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Stanovy TJ MILO Olomouc, z.s. 
 

 

I. 
Základní ustanovení 

1. Tělovýchovná jednota Milo Olomouc (dále také jen jako „TJ“ či spolek) 
vznikla jako občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb. registrací stanov TJ 
ministerstvem vnitra ČR ze dne 15. 7. 2004. Navazuje na činnost 
Tělovýchovných jednot a sportovních spolků, jejichž existence se datuje 
rokem 1909. Dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. je považována za 
spolek. 

2. Název:  TJ MILO Olomouc, z.s. 
3. Sídlo: Střední Novosadská 202/48, 779 00 Olomouc. 
4. IČ: 14615126 
 
 

II. 
Účel, poslání, hlavní úkoly 

1.TJ Milo Olomouc, z.s. je spolkem sdružujícím aktivní sportovce, příznivce a přátele 
sportu a turistiky s právní subjektivitou a hospodářskou činností. Účelem spolku je: 

a. přispět k vytváření materiálních, organizačních a metodických podmínek 
pro sport a turistiku, 

b. vytvářet všestranný sportovní a turistický program včetně mezinárodních 
aktivit, 

c. využívat vytvořené podmínky k vlastním sportovním a turistickým aktivitám, 
d. umožnit využití svých sportovišť zájemcům z řad veřejnosti, zejména pak 

mládeži, 
e. pomáhat novým členům, zejména dětem a mládeži, v rozvoji sportovních a 

turistických dovedností. 
2 TJ je založena na dobrovolné práci svých členů a v nezbytném rozsahu na 
efektivní profesionální práci svého placeného aparátu. TJ hradí nezbytné náklady 
spojené s dobrovolnou činností širokého aktivu. 
3. Spolek může vyvíjet také vedlejší činnost spočívající v podnikání nebo jiné 
výdělečné činnosti nebo v hospodářském využití majetku spolku. Zisk z činnosti 
spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 
 
 

3.Činnost TJ se vyvíjí na demokratických zásadách. Pokud tyto stanovy neurčují 
jinak, rozhoduje se nadpoloviční většinou členů starších 15 let. 
4.Oddíly, kluby a odbory (dále jen oddíly) TJ zajišťují v souladu se směrnicemi 
jednotlivých svazů zejména tuto činnost: 

a. organizují všestrannou tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost 
v obvodu své působnosti, pro tuto činnost získávají členy a zejména 
mládež, 

b. vedou členy k řádnému plnění členských povinností vyplývajících ze 
stanov TJ, 
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c. propagují svou sportovní činnost pořádáním tělovýchovných a turistických 
akcí, sportovních soutěží a utkání pro veřejnost, 

d. připravují své členy k reprezentaci TJ, 
e. získávají a připravují pro cvičitelskou a trenérskou práci i pro funkci 

rozhodčích své nejlepší členy, starají se o jejich odborný růst, 
f. projednávají disciplinární provinění svých členů a podávají výboru TJ 

návrhy na další opatření podle disciplinárního řádu, 
g. vedou základní evidenci o své činnosti, o počtu členů, o výkonnostních 

třídách, o kvalifikaci a absolvování školení všech svých funkcionářů, 
podávají zprávy o své činnosti výkonnému výboru TJ a vyšším svazovým 
orgánům, starají se o registraci svých členů a jejich sportovně technické 
doklady. 

 
 
 

III. 
Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 
A. Valná hromada 
B. Výkonný výbor spolku 
C. Revizní komise 
D. Tajemník (manažer) spolku 

 
 

A. Valná hromada spolku (TJ) 
1 Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada TJ. Koná se nejméně 1x za rok. 

Požádá-li o to alespoň 1/3 členů nebo 1/3 oddílů, musí být svolána valná hromada 
TJ do 30 dnů.  

2 Valné hromadě TJ je vyhrazeno: 
a) rozhodnutí o zániku, rozdělení, nebo sloučení TJ, 
b)  rozhodnutí o názvu, sídle a symbolice TJ, 
c) rozhodnutí o přijetí a změnách stanov TJ, 
d) stanovení počtu členů výkonného výboru spolku a revizní komise, volba 
výkonného výboru spolku a revizní komise a stanovení jejich funkčního 
období, 
e) rozhodnutí o přijetí  nového oddílu,  
f) rozhodnutí o vyloučení oddílu v případě, že jejich činnost je v rozporu   
         se zákonem  
g) schvalování a projednávání zprávy o hospodaření a majetku TJ, a 
schvalování rozpočtu TJ a rozpočtů jednotlivých oddílů,  
h) stanovení hlavních směrů činností TJ pro příští období, 
i) schvalování a vydávání organizačního řádu a dalších interních 
předpisů, upravujících vnitřní vztahy TJ, 
j) schvalování založení podnikatelského subjektu, 

  k) rozhodnutí o uzavření smlouvy mezi TJ a členem výkonného výboru 
spolku a/nebo členem výboru oddílu, jejímž předmětem bude jakékoliv nakládání 
s majetkem TJ. K rozhodnutí o uzavření takové smlouvy je potřeba souhlasu 
nejméně tří čtvrtin (¾) hlasů členů TJ přítomných na valné hromadě TJ, 

l) rozhodnutí o zatížení nemovitého majetku ve vlastnictví TJ, v případech, kdy 
takové zatížení bude sjednáno na dobu pěti (5) let a více a/nebo protiplnění 
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poskytnuté za takové zatížení bude převyšovat částku 500.000,-Kč za rok. K 
rozhodnutí o takovém zatížení je potřeba souhlasu dvou třetin (2/3) členů TJ 
přítomných na valné hromadě TJ, 
n) rozhodnutí o jakémkoliv zcizení nemovitého majetku ve vlastnictví TJ. K 

rozhodnutí o takovém zcizení je potřeba souhlasu tří čtvrtin (¾) členů TJ přítomných 
na valné hromadě TJ, 

o) rozhodnutí o poskytování nebo převzetí půjček nebo úvěrů je potřeba 
souhlasu tří čtvrtin (¾) členů TJ přítomných na valné hromadě TJ, 

p) rozhodnutí o přistoupení k závazku třetí osoby nebo převzetí závazku třetí 
osoby nebo o zajištění závazku třetí osoby je potřeba souhlasu tří čtvrtin (¾) členů 
TJ přítomných na valné hromadě TJ, 

q) rozhodnutí o postoupení nebo zápočtu pohledávek, jejichž nominální 
hodnota bude převyšovat 500.000,-Kč je potřeba souhlasu tří čtvrtin (¾) členů TJ 
přítomných na valné hromadě TJ, 
3 Není-li v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak, rozhoduje valná hromada TJ 

a/nebo valná hromada oddílu prostou většinou hlasů členů přítomných na jednání 
valné hromady.  

4 V případě, že na programu valné hromady oddílu, resp. valné hromady TJ bude 
nakládání s nemovitým majetkem, musí být takový program valné hromady spolu 
s oznámením o konání valné hromady umístěn na veřejně přístupných vývěskách 
v areálech ve vlastnictví TJ, uveřejněn na webových stránkách oddílů TJ a 
členové TJ budou o konání takovéto VH informováni prostřednictvím elektronické 
pošty (e-mailu).  

5 Člen TJ je oprávněn nechat se zastupovat na valné hromadě TJ a/nebo valné 
hromadě oddílu třetí osobou – zmocněncem na základě písemné plné moci 
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla 
udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. 

6 Počet delegátů z jednotlivých oddílů na následné valné hromadě TJ stanoví valná 
hromada TJ. V případě, že tak neučiní, stanoví počty delegátů z jednotlivých 
oddílů výkonný výbor spolku. Počty delegátů z jednotlivých oddílů musí být 
úměrné počtu členů oddílu starších 15 let k 31.12. předchozího roku. Každý oddíl 
však musí na valné hromadě zastupovat minimálně dva delegáti a součet 
delegátů dvou oddílů nesmí být vyšší než součet delegátů zbývajících oddílů. 
Pokud tento případ nastane, sníží se poměrně počet delegátů obou nejsilnějších 
oddílů. 

 
B. Výkonný výbor spolku 
1. Statutárním kolektivním orgánem spolku je výkonný výbor spolku. Počet členů 

výkonného výboru spolku schvaluje na základě návrhu stávajícího výkonného 
výboru spolku valná hromada spolku. Počty členů výkonného výboru spolku 
z jednotlivých oddílů musí být úměrné počtu členů oddílu k 31. 12. 
předchozího roku, minimálně však 1 z každého oddílu. 

2. Spolek zastupuje navenek předseda výkonného výboru spolku společně 
s dalším členem výkonného výboru spolku. 
 

3. Do působnosti výkonného výboru spolku je vyhrazeno: 
a. volit a odvolávat ze svého středu předsedu výkonného výboru spolku, 

dále 2 místopředsedy výkonného výboru spolku, popř. jiné funkcionáře 
(pokladníka, sekretáře a jiné), 

b. vybírat tajemníka (manažera) spolku a uzavřít s ním pracovní smlouvu 
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c. rozhodovat ve všech záležitostech chodu spolku s výjimkou záležitostí 
vyhrazených valné hromadě spolku, 

d. koordinovat činnost oddílů TJ, 
e. organizovat společnou činnost oddílů TJ, 
f. rozhodnutí o jakémkoliv zatížení nemovitého majetku ve vlastnictví 

spolku, přičemž takové zatížení nesmí přesáhnout dobu trvání pěti (5) 
let a/nebo protiplnění poskytnuté za takové zatížení nepřesáhne 
350.000,-Kč za rok. Při rozhodnutí o takovém zatížení přihlédne 
výkonný výbor spolku zejména ke stanovisku výboru oddílu, který 
předmětný nemovitý majetek spravuje, 

g. oprávnění zatížit nemovitý majetek ve vlastnictví spolku, přičemž 
takové zatížení nesmí přesáhnout dobu trvání pěti (5) let a/nebo 
protiplnění poskytnuté za takové zatížení bude převyšovat 350.000,-Kč, 
ale bude nižší než 500.000,-Kč za rok. Takové zatížení vyžaduje 
předchozí souhlas valné hromady oddílu TJ, který předmětný nemovitý 
majetek spravuje, 

h. oprávnění zatížit nemovitý majetek ve vlastnictví spolku, přičemž 
takové zatížení bude sjednáno na dobu pěti (5) let a více a/nebo 
protiplnění poskytnuté za takové zatížení bude převyšovat částku 
500.000,-Kč za rok. Takové zatížení vyžaduje předchozí souhlas valné 
hromady oddílu TJ, který předmětný nemovitý majetek spravuje a 
následně předchozí souhlas valné hromady spolku,   

i. kooptuje za odstoupivší členy nové členy výkonného výboru spolku, 
avšak jen do výše 1/3 členů výkonného výboru spolku – kooptace musí 
být schválena na příští valné hromadě spolku, jinak pozbývá platnosti. 
V případě, že odstoupí více než 1/3 členů výkonného výboru spolku, je 
neúplný výkonný výbor povinen svolat nejpozději do 30 dnů od 
takového odstoupení volební valnou hromadu spolku, na níž se bude 
volit výkonný výbor nový. 
 

C. Revizní komise 
 

1 Revizní komise je minimálně tříčlenná, ustavená a volená valnou hromadou 
spolku na jedno období. Valná hromada může potvrdit revizní komisi ve složení, 
jak byla ustavena i opakovaně, avšak pouze jednou na další funkční období. 

2 Členem revizní komise může být fyzická osoba – člen spolku – starší 21 let, 
pokud možno s ekonomickým vzděláním. Členství v revizní komisi je neslučitelné 
s členstvím ve výkonném výboru spolku a členem revizní komise nesmí být 
tajemník (manažer) spolku.  

3 Revizní komise volí ze svého středu předsedu a to na prvém zasedání po svém 
ustavení. 

4 Předseda revizní komise je oprávněn zúčastnit se schůze výkonného výboru 
spolku k projednání zjištěných závažných nedostatků v oblasti chodu, nebo 
hospodaření TJ, resp. jednotlivých oddílů TJ. Svoji účast na schůzi výkonného 
výboru výboru spolku předem konzultuje s předsedou výkonného výboru spolku 
nebo tajemníkem (manažerem) spolku. Na této schůzi má předseda revizní 
komise hlas poradní. 

5 Revizní komise podává zprávu o své činnosti během uplynulého funkčního 
období valné hromadě spolku. 
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6 Revizní komise provádí kontrolu plnění usnesení valné hromady spolku, 
dodržování stanov i obecně platných předpisů, vyjadřuje se k plánu činnosti a 
rozpočtu spolku a provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky a 
majetkem spolku, vyřizuje stížnosti, které spadají do jejich působnosti nebo jsou 
revizní komisi adresovány. Revizní komise je povinna informovat o výsledku 
revize orgán, který dal podnět k provedení konkrétní revize, vždy však současně 
podává informaci výkonnému výboru spolku, který je povinen k těmto výsledkům 
zaujmout do 1 měsíce stanovisko nebo rozhodnutí.  

 
D. Tajemník (manažer) spolku 
Za účelem zajištění provozu sportovních zařízení, jednání se státními a jinými 
organizacemi a zajištění kontinuálního chodu spolku se zřizuje funkce tajemníka 
(manažera) spolku . Tajemníkem (manažerem) spolku je fyzická osoba 
v pracovně právním poměru vůči spolku. Pracovní náplň a kompetence tajemníka 
(manažera) spolku stanoví výkonný výbor spolku.  

 
 

 
IV. Členství 

1. Spolek  rozlišuje členství: 
a. řádné,  
b. čestné, 
c. další. 
 

2. Řádným členem spolku se může stát každý, kdo podá přihlášku do 
některého z oddílů spolku a  zaplatí členský příspěvek pro dané období a je 
srozuměn se stanovami spolku. Výši členského příspěvku a termíny jeho 
splatnosti navrhuje oddíl a schvaluje výkonný výbor oddílu. O přijetí za člena, 
jeho vyškrtnutí nebo vyloučení rozhoduje výkonný výbor oddílu. Proti 
rozhodnutí výkonného výboru oddílu se lze odvolat. O odvolání rozhoduje 
valná hromada spolku. Dokladem o členství je zápis v oficiálním seznamu 
oddílu, nebo platný průkaz. Průkaz je platný, obsahuje-li správně všechny 
údaje o členu a potvrzení o zaplacení členského příspěvku. 

3. Člen oddílu je členem spolku. 
4. Čestným členem se stává fyzická, nebo právnická osoba, kterou za 

mimořádné zásluhy o rozvoj spolku nebo sportu a turistiky na základě návrhu 
výboru oddílu po projednání a doporučení výkonného výboru spolku schválí 
valná hromada (dále jen VH) oddílu. Za čestného člena platí členské 
příspěvky oddíl. 

5. Dalším členem se stává fyzická, nebo právnická osoba, která složí nebo 
poskytne ve prospěch spolku příspěvek. Podmínky dalšího členství, rozsah a 
dobu trvání sportovní činnosti stanoví na základě návrhu oddílu výkonný  
výbor spolku. 

6. Další člen má při volbách a hlasování jen poradní hlas a nemůže být volen. 
7. Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením nebo úmrtím, 
b) vyškrtnutím v případě nezaplacení členského příspěvku do stanoveného 
termínu splatnosti, 
c) vyloučením v případě hrubého porušení stanov, 
d) u dalšího členství  
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 pozbytím platnosti nebo uplynutím platnosti smlouvy o 
hostování či jiné smlouvy, 

 hrubým porušením nebo skončením podmínek dalšího 
členství nebo naplněním stanoveného rozsahu, resp. 
uplynutím stanovené doby sportovní činnosti. 

8. Člen spolku má právo: 
a. účastnit se sportovního a turistického programu a společenského života 

TJ ve sjednaném nebo stanoveném rozsahu jednotlivých oddílů, 
b. podílet se na výhodách, poskytovaných členům TJ, a to v rozsahu 

výhod poskytovaných oddílem TJ, ve kterém člen TJ platí členské 
příspěvky, 

c. účastnit se schůzí a akcí oddílu, jehož je členem, podávat a uplatňovat 
své návrhy, vyžadovat informace o programu a hospodaření oddílu a 
informace z jednání dalších orgánů, 

d. být přizván na jednání orgánů TJ ve všech případech, kdy se jedná o 
jeho osobě, 

e. po 1 roce členství v TJ a dosažení 15 let věku volit a hlasovat, 
f. po 1 roce členství v TJ a dosažení 18 let věku být volen do orgánů TJ, 
g. být členem více než jednoho oddílu TJ. 

9. Povinnosti člena spolku: 
a. respektovat tradice TJ a ctít jeho symboly, 
b. dodržovat stanovy, směrnice a usnesení orgánů TJ, 
c. uhradit stanovený členský příspěvek ve stanoveném termínu splatnosti, 
d. šetřit, chránit a zhodnocovat majetek TJ. 

 
 

V.Organizační struktura spolku 
 

1. Základními články spolku jsou oddíly, které se dobrovolně sdružují ve 
spolku (TJ). Mohou se ustanovit při počtu nejméně 10 osob (z toho alespoň 3 
starší 18 let). Ve spolku může být ustanoven jen jeden oddíl stejného 
sportovního odvětví nebo zaměření. 

2. Oddíl se může členit na oddíly nebo skupiny podle potřeb a zájmu členů 
(podle druhu sportu, věku nebo jiných zvláštních zájmů). 

3. Nejvyšším orgánem oddílu či klubu je valná hromada, resp. nejvyšším 
orgánem odboru je členská schůze (dále jen valná hromada). Koná se 
nejméně 1x za kalendářní rok. Požádá-li o to alespoň 1/3 členů, musí být 
valná hromada svolána do 30 dnů ode dne doručení takové žádosti výboru 
oddílu. Valnou hromadu svolává výbor oddílu nejméně 14 dní předem řádným 
pozváním svých členů. Výbor oddílu navrhuje valné hromadě řídícího valné 
hromady (zpravidla předsedu oddílu), program valné hromady a mandátovou, 
návrhovou a volební komisi. Valná hromada musí mít schválen jednací řád a 
v případě voleb i volební řád. Valná hromada mimo jiné volí a odvolává výbor 
oddílu, revizní komisi a stanoví jim funkční období. Výbor oddílu předkládá 
valné hromadě především zprávu o své činnosti a činnosti oddílu, zprávu o 
hospodaření, rozpočet na běžný rok. 

4. Valné hromadě oddílu je vyhrazeno: 
a. rozhodnutí o zániku, rozdělení nebo sloučení oddílu, 
b. rozhodnutí o uzavření smlouvy mezi spolkem a členem výboru oddílu, 

jejímž předmětem bude jakékoliv nakládání s majetkem spolku, který 
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spravuje daný oddíl. K rozhodnutí o uzavření takové smlouvy je potřeba 
souhlasu nejméně tří čtvrtin (¾) hlasů členů oddílu TJ přítomných na 
valné hromadě; 

c. rozhodnutí o souhlasu se zatížením nemovitého majetku ve vlastnictví 
spolku, které spravuje oddíl TJ, v případech, kdy takové zatížení 
nepřesahuje dobu trvání pěti (5) let a/nebo protiplnění poskytnuté za 
takové zatížení bude převyšovat 350.000,-Kč, ale bude nižší než 
500.000,-Kč za rok. Takové rozhodnutí vyžaduje souhlas dvou třetin (2/3) 
členů oddílu TJ přítomných na valné hromadě; 

d. rozhodnutí o souhlasu se zatížením nemovitého majetku ve vlastnictví 
spolku, které spravuje oddíl TJ, v případech, kdy takové zatížení bude 
sjednáno na dobu pěti (5) let a více a/nebo protiplnění poskytnuté za 
takové zatížení bude převyšovat částku 500.000,-Kč za rok. Takové 
rozhodnutí vyžaduje souhlas dvou třetin (2/3) členů oddílu TJ přítomných 
na valné hromadě. 
 
 

5. Výbor oddílu: 
a. volí a odvolává ze svého středu předsedu oddílu, dále místopředsedu 

oddílu, popř. jiné funkcionáře (pokladníka, sekretáře a jiné), 
b. je v období mezi členskými schůzemi nejvyšším orgánem oddílu, 
c. rozhoduje ve všech záležitostech s výjimkou záležitostí vyhrazených 

valné hromadě oddílu,  
d. koordinuje činnost oddílu nebo skupin oddílu, 
e. navrhuje delegáty na valnou hromadu spolku a kandidáty do výkonného 

výboru spolku, 
f. organizuje společnou činnost oddílu, 
g. vydává stanovisko výkonnému výboru spolku k zatížení nemovitostí ve 

správě  oddílu v případech, kdy délka trvání smlouvy nepřesáhne 5 let 
a/nebo protiplnění nebude vyšší než 350.000,-Kč rok,  

h. kooptuje jen za odstoupivší členy nové členy výboru oddílu, avšak jen 
do výše 1/3 členů výboru oddílu – kooptace musí být schválena na příští 
valné hromadě oddílu, jinak pozbývá platnosti. V případě, že odstoupí 
více než 1/3 členů výboru oddílu, je neúplný výbor povinen svolat 
nejpozději do 30 dnů od takového odstoupení volební valnou hromadu 
oddílu, na níž se bude volit výbor nový. 
 

6. Oddíl zaniká: 
a. klesne-li počet jeho členů pod 5, 
b. rozhodnutím Valné hromady, a to buď o zániku, nebo rozdělení či 

sloučení. 
Protokol o zániku nebo rozdělení nebo sloučení obsahující zejména majetkové 
vypřádání, předkládá výbor zanikajícího, dělícího se nebo slučujícího se 
oddílu valné hromadě spolku. Zejména v případě dělícího se oddílu musí být 
respektována práva menšiny. 

7. Oddíl zanikne usnesením valné hromady oddílu po vyčerpání všech možností 
k zabezpečení jeho řádné činnosti. Usnesení je právoplatné, hlasuje-li pro 
jeho zánik dvoutřetinová většina přítomných členů oddílu starších 15 let. 

8. Oddíly odpovídají za veškerou svou činnost spolku včetně úkolů, v nichž jsou 
řízeny příslušnými svazovými orgány. 
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9. Pro sportovní činnost a věci s ní spojené může oddíl používat i jiný název. Jiný 
název schvaluje valná hromada spolku. 

 
 
 

VI. Majetek a hospodaření 
 

1. Majetek spolku tvoří hmotný a nehmotný majetek, finanční prostředky, 
pohledávky a jiná majetková práva všech organizačních stupňů spolku. 
Majetek je využíván tak, aby byl co nejvíce ku prospěchu všech členů spolku. 

2.  Majetek spolku vzniká ze členských příspěvků, výtěžků akcí a poskytovaných 
služeb, hospodářské činnosti, z darů, dotací, jiných příspěvků a příjmů a 
z dobrovolné práce členů. 

3. Pokud byl majetek pořízen s přispěním státního rozpočtu, z rozpočtu státní 
správy, samosprávy, mezinárodních grantových projektů nebo dárců, je 
spolek povinen respektovat při nakládání s ním obecně platné směrnice a 
požadavky samosprávy a sponzorů. 

4. Spolek může podnikat nebo zakládat podnikatelské subjekty pouze v rozsahu 
obecně závazných právních předpisů. Je zároveň plátcem daní. 

5. Za hospodaření jsou na všech organizačních stupních odpovědny volené 
výbory. Řídí se přitom obecně platnými právními předpisy a dalšími závaznými 
směrnicemi a doporučujícími pokyny. 

6. Oddíly hospodaří v rámci jednotného rozpočtu spolku a na základě 
schváleného rozpočtu příslušného oddílu při dodržení schválených zásad pro 
hospodaření spolku. 

7. Oddíly odpovídají spolku za hospodárné využívání finančních prostředků a 
šetrné zacházení se zařízením a inventářem, dbají na dosažení nejvyšších 
příjmů z vlastní činnosti.  Starají se o údržbu tělovýchovného zařízení a 
inventáře, svěřeného jim do péče. 

8. Hospodaření s majetkem je zabezpečováno účtováním a vedením účetní 
evidence dle účtové osnovy podle zákona o účetnictví, Sbírka zákonů částka 
563/1991.        

 
 
 

VII. Spolupráce s jinými organizacemi 
1. Spolek při své činnosti spolupracuje s dalšími spolky a organizacemi, 

zabývajícími se sportem, turistikou a tábořením, ochranou přírody, výchovou 
mládeže a dospělých či jinou činností shodující se s činností spolku. 

2. Spolek spolupracuje s orgány státní správy, státními institucemi a zařízeními a 
s jinými právními subjekty. 

3. Spolek udržuje a rozvíjí vzájemně prospěšné styky se zahraničními 
organizacemi zabývajícími se sportem, turistikou a zapojuje se do evropských 
i světových sportovních a turistických struktur. 

 
 
 

VIII. Zánik spolku a vypořádání majetku 
1. Spolek zaniká: 

a. klesne-li počet jejích členů pod 10, 
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     b. rozhodnutím valné hromady spolku, a to buď o zániku, nebo rozdělení či 
sloučení 

2. Spolek zanikne usnesením valné hromady spolku po vyčerpání všech 
možností k zabezpečení jeho řádné činnosti. Usnesení je právoplatné, 
hlasuje-li pro zánik spolku dvoutřetinová většina přítomných. 

3. O způsobu vypořádání majetku a stanovení archivace písemností rozhodne 
valná hromada spolku, která zároveň k realizaci usnesení zvolí likvidační 
komisi. Usnesení o způsobu vypořádání majetku musí být přijato 
dvoutřetinovou většinou přítomných. 

 
4. Usnesení o způsobu majetkového vypořádání při zániku spolku realizuje 

likvidační komise složená ze členů výkonného výboru spolku v souladu 
s usnesením valné hromady. V případě rozdělení spolku musí být 
respektována práva menšiny. 
 

 
IX. Závěrečná ustanovení 

 
Toto znění stanov nahrazuje dosavadní stanovy registrované Ministerstvem vnitra 
pod č.j. 
 
Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou spolku konanou dne …….. 

 

Stanovy jsou vyhotoveny v …..stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 
….stejnopisů bude založeno do dokumentace spolku, jedno vyhotovení bude 
přiloženo k návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku. 
 
 
 

 


