsedy,
c. dlouhodobé nepřítomnosti předsedy (jen po tuto dobu),
c. úmrtí předsedy.
13. Předsednictvo se schází se nejméně šestkrát za rok. Je usnášeníschopné, je-li jeho jednání přítomna
nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů předsednictva.
14. Předsednictvo může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování prostřednictvím
e-mailu vedeného v evidenci členů Klubu). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda všem
členům předsednictva. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko
posledního člena předsednictva, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.
Rozhodnutí přijaté „per rollam” vyhlašuje předseda tím, že členům předsednictva oznámí konečný
verdikt. Na nejbližším zasedání předsednictva jsou jeho členové informování o rozhodnutích přijatých
„per rollam“ od posledního zasedání předsednictva.

Čl. XIV
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je rozhodovacím a výkonným orgánem Klubu. Výkonný výbor vede a řídí práci Klubu v
období mezi členskými konferencemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Klubu.
2. Výkonný výbor je kolektivním orgánem tvořeným sedmi členy Klubu. Klesne-li celkový počet členů
Klubu pod 21 členů, rozhodne o počtu členů výkonného výboru pro další funkční období členská
konference před provedením volby členů výkonného výboru.
3. Výkonný výbor je odpovědný členské konferenci.
4. Výkonný výbor se schází podle potřeby na základě návrhu předsednictva nebo z vlastní iniciativy,
nejméně však 10krát ročně.
5. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů.
6. Výkonný výbor schvaluje na návrh předsedy obsazení dalších funkcí předsednictva.
7. Výkonný výbor pověřuje jednotlivé členy Klubu výkonem dalších funkcí a stanovuje jim pracovní náplň,
případně tyto z těchto funkcí odvolává. Výkonný výbor může zmocnit k zastupování Klubu v
konkrétních záležitostech jiného člena předsednictva nebo výkonného výboru.
8. Výkonný výbor může funkci vzniklou podle Čl. XIV odst. 7 zrušit nebo podle potřeby novou ustanovit.

9. Výkonný výbor může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování prostřednictvím
e-mailu). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda všem členům výkonného výboru.
Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena
výkonného výboru, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. Rozhodnutí
přijaté „per rollam” vyhlašuje předseda tím, že členům výkonného výboru oznámí konečný verdikt. Na
nejbližším zasedání výkonného výboru jsou jeho členové informování o rozhodnutích přijatých „per
rollam“ od posledního zasedání výkonného výboru.

Čl. XV
Sbor revizorů
1.
2.
3.
4.

Sbor revizorů je kontrolním orgánem Klubu,
Sbor revizorů je dvoučlenný.
Schází se podle potřeby, nejméně 1krát ročně.
Provádí revizi hospodaření Klubu před konáním řádné členské konference, o své činnosti předkládá
členské konferenci zprávu.
5. Sbor revizorů dále:
a. prověřuje případy porušování stanov a rozhodnutí schválených orgány HKO,
b. podává disciplinárním orgánům klubu návrhy na zavedení disciplinárního řízení;
c. bez zbytečného odkladu informuje předsednictvo a výkonný výbor o zjištěných nedostatcích.

Čl. XVI
Majetek spolku
1. Majetek Klubu je tvořen:
a. členskými příspěvky,
b. příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
c. výnosy z kulturních, společenských a sportovních akcí,
d. dotacemi a subvencemi jiných subjektů,
e. ostatním movitým a nemovitým majetkem.
2. Klub obhospodařuje majetek, který nabyl při své samostatné činnosti. Za správu a hospodaření s tímto
majetkem je odpovědná členská základna klubu.
3. Je-li členskou konferencí odsouhlaseno zrušení klubu, bude jeho jmění zpeněženo a po zaplacení všech
pohledávek rozděleno způsobem, který určí členská konference.
4. Členové Klubu neručí za dluhy Klubu.

Čl. XVII
Spolupráce s jinými subjekty
1. Klub je oprávněn v rámci své činnosti uzavírat jakékoliv dohody a smlouvy s jinými subjekty, pokud se
nepříčí zákonům a nejsou v rozporu s dobrými mravy, smlouvami a dohodami organizačních složek,
jejichž je členem.
2. Klub je oprávněn spolupracovat s orgány, organizacemi, politickými stranami a jinými subjekty na
zásadě vzájemné výhodnosti a rovnoprávnosti.

Čl. XVIII
Závěrečné ustanovení
1. Zrušují se stanovy Klubu ze dne 23. 3. 1991.
2. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník.
3. V případě, že by se některé ustanovení Stanov stalo neúčinným (např. z důvodu změny zákona nebo
rozhodnutí soudu), zůstávají ostatní ustanovení účinnými, přičemž Výkonný výbor navrhne
bezodkladně členské konferenci k projednání změnu stanov.
4. Změny stanov provádí pouze členská konference.
5. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou konferencí konanou dne 27. 2. 2016, jejíž konání je
potvrzeno zápisem ze dne 27. 2. 2016.
6. Znění těchto stanov je účinné ode dne zápisu rejstříkovým soudem.

Datum:
Předseda klubu:
(ověřený podpis)

