STANOVY SPOLKU
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, z.s.
ČÁST I.
Základní ustanovení
Článek 1.
Název, sídlo a postavení
1. Spolek Sdružení sportovních klubů Vítkovice je dobrovolný, nezávislý, nepolitický, veřejně
prospěšný a samosprávný svazek sdružující členy pro organizování, řízení a zajišťováni činnosti v
oblasti tělovýchovy a sportu. SSKV je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
2. Název spolku zní: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z. s. a používá zkratku SSK Vítkovice, z.
s. případně zkratku SSKV, z. s. (zkratka z.s. - „zapsaný spolek“).
3.

Sídlem SSKV, z. s. je Ostrava - Vítkovice, Závodní ulice 2891/86, PSČ 703 00.

4. SSKV, z. s. je členem České unie sportu (ČUS) a zúčastňuje se všech jeho činností v souladu se
stanovami ČUS, včetně členství v jeho orgánech.
5. SSKV, z. s. a jeho členové se při své činnosti řídí těmito stanovami a právním řádem ČR, zejména
ustanoveními § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Vnitřní organizace SSKV, z. s., práva a povinnosti jeho členů a volených orgánů se řídí těmito
stanovami, které jsou v úplném znění uloženy v sídle SSKV, z. s. (dále jen „vnitřní předpis“).
7. SSKV, z. s. spolupracuje a může vstupovat do smluvních vztahů se subjekty, které mají obdobné
poslání a cíle.
8. SSKV, z. s. má svou symboliku. Znak spolku - štít s nápisem SSK Vítkovice, z. s. a plochou
modro bílé barvy v kombinaci stejně širokých pruhů tří modrých a dvou bílých. Barvy sdružení jsou
modrá a bílá.
9. SSKV, z. s. zastupuje navenek ve všech záležitostech jako statutární orgán Výkonná rada, jejímž
jménem jedná samostatně předseda Výkonné rady nebo místopředseda společně s dalším členem
Výkonné rady.

Článek 2.
Činnost SSKV, z. s.
1 . Hlavní činností SSKV, z. s. je organizovat, řídit a propagovat tělovýchovný a sportovní proces a v
souladu s touto činností usilovat o zpřístupnění různých forem tělesné a sportovní výchovy,
především mládeži a dalším zájemcům z řad veřejnosti a také občanům tělesně postiženým.
2. Při zajišťování činnosti plní SSKV, z. s. tyto hlavni úkoly:
a) vytváří předpoklady pro zabezpečení rozvoje sportu a tělovýchovy i dalších forem tělesné
kultury v SSKV, z. s. sdružených v oddílech a odborech a pro tuto činnost získává členy z řad občanů,
b) pečuje o zvyšováni sportovní výkonnosti a rozvoje fyzické zdatnosti svých členů a vytváří
odpovídající podmínky pro vlastni sportovní přípravu, včetně školení, seminářů a výuky trenérů,
cvičitelů , rozhodčích a dalších funkcionářů,
c) v souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí různé formy kulturní, osvětové a společenské
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činnosti a pořádá sportovní, kulturní a osvětové akce,
d) při plnění svých úkolů SSKV, z. s. spolupracuje s ostatními tělovýchovnými jednotami a
sportovními kluby, se sportovními a tělovýchovnými svazy na všech stupních, jakož i s jejich spolky a
pobočnými spolky.
e) SSKV, z. s. vyvíjí zejména v místě svého působení vzájemně prospěšnou spolupráci s orgány
státní správy a samosprávy.
3. SSKV, z. s. vyvíjí jako vedlejší činnost hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti , za účelem podpory hlavní činnosti uvedené v odstavci 1. tohoto článku a
v hospodárném využití spolkového majetku.
4. Zisk z vedlejší činnosti SSKV, z. s. lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy SSKV, z. s..

ČÁST II
Členství
Článek I
Členství, práva a povinnosti členů
1. Členem SSKV, z. s. se může stát fyzická i právnická osoba na základě vlastní svobodné vůle,
dobrovolně a za podmínek stanovených těmito stanovami, která projeví aktivní zájem a podáním
písemné přihlášky vysloví souhlas s činností, posláním a úkoly spolku a zaváže se dodržovat Stanovy
SSKV, z. s..
2. Členem SSKV, z. s. se může stát fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vzdělání, vyznání, politické či
jiné příslušnosti, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Fyzická osoba mladší 15 let může získat
členství jen s písemným souhlasem zákonného zástupce.
3. Právnickou osobu zastupuje její statutární orgán, pokud si právnická osoba sama neurčí jiného
zástupce.
4. Členství vzniká podáním písemné přihlášky uchazeče o členství Výboru oddílu nebo odboru a
rozhodnutím Výkonné rady SSKV, z. s. o přijetí podané přihlášky, zavedením do elektronické
databáze a zaplacením členského příspěvku.
5. Výkonná rada SSKV, z. s. vede seznam členů SSKV, z. s., ve kterém provádí zápisy a výmazy
v souvislosti se vznikem a zánikem členství v SSKV, z. s.
V seznamu členů SSKV, z. s. se u každého člena SSKV, z. s. uvádějí následující údaje:
Fyzické osoby
Právnické osoby
Jméno a příjmení
Bydliště
Datum narození
Tel. č./email

Název
Sídlo
IČ
Tel. č./email
Osoba jednající jménem právnické osoby v SSKV, z. s.
Seznam členů SSKV, z. s. je přístupný členům Výkonné rady a Kontrolní komisi. Ostatním členům
SSKV, z. s. je zpřístupněn seznam členů SSKV, z. s., kteří takové zpřístupnění neodmítli či neomezili.
6. Základní práva členů SSKV, z. s. jsou:
a) podílet a účastnit se aktivně sportovního a společenského života SSKV, z. s. za podmínek
uvedených v těchto stanovách,
b) účastnit se členské schůze a uplatňovat vlastní názory, návrhy a kritiku, vznášet dotazy a
připomínky vůči voleným funkcionářum a vyžadovat od nich odpověď související s jejich činností v
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rámci SSKV, z. s.,
c) osobně se zúčastnit jednání orgánů SSKV, z. s. pokud je projednávána jejich činnost nebo
chování,
d) po dovršení věku 18-ti let volit a kandidovat do orgánů SSKV, z. s..
7. Základní povinnosti členů SSKV jsou:
a) dodržovat stanovy a svědomitě plnit úkoly ze stanov, vnitřních předpisů nebo přijatých směrnic
a usnesení orgánů SSKV, z. s. vyplývajících,
b) šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení činnosti,
c) ve stanovených terminech řádně platit příspěvky SSKV, z. s. podle rozhodnutí Valné hromady.
d) chránit a zachovávat dobré jméno SSKV, z. s. a dbát o jeho dobrou pověst,
e) oznamovat Výkonné radě prostřednictvím Výboru oddílu nebo odboru změny údajů uvedených
v přihlášce,
8. Řádné členství zaniká:
a) zánikem SSKV, z. s..
b) písemným oznámením člena SSKV, z. s. o vystoupení z SSKV, z. s., doručeným prostřednictvím
Výboru oddílu nebo odboru Výkonné radě SSKV, z. s.
c) vyloučením člena SSKV, z. s. z SSKV, z. s. na základě rozhodnutí Výkonné rady SSKV, z. s.
d) úmrtím člena – fyzické osoby,
e) zánikem člena - právnické osoby,
f) v případě neuhrazení členských příspěvků na návrh oddílu nebo odboru,
9. Výkonná rada SSKV, z. s. může rozhodnout o vyloučení člena SSKV, z. s. jen v případech kdy člen
SSKV, z. s. neplní své povinnosti uložené mu v odstavci 7), písm. a) až e) tohoto článku.
10. Člen SSKV, z. s. neručí za dluhy SSKV, z. s.
Článek 2.
Členské příspěvky a poplatky
1 . Placení příspěvků SSKV, z. s. je základní povinnost člena SSKV, z. s. pro který tyto představují
nedílnou součást příjmů.
2. Výši a splatnost příspěvků SSKV, z. s. na návrh Výkonné rady stanoví Valná hromada a jsou
závazné pro všechny členy.

ČÁST III
Zásady hospodaření SSKV, z. s.
1. Majetek SSKV, z. s. tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
2. Zdrojem majetku jsou příjmy z činností SSKV, z. s. vyplývajících z jeho činnosti a poslání, kterými
zejména jsou:
- příjmy z postoupeni reklamních a marketingových práv,
- příjmy z postoupení televizních práv,
- příjmy z prodeje hráčů a závodníků,
- příjmy z nájmů nebytových prostor,
- příjmy z podnikatelských aktivit,
- příjmy z postoupení pořadatelských a organizačních práv,
- členské příspěvky a poplatky členů SSKV, z. s.
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příjmy z tělovýchovné a sportovní činnosti,
příspěvky - dotace svazových orgánů na zajištění mistrovských soutěží,
příspěvky - podpory jiných organizací a jednotlivců,
příspěvky - dotace sportovních organizací nebo státu na krytí a ztráty provozu
tělovýchovných zařízení, na jejich údržbu a na pořízení investic,
dary.

3. K zabezpečení pravidelných pokladních operací, bezhotovostního platebního styku je Výkonná
rada oprávněna zřídit jedno pokladní stálé místo (pokladna SSKV, z. s. ) a běžný účet. Zřídit lze další
běžné účty pro oddíly a odbory s podpisovým právem jednoho člena oddílu či odboru, kterého
jmenuje výbor příslušného oddílu čí odboru a statutárního zástupce SSKV, z. s..
4. Pro hospodaření klubu, zařízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro
SSKV, z. s. závazné obecně platné předpisy.
5. Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmů svých členů, uzavírá SSKV,
z. s. příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého a nemovitého majetku pokladní
hotovosti, úrazového pojištěni a pojištění pro případ odpovědnosti za škodu.
ČÁST IV
Orgány SSKV, z. s.
Článek 1.
Struktura orgánů
Orgány SSKV, z. s. jsou:
•
•
•
•

Valná hromada
Výkonná rada
Kontrolní komise
Výbory sdružených odborů a oddílů

Článek 2.
Valná hromada SSKV, z. s.
1. Nejvyšším orgánem SSKV, z. s. je Valná hromada, kterou svolává nejméně jedenkrát do roka
Výkonná rada SSKV, z. s..
2. Valnou hromadu svolává Výkonná rada nejméně třicet dnů před jeho konáním písemnou
pozvánkou. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
3. Výkonná rada svolá Valnou hromadu, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů SSKV, z. s. nebo
Kontrolní komise a to do třiceti dnů od doručení tohoto podnětu.
4. Působnost Valné hromady plní shromáždění delegátů. Jen delegáti mají právo hlasovat. Valné
hromady se jako delegáti účastní delegáti zvolení oddíly a odbory a to za každý oddíl a odbor jeden
delegát plus další delegát za každých 100 členů oddílu nebo odboru.
5. Do působnosti valné hromady přísluší zejména:
- rozhodnutí o změně názvu SSKV, z. s.,
- rozhodnutí o změně symbolu SSKV, z. s.
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schvalování stanov SSKV, z. s., jejich změn a doplňků,
volba a odvolání předsedy, místopředsedů a členů Výkonné rady,
volba a odvolání předsedy a členů Kontrolní komise,
projednání zprávy Kontrolní komise za období od minulé Valné hromady,
schvalování hospodářského výsledku a roční účetní závěrky SSKV, a. s.
rozhodování o výši a splatnosti členských příspěvků,
rozhodnutí o založení jiného právního subjektu nebo účastnictví SSKV, z. s. v jiných právních
subjektech,
rozhodnutí o zániku SSKV, z. s. a jmenování likvidátora,
rozhodnutí o zcizení a zatěžování nemovitostí,
další otázky, které do působnosti nejvyššího orgánu stanoví zákon nebo stanovy SSKV, z.s..

6. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené
sčítáním hlasů. Jednání Valné hromady řídí zvolený předseda. O průběhu jednání se pořizuje zápis,
který podepisuje předseda a dva ověřovatelé.
7. Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.
8. Není- li Valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, svolá Výkonná rada novou
pozvánkou ve lhůtě do patnácti dnů náhradní zasedání Valné hromady. Z pozvánky musí být zřejmé,
že se jedná o náhradní zasedání Valné hromady. Náhradní zasedání Valné hromady se musí konat
nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Valné hromady předtím svoláno. Na
náhradním zasedání může Valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad
předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu delegátů.
9. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných delegátů, s výjimkou rozhodováni
o prodeji nemovitostí, kde k tomuto rozhodnutí je potřebná nejméně dvoutřetinová většina všech
delegátů delegovaných dle odst. 4. tohoto článku Stanov. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se
Valná hromada pro každý jednotlivý případ usnesla jinak.
10. Výkonná rada SSKV, z. s. zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady nejpozději do 30
dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím
pověřila Valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je
zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další členy do orgánů členská schůze zvolila, jaká usnesení
byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

Článek 3.
Výkonná rada SSKV, z. s.
1. Výkonná rada je statutárním orgánem SSKV, z. s. který řídí činnost SSKV, z. s. a jedná jeho
jménem.
2. Výkonná rada řídí činnost SSKV, z. s. v období mezi zasedáními Valné hromady.
3. Výkonnou radu zastupuje navenek v plném rozsahu předseda Výkonné rady samostatně nebo
místopředseda společně s dalším členem Výkonné rady.
4. Výkonná rada:
a) posuzuje konkrétní směry činnosti SSKV, z. s. a dohlíží na jejich provádění,
b) vyžadují-li to zájmy SSKV, z. s. svolává mimořádnou Valnou hromadu a navrhuje Valné hromadě
potřebná opatření,
c) přezkoumává a schvaluje roční účetní závěrku a hospodaření SSKV, z. s. a předkládá ji ke
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schválení Valné hromadě,
d) navrhuje rozpočet SSKV, z. s. a předkládá jej ke schválení Valné hromadě,
e) svolává zasedání Valné hromady a připravuje její program,
t) předkládá zprávy o činnosti Valné hromadě,
g) vykonává funkci Valné hromady v obchodních společnostech, ve kterých je SSKV jediným
společníkem (zakladatelem),
h) rozhoduje o vzniku nového oddílu a odboru a také o jeho zrušení.
i) rozhoduje o zrušení členství v SSKV, z. s.,
Výkonné radě dále přísluší:
a) přijímat a uvolňovat zaměstnance SSKV, z. s.
b) stanovovat výši mzdy předsedy Výkonné rady SSKV, z. s.
c) připravovat návrhy plánu činnost i a rozpočet SSKV, z. s.
d) dbát o rozvoj a profesionalitu SSKV, z. s.
e) schvalovat soupisky a nominace svých členů pro soutěže v mezinárodním styku,
f) projednávat a rozhodovat o uvolnění svých registrovaných členů do jiných klubů zúčastněných
ve svazových soutěžích a schvalovat uvolnění registrovaných členů pro zahraniční angažmá,
g) schvalovat návrhy na nové složení realizačních týmů a jejich odměňování,
h) určovat podmínky a obsah smluv se sportovci,
ch) vést ekonomickou, daňovou, personální a mzdovou agendu SSKV, z. s.
i) schvalovat a vydávat podpisový, organizační a pracovní řád a další vnitřní předpisy.
4. Výkonná rada je tříčlenná ve složení předseda Výkonné rady, místopředseda Výkonné rady a
další člen Výkonné rady. Členové Výkonné rady jsou voleni na čtyři roky Valnou hromadou SSKV, z. s..
5. Předseda Výkonné rady svolává zasedání Výkonné rady. Předseda Výkonné rady může pověřit
svoláním Výkonné rady místopředsedu Výkonné rady nebo jejího dalšího člena. Členové Výkonné
rady si mohou dohodnout způsoby svolání zasedání Výkonné rady.
6. Výkonná rada je schopná usnášení, jestliže všichni její členové rady byli řádně a včas písemně
pozvaní a jsou přítomni alespoň dva členové Výkonné rady. K přijetí usnesení Výkonné rady je třeba
souhlas nadpoloviční většiny všech členů Výkonné rady.
7.

Výkon funkce člena Výkonné rady je nezastupitelný.

8. Člen Výkonné rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to Výkonné
radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat Výkonná
rada.
9. Pokud počet členů Výkonné rady klesne o jednoho člena, může Výkonná rada kooptovat
náhradního člena do nejbližšího zasedání Valné hromady.
10. Pokud by počet členů Výkonné rady poklesl o více než jednoho člena, je Výkonná rada povinna
svolat mimořádnou Valnou hromadu, na které by byli zvoleni noví členové Výkonné rady.
11. Výkonná rada je oprávněna požadovat od všech členů SSKV, z. s. a zaměstnanců SSKV z. s. , aby
se dostavili na zasedání Výkonné rady a podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí s SSKV,
z. s. nebo s jeho činností.
12. Oprávnění jednat jménem SSKV, z. s. a podpisové právo mají předseda Výkonné rady
samostatně v plném rozsahu nebo místopředseda společně s dalším členem Výkonné rady. Tyto
osoby se podepisují za SSKV, z. s. tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu SSKV, z. s. připojí
svůj podpis. V ostatních případech platí podpisový řád.
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13. Výkonná rada se schází nejméně 1 x měsíčně a svolává ji podle potřeby předseda Výkonné rady.
14. Zasedání Výkonné rady řídí předseda Výkonné rady, popř. místopředseda Výkonné rady. O
průběhu zasedání Výkonné rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda Výkonné rady a
zapisovatel. V zápisu musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá usnesení.

Článek 4.
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem SSKV, z. s.
2. Kontrolní komise je složena z předsedy a 2 členů kontrolní komise volených Valnou hromadou.
3. Činnost Kontrolní komise je řízena jejím předsedou.
4. S funkcí člena Kontrolní komise je neslučitelný výkon funkce člena Výkonné rady SSKV, z. s. a dále
pracovní poměr s SSKV, z. s.
5. Kontrolní komise dohlíží:
a) jsou-li náležitosti SSKV, z. s. řádně vedeny,
b) vykonává-li SSKV, z. s. činnost v souladu se stanovami a právními předpisy,
b) na plnění usnesení Valné hromady a Výkonné rady,
c) na subjekty s majetkovou účastí ČAS, z. s.
6. Kontrolní komise má právo nahlížet do účetních a obchodních knih a jiných dokladů a kontrolovat
zde obsažené údaje. Je rovněž oprávněna přezkoumávat roční účetní závěrku.
7. Kontrolní komise předkládá Valné hromadě zprávu o své kontrolní činnosti za období
od posledního zasedání valné hromady.
8. Kontrolní komise je volena na období 4 let.
9. Členství v Kontrolní komisi členu vzniká zvolením a zaniká uplynutím volebního období, vzdáním
se členství v komisi, odstoupením Kontrolní komise nebo odvoláním člena.

Článek 5.
Výbory oddílů a odborů
sdružených v SSKV, z. s.
I. Sportovní oddíly, odbory a sportovní kluby, které se dobrovolně sdružily ke společnému prospěchu
pod společným názvem SSKV, z. s., se svou činností podílejí na poslání a úkolech SSKV, z. s..
2. Každý sportovní oddíl a odbor si samostatně organizuje svůj vlastní tréninkový proces a soutěžní
činnost podle pravidel daného sportovního odvětví a podmínek Soutěžního řádu svazového orgánu
při respektování současného stavu vlastních příjmů a zvláště pak celkových zdrojů SSKV, z. s. a
materiálně technických podmínek.
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3. Nejvyšším orgánem sportovního oddílu a odboru je jeho členská schůze, která je tvořena jeho
členy staršími 18-ti let. Do pravomoci členské schůze sportovních oddílů a odborů patří:
a) volit a odvolávat předsedu a další členy výboru oddílu a odboru,
b) volit delegáty na Valnou hromadu SSKV, z. s. a to v počtu stanoveném v článku 2. odstavec 4.
těchto Stanov.
c) navrhovat své členy do příslušných svazových orgánů,
d) stanovit hlavní směry činnosti oddílu a odboru, projednávat dosažené výsledky a rozvoj oddílu a
odboru, projednávat podmínky účasti v soutěžích, případně navrhovat Výkonné radě SSKV, z. s.
odstoupení ze soutěže,
e) projednávat a schvalovat zprávy o činnosti oddílu a odboru, včetně hospodaření a rozpočtu,
f) schvalovat plán činnosti a rozpočet. Je-li však členskou schůzí schválen rozpočet se schodkem
bez krytí vlastními příjmy nebo příjmy nejistými a neověřenými , stane se rozpočet závazným jen po
schválení Výkonnou radou SSKV, z. s. která má oprávnění upravit rozpočet oddílů a odborů v
nákladových položkách,
g) dát podnět k vyloučení člena SSKV, z. s. .
4. Členská schůze oddílů a odborů se koná 1 x ročně, v případě potřeby i vícekrát, pokud o to
požádá výbor oddílu, odboru nebo Výkonná rada SSKV z. s. , nebo alespoň třetina členů oddílu nebo
odboru.
5. Jednotlivé odbory a oddíly sdružené v SSKV, z. s. užívají společný název Spolek sportovních
klubů Vítkovice, z. s. nebo zkratku SSK Vítkovice, z. s. a mohou před tento společný název nebo
zkratku SSKV, z. s. zařadit název svého sportovního oddílu (př. Atletika SSK Vítkovice, z. s. Box SSKV,
z. s.). Případné doplnění názvu o jméno dalšího sponzora, schvaluje Výkonná rada SSKV, z. s..
6. Výbory oddílů a odborů se ve své činnosti řídí schváleným plánem činnosti a rozpočtem,
stanovami SSKV, z. s. a sportovně-technickými směrnicemi svazů. Výbory oddílů a odborů se schází
zpravidla l x měsíčně a jeho práci řídí volený předseda.
Výbor oddílu a odboru:
a) navrhuje přijetí za člena oddílu a odboru,
b) navrhuje vyloučení člena ,
c) připravuje návrhy svého plánu činnost i a rozpočtu,
d) navrhuje výší oddílových a odborových příspěvků , případně dalších poplatků,
e) předkládá návrhy k rozhodnutí členské schůzi,
f) předkládá zprávy a informace o své činnosti členské schůzi oddílu a odboru a Výkonné radě
SSKV, z. s.
g) projednává s Výkonnou radou SSKV, z. s. podmínky užívání majetku SSKV, z. s.,
h) připravuje soupisky a nominace svých členů pro svazové soutěže a předkládá je k schválení,
i) projednává uvolnění svých registrovaných členů do jiných oddílů zúčastněných ve svazových
soutěžích (včetně uvolnění do zahraničí) a předkládá je Výkonné radě k schválení,
j) navrhuje trenérské a cvičitelské působení v oddílu a odboru složení realizačních týmů a navrhuje
jejich odměny (mzdy) Výkonné radě SSKV, z. s. navrhuje podmínky a obsah hráčských smluv svých
členů projednává s Výkonnou rad změny rozpočtu a stavu hospodaření dojde-li ke změně poměrů
rozpočtových prostředků nebo z jiných vážných důvodů.
Část V
Zánik a zrušení SSKV, z. s., závěrečná ustanovení
Článek 1.
Zánik a zrušení SSKV, z. s.
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1. SSKV, z. s. je založen na dobu neurčitou.
2. Zániku SSKV, z. s. předchází jeho zrušení bez likvidace nebo s likvidací.
3. Má-li valná hromada rozhodnout o zániku SSKV, z. s. musí být tato skutečnost oznámena členům
SSKV, z. s. nejpozději dva měsíce před konáním valné hromady.
4. K přijetí usnesení o zániku SSKV, z. s. je zapotřebí souhlas dvou třetin zvolených delegátů.
5. Povinnosti a odpovědnost Výkonné rady a jejich členů podle předpisů o konkurzu
a vyrovnání nejsou těmito stanovami dotčeny.
6. Ke zrušení SSKV, z. s. bez likvidace může dojít fůzí SSKV, z. s. s jiným spolkem.
7. Při sloučení SSKV, z. s. přechází jeho jmění na spolek, se kterým se SSKV, z. s. slučuje nebo s nímž
splyne.
8. Zrušení SSKV, z. s. s likvidací musí proběhnout v případech, kdy jeho jmění nepřechází na právní
nástupce.
9. O jmenování likvidátora a určení jeho odměny rozhoduje Valná hromada.

Článek 2.
Závěrečná ustanovení
1. Věci neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména § 214 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Valnou hromadou, t. j. dne 22.4.2015.
3. Ke dni 22.4.2015 se zrušují stanovy schválené Valnou hromadou dne 21.6.2012, ve znění změn a
doplňků.
V Ostravě 22.4.2015
Oldřich Zvolánek
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