STANOVY
Spolku břevnovských živnostníků, z.s.
v úplném znění dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
-

schválené členskou schůzí dne 9. září 2015
---------------------------------------------------------Článek I.
Název, sídlo, působnost

(1) Název spolku zní: Spolek břevnovských živnostníků, z.s.
(2) Sídlo spolku: Nad Hradním vodojemem 25, Praha 6 – Střešovice, PSČ 162 00
(3) Spolek břevnovských živnostníků, z. s. jako zapsaný spolek má postavení hlavního
spolku, dále jen „Spolek“.
(4) Spolek má právní postavení samostatné právnické osoby s vlastní právní osobností,
která vyvíjí svoji činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Spolek
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů
vyplývající. Má vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost.
(5) Spolek působí na územní části hl. města Prahy, zejména Městské části Praha 6.
(6) Spolek zřizuje organizační jednotky, které mají postavení pobočného spolku, jejichž
vznik je podmíněn zápisem do veřejného rejstříku. Návrh na zápis pobočného spolku
podává představenstvo Spolku v souladu s §§ 120, 121 občanského zákoníku.
(7) Hlavní Spolek a pobočné spolky se zapisují do veřejného rejstříku. Evidenci
pobočných spolků vede představenstvo Spolku.
(8) Spolek byl registrován u Ministerstva vnitra ČR dne 28.12.1992, č.j. VSC/1-1726292; od 1.1. 2014 zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 4484.
(9) Identifikační číslo: 629 40 830
Článek II.
Účel, poslání a cíle, hlavní činnost, vedlejší hospodářská činnost Spolku
(1) Hlavním účelem, posláním a cílem Spolku je sdružování živnostníků a podnikatelů,
působících svými podnikatelskými aktivitami; chránit zájmy členů Spolku, poskytovat
jim organizační, právní a poradenskou pomoc; rozvíjet a podporovat kulturní a
společenský život na územní části hl. města Prahy, zejména Městské části Praha 6.
(2) Spolek naplňuje poslání a cíle v rámci své hlavní činnosti, jejímž předmětem je
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a) zajišťovat nejvyšší možné zkrácení vzájemného předávání informací mezi orgány
státní správy, profesními sdruženími a orgány zastupitelstev tak, aby členové Spolku
byli včas a řádně informováni o legislativních, dislokačních nebo jiných záměrech a
mohli na základě těchto informací včas uzpůsobit své podnikatelské aktivity,
b) rozvíjet zájmovou a kulturní činnost, a to vlastním jménem a na vlastní účet nebo
prostřednictvím třetích pověřených osob,
c) v souladu s historickými tradicemi Spolku chránit životní prostřední v oblasti
působení; současně podporovat charitativní a humanitární akce ve prospěch
potřebných občanů,
d) spolupráce s dalšími spolky a institucemi s obdobnými zájmovým zaměřením.
(3) Spolek provádí vedlejší hospodářskou činnosti za účelem naplňování jeho cílů,
zejména
a) vlastní specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,
b) maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,
c) agenturní činnost v oblasti kultury a umění; pořádání kulturních produkcí, zábav a
provozování zařízení sloužících zábavě, pořádání tradičních akcí,
d) vydávání publikací, zřizování a správa webových stránek, provozování sociálních sítí,
e) výroba a prodej propagačních předmětů.
Článek III.
Členství, vznik, zánik, druhy členství
(1) Členství ve Spolku je dobrovolné.
(2) Druhy členství:
a) základní,
b) čestné.
(3) Členem se základním členstvím, dále jen „členství“, se může stát kterákoliv právnická
nebo fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, a je držitelem živnostenského nebo
jiného oprávnění k podnikatelské činnosti; a souhlasí se stanovami a zaváže se je
dodržovat.
(4) Členství ve Spolku vzniká
a) při založení Spolku zakládajícími členy,
b) přijetím na základě písemné členské přihlášky,
a zaplacením zápisného a členského příspěvku.
(5) Členství vzniká rozhodnutím o přijetí člena na základě členské přihlášky. Zájemce o
členství v přihlášce potvrdí souhlas se stanovami Spolku. O přijetí člena rozhoduje
představenstvo Spolku a výbor pobočného Spolku.
(6) Vznikem členství jakéhokoli druhu v pobočném spolku vzniká současně základní
členství ve Spolku. Zánikem členství v pobočném spolku zaniká i základní členství ve
Spolku.
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(7) Rozhodne-li představenstvo Spolku nebo výbor pobočného spolku o odmítnutí
žádosti, má žadatel o členství právo se odvolat k přezkoumání tohoto rozhodnutí na
nejbližší valnou hromadu Spolku, jejíž rozhodnutí je konečné.

(8) Členství zaniká
a) vystoupením - členství zaniká ke dni doručení písemného oznámení člena o
vystoupení představenstvu Spolku,
b) nezaplacením členského příspěvku, členství končí k 31.12. daného kalendářního
roku, za který nebyl členský příspěvek zaplacen, dodatečným zaplacení členského
příspěvku, může představenstvo členství obnovit,
c) vyloučením - pro soustavné neplnění členských povinností;pro zvlášť hrubé
porušení stanov, nebo kvůli jednání, kterým člen poškozuje zájmy Spolku, jeho
dobré jméno
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
(9) Návrh na vyloučení jiného člena může představenstvu Spolku písemně podat kterýkoli
člen. V návrhu musí být uvedeny konkrétní okolnosti osvědčující důvod pro
vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem
seznámit a vyjádřit se k němu.
(10) O vyloučení člena rozhoduje valná hromada Spolku dvoutřetinovou většinou
přítomných členů. Rozhodnutí o vyloučení v písemné formě se doručí vyloučenému
členovi.
(11) Vyloučený člen může do tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.
Článek IV.
Čestné členství
(1) Čestným členem Spolku se může stát jakákoli fyzická osoba, která dovršila 18 let
věku; např. bývalý člen Spolku nebo domácí osobnost, kteří se vynikajícím způsobem
zasloužili o rozvoj veřejného společenského a občanského života v souvislosti s
působením Spolku.
(2) Návrh na čestné členství může podat představenstvu Spolku kterýkoli člen. O přijetí
za čestného člena rozhoduje valná hromada Spolku.
(3) Na čestného člena se nevztahují ustanovení článku III. stanov. Další ustanovení stanov
se použijí přiměřeně k povaze čestného členství.
(4) Čestný člen má právo
a) účastnit se schůzí Spolku a valné hromady s hlasem poradním,
b) podílet se osobně na činnosti Spolku, být zván na akce Spolku,
c) vznášet náměty a připomínky.
(5) Čestný člen nemá aktivní a pasivní hlasovací právo.
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(6) Čestný člen neplatí členské příspěvky.
(7) Čestný člen je povinen respektovat a neporušovat stanovy.
(8) Spolek má právo uvádět (pouze) jméno a příjmení čestného člena při veřejných akcích
Spolku a přizvat jej k osobní účasti na nich.
(9) Čestné členství zaniká vystoupením nebo úmrtím.
Článek V.
Práva a povinnosti členů
(1) Každý člen má právo:
a)

být informován o činnosti Spolku a účastnit se všech akcí, které Spolek pořádá, a to
nejen jako host, ale i jako člen realizačního týmu;
b) vznášet dotazy, podávat návrhy, podněty a vyslovovat se k projednávaným
otázkám;
c) využívat všech výhod členství ve Spolku (např. konzultace, členské slevy); být
členem odborných orgánů,
d) nahlížet do dokumentů a listin Spolku a žádat vysvětlení k dané okolnosti
(2) Člen se základním členství má aktivní a pasivní právo, může volit a být volen do
všech orgánů Spolku, a do orgánů pobočného spolku.
(3) Člen má tyto povinnosti:
a) pracovat v orgánech Spolku anebo orgánech pobočného spolku, do nichž byl se svým
souhlasem zvolen,
b) dodržovat stanovy a jiná závazná ustanovení Spolku, pobočného spolku,
c) chovat se čestně, vzorně reprezentovat Spolek na veřejnosti, hájit zájmy Spolku,
d) řádně a včas platit členské příspěvky.
(4) Členové neručí za dluhy Spolku ani za dluhy pobočných spolků.
(5) Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen
za podmínek určených předem ve stanovách; jinak se souhlasem nadpoloviční většiny
členů dotčeného druhu členství. To neplatí, má-li Spolek k omezení práv nebo
rozšíření povinností vážný důvod. Člen nesmí být bezdůvodně zvýhodňován ani
znevýhodňován a musí být šetřena jeho členská práva a oprávněné zájmy.
Článek VI
Členské příspěvky
(1) Členové hradí roční členské příspěvky.
(2) O výši členského příspěvku a splatnosti rozhoduje valná hromada Spolku.
(3) Členské příspěvky jsou příjmem Spolku.
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(4) Valná hromada Spolku stanoví výši procentuálního podílu členských příspěvků za
členy pobočného spolku, která náleží do příjmu pobočného spolku, min.však 10 %.
Tyto finanční prostředky převede Spolek bezhotovostním převodem na bankovní účet
pobočného spolku nejpozději do 15.12. daného kalendářního roku.
Článek VII
Seznamy členů
(1) Představenstvo Spolku vede hlavní seznam všech kmenových členů Spolku (včetně
členů pobočných spolků); činí průběžně zápisy nových členů, výmazy členů či jiné
změny.
(2) Výbor pobočného spolku vede dílčí seznam členů pobočného spolku, činí průběžně
zápisy nových členů, výmazy členů či jiné změny; jedenkrát v roce zasílá
aktualizované dílčí seznamy představenstvu Spolku.
(3) Seznam členů se nezveřejňuje,lze zveřejňovat pouze seznam se jmény a příjmením
členů.
(4) Zpracování osobních údajů zapisovaných v seznamech členů a zpřístupňování údajů se
řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
(5) Přijetím členství souhlasí člen se zpracováním svých osobních údajů pro účely
působnosti Spolku.
Článek VIII.
Orgány hlavního Spolku
(1) Valná hromada
(2) Představenstvo
(3) Kontrolní komise
Článek IX.
Valná hromada
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a zasedá jedenkrát ročně nejpozději do
30.4. roku následujícího.
(2) Zasedání valné hromady svolává předseda představenstva na základě pozvánek všem
členům Spolku včetně členů pobočných spolků), kteří musí být o zasedání valné
hromady vyrozuměni nejméně 14 kalendářních dnů před termínem jejího zasedání.
Neučiní-li tak v řádném termínu předseda představenstva, přechází tato jeho povinnost
na místopředsedu představenstva, případně na tajemníka.
(3) Valná hromada rozhoduje při své působnosti o těchto záležitostech:
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a) schvaluje Program činnosti Spolku a určuje hlavní činnost Spolku,
b) schvaluje zprávu o činnosti Spolku, zprávu o hospodaření Spolku a zprávu kontrolní
komise Spolku,
c) schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky,
d) hodnotí činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,
e) rozhoduje o návrzích představenstva a členů,
f) volí a odvolává představenstvo nebo jeho jednotlivé členy, a to dle jejich funkcí; volí a
odvolává členy kontrolní komise,
g) deleguje členy k jednání se správními nebo profesními orgány v rámci zastoupení
celého Spolku,
h) schvaluje výši ročního příspěvku a splatnost,
i) určuje výši procentuálního podílu na členských přípěvcích náležící do příjmu
pobočného spolku za jeho členy,
j) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
k) rozhoduje o založení, zrušení pobočného spolku nebo o jeho přeměně,
l) volí a odvolává likvidátora Spolku
m) rozhoduje o vedlejší hospodářské činnosti, spočívající i v jiné výdělečné činnosti, jejíž
účel je podporovat hlavní činnost Spolku a hospodárné užití spolkového majetku,
n) rozhoduje o použití zisku Spolku,
o) rozhoduje o odvolání uchazeče o členství o zamítnutí jeho členské přihlášky,
p) rozhoduje o dalších záležitostech, které jí stanovy Spolku ukládají
q) rozhoduje o dalších okolnostech, které si ke svému rozhodování vyhradí.
Článek X.
Rozhodování valné hromady
(1) Valná hromada je usnášení schopná, sejde-li se v čase jejímu zasedání nejméně
polovina všech členů; v případě, že se tak nestane, je povinen předseda představenstva
vyčkat dvacet minut, a pokud ani v této lhůtě nebude zajištěna nadpoloviční
přítomnost všech členů Spolku, je schopná se usnášet hlasy přítomných členů, kteří
musí rozhodnout nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
(2) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, a to
veřejným nebo tajným hlasováním tak, jak si stanoví, kromě záležitostí uvedených v
článku IX, písm. j), k) stanov, k jejichž přijetí je potřeba dvoutřetinová většina všech
hlasů členů Spolku.
(3) Rozhodnutí valné hromady jsou závazná pro všechny členy Spolku, i když nehlasovali
v jejich prospěch nebo nevyužili svého práva být přítomni při jednání řádné nebo
mimořádné členské schůze.
(4) Valná hromada může rozhodnout o tom, že volba představenstva Spolku proběhne
buď jedním společným hlasováním o navržených kandidátech celého představenstva
nebo o tom, že bude o každém kandidátovi a jeho funkci hlasovat zvlášť. V případě,
že při společném hlasování o celém představenstvu nebude dosaženo nadpoloviční
většiny hlasů přítomným členů, musí být hlasování opakováno tak, že bude hlasováno
o každém navrženém kandidátovi zvlášť. Navržený kandidát, který nedosáhne při
tomto hlasování nadpoloviční většiny přítomných hlasů, bude nahrazen jiným

Strana 6 (celkem 11)

kandidátem, o kterém proběhne opakované hlasování. Tento postup pak bude
pokračovat až do dosažení potřebného počtu členů představenstva.
(5) Shodný volební postup je stanoven i pro volbu dalších orgánů Spolku a kontrolní
komise.
(6) Zasedání mimořádné valné hromady musí být svoláno, požádá-li o to nejméně jedna
třetina členů Spolku, a to do 14 dnů od doručení této žádosti některému členu
představenstva, kdy každý člen Spolku musí být o jejím zasedání vyrozuměn nejméně
tři dny před datem tohoto zasedání. Členové Spolku, kteří požádají o zasedání
mimořádné valné hromady, jsou povinni v této žádosti předložit návrh programu
zasedání nebo uvést důvod, který je k podání žádosti vede. Dospěje-li mimořádná
valná hromada nadpoloviční většinou přítomných hlasů k závěru, že došlo k jejímu
zbytečnému nebo neúčelnému zasedání, jdou náklady s jejím zasedáním spojené k tíži
(společně a nerozdílně) těch členů Spolku, kteří o svolání zasedání požádali.
Článek XI.
Představenstvo Spolku
(1) Představenstvo Spolku koordinuje činnost Spolku mezi zasedáními valné hromady
podle jejích usnesení.
(2) Představenstvo je statutárním orgánem Spolku a je složeno z
a)
b)
c)
d)
e)
f)

předsedy,
prvního místopředsedy,
druhého místopředsedy,
tajemníka,
pokladníka,
a případně dalších členů představenstva bez funkčního určení v počtu stanoveném
valnou hromadou.

(3) Členové představenstva jsou voleni z členů Spolku, a to na dvouleté funkční období.
(4) Představenstvo má nejméně pět, nejvýše pak devět členů; o počtu členů na dané
funkční období rozhoduje valná hromada.
(5) Dojde-li v průběhu funkčního období představenstva k zániku členství některého
z jeho členů, zvoleného pro výkon shora popsaných funkcí, rozhodne představenstvo o
tom, který z členů bez funkčního zařazení bude uvolněnou funkci do zasedání příští
valné hromady vykonávat.
(6) Dojde-li v průběhu funkčního období představenstva ke snížení počtu jeho členů
v době mezi řádnými valnými hromadami o více než jednu třetinu, je představenstvo
povinno do 30 dnů od data, kdy k tomuto snížení dojde, svolat mimořádnou valnou
hromadu, která rozhodne zda, bude provedena volba celého nového představenstva
nebo zda dojde pouze k doplnění představenstva o potřebný počet členů.
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(7) Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát měsíčně, přičemž
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů a toto rozhodnutí nabývá platnosti, je-li
přítomna nejméně polovina členů představenstva. Dojde-li v průběhu hlasování
k rovnosti hlasů, je přijat návrh, pro který hlasoval předseda představenstva a v jeho
nepřítomnosti první místopředseda. Zasedání představenstva svolává předseda.
(8) Každý z členů Spolku má právo nahlédnout do zápisu o jednání představenstva a
obrátit se na představenstvo se svými návrhy a stížnostmi. Představenstvo je povinno
tyto návrhy nebo stížnosti na nejbližším jednání posoudit a o závěru člena Spolku
vyrozumět.
(9) Představenstvo zejména
a) svolává a organizuje valnou hromadu a připravuje podklady a materiály,
b) plní usnesení či jiné úkoly stanovené valnou hromadou,
c) odpovídá za svou činnost valné hromadě a předkládá jí o své činnosti zprávy a přijatá
rozhodnutí,
d) rozhoduje o přijetí nových členů Spolku,
e) rozhoduje o sjednávání kupních či jiných smluv, včetně přijímání majetku darovaného
Spolku,
f) rozhoduje o dalších záležitostech, které jsou mu valnou hromadou určeny
g) zprostředkovává jednání mezi Spolkem a zastupitelskými orgány, stranami a dalšími
sdruženími,
h) spolupracuje s pobočnými spolky a koordinuje součinnost Spolku a pobočných spolků
při plnění poslání a úkolů Spolku, např. organizaci společenských a veřejných akcí.
Článek XII.
Zastupování a jednání za Spolek
Spolek zastupuje a navenek za něj jedná předseda představenstva, první místopředseda, druhý
místopředseda, každý samostatně, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému plnému názvu
Spolku připojí svůj podpis.
Článek XIII.
Kontrolní komise Spolku
Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou povinni přezkoumávat hospodaření Spolku dle
potřeby, minimálně však v půlročních obdobích, a předkládat výroční členské schůzi své
vyjádření ke zprávě pokladníka a hospodaření.
Dojde-li k ohrožení majetkového hospodaření Spolku takovým způsobem, že by nemohl plnit
své závazky a naplňovat předmět činnosti, jsou členové kontrolní komise povinni požádat o
svolání zasedání mimořádné členské schůze, aniž by byli zavázáni povinností hradit náklady
s jejím svoláním v případě, že toto svolání bude považováno za nadbytečné.
Článek XIV.
Hospodaření Spolku
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Spolek nabývá majetek zejména úhradami, členskými příspěvky členů, dary, jakož i příjmy
z dalších akcí, které Spolek uspořádá.
Majetek Spolku sklouží pro činnost Spolku, na úhradu administrativních záležitostí, seminářů,
nájmů, jakož i dalších nákladů nezbytných pro uspokojování zájmů Spolku.
Finanční majetek Spolku je ukládán na účet vedený u banky a provozní finanční prostředky
jsou uloženy ve spolkové pokladně. O umístění a správě dalšího majetku Spolku rozhoduje
v obdobích mezi valnými hromadami představenstvo.
Spolek je oprávněn pro potřeby své činnosti nabývat nemovitosti, kdy nabytí nemovitosti
nebo jakákoliv dispozice s případně nabytou nemovitostí je vázána předchozím souhlasem
členské schůze. Tento souhlas je nezbytný i v případě, že by mělo dojít k zatížení vlastněné
nemovitosti.
Spolek může přijímat odkazy a dary i od třetích osob, které nejsou jeho členy.
Článek XV.
Pobočný spolek
(1) Pro naplnění účelu a cílů Spolku mohou být založeny pobočné spolky. O založení
pobočného spolku rozhoduje valná hromada Spolku. Ve svém rozhodnutí valná
hromada Spolku schválí podstatné náležitosti potřebné pro vznik pobočného spolku a
jeho zápis do spolkového rejstříku, zejména název pobočného spolku, sídlo a první
členy výboru.
(2) Pobočný spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku.
(3) Pobočný spolek má postavení samostatné právnické osoby s vlastní právní osobností
odvozenou od právní osobnosti Spolku. Ode dne zápisu do veřejného rejstříku nabývá
pobočný spolek v plném rozsahu právní osobnost organizační jednotky Spolku.
Pobočný spolek není omezen v právním jednání.
(4) Pobočný spolek vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese za svá právní
jednání plnou odpovědnost. Může nabývat práva, uzavírat závazky, pokud to není
v rozporu se stanovami a právními předpisy.
(5) Právní jednání pobočného spolku zavazuje pouze pobočný spolek.
(6) Pobočný spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost vymezenou těmito
stanovami v čl. .
Má vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost.
(7) Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného
rejstříku, je Spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem.
Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí Spolek za dluhy
pobočného spolku pouze do výše 1.000,- Kč.
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(8) Pobočný spolek spolupracuje při své činnosti s hlavním Spolkem. Pobočný spolek je
povinen předložit jednou ročně zprávu o své činnosti a hospodaření představenstvu
Spolku.
(9) Název pobočného spolku musí být v souladu s § 228 odst. 2) občanského zákoníku.
(10) Pobočný spolek může být zrušen také rozhodnutí valné hromady Spolku. Likvidační
zůstatek zrušeného pobočného spolku přechází na Spolek.
(11) Není-li ve stanovách nebo neurčí-li valná hromada Spolku jinak při založení
pobočného spolku, použije se na organizaci, činnost pobočného spolku a jeho orgány
přiměřeně ustanovení stanov upravující činnost, organizaci a orgány Spolku.
(12) Pobočný spolek má minimálně tři členy. Klesne-li počet členů pod tři, není to ještě
důvodem pro ukončení činnosti pobočného spolku a nebo jeho zrušení. Konečné
rozhodnutí v této věci učiní valná hromada Spolku.
Článek XVI
Orgány pobočného spolku
(1) Orgány pobočného spolku jsou:
a) členská schůze
b) výbor
(2) Členská schůze
Nejvyšším orgánem pobočného spolku je členská schůze.
Členskou schůzi svolává k zasedání výbor dle potřeby, nejméně jedenkrát do roka, zpravidla
do 30.4. následujícího roku.
Členská schůze rozhoduje při své působnosti o těchto skutečnostech týkajících se pobočného
spolku:
a) schvaluje Program činnosti pobočného spolku v souladu s Programem činnosti Spolku
b) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření pobočného spolku,
c) rozhoduje o návrzích výboru a členů Spolku,
d) deleguje členy k jednání se správními nebo profesními orgány v rámci zastoupení
pobočného spolku,
e) rozhoduje o vedlejší hospodářské činnosti, spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, jejíž účel je podporovat hlavní činnost a hospodárné užití
spolkového majetku,
f) rozhoduje o použití zisku pobočného spolku,
g) rozhoduje o dalších záležitostech, které jí stanovy ukládají,
h) volí a odvolává tři členy výboru,
i) volí a odvolává předsedu a místopředsedu výboru,
j) hodnotí činnost pobočného spolku a jeho členů,
k) schvaluje finanční rozpočet pobočného spolku,
l) rozhoduje o dalších záležitostech pobočného, které jí stanovy ukládají,
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m) rozhoduje o dalších okolnostech, které si ke svému rozhodování vyhradí s výjimkou
záležitostí, o kterých rozhoduje valná hromada Spolku.
Členská schůze není oprávněna rozhodovat o změně stanov, o zrušení a změně pobočného
spolku ani o zakládání jiných pobočných spolků.
(3) Výbor
Výbor je kolektivní orgán a tvoří jej tři členové - předseda, místopředseda a člen. Výbor je
statutárním orgánem pobočného spolku.
Výbor koordinuje a zajišťuje činnost pobočného spolku mezi zasedáními členské schůze
podle jejího usnesení.
Výbor při své působnosti
- svolává a organizuje členské schůze,
- plní usnesení či jiné úkoly členské schůze,
- odpovídá za svou činnost členské schůzi a předkládá jí o své činnosti zprávy a přijatá
rozhodnutí,
- rozhoduje o přijetí nových členů pobočného spolku,
- rozhoduje o sjednávání kupních či jiných smluv, včetně přijímání majetku darovaného
pobočnému spolku,
- rozhoduje o dalších záležitostech, které jsou mu členskou schůzí určeny,
- spolupracuje se představenstvem Spolku.
(4) Předseda výboru
Za pobočný spolek navenek jedná a zastupuje samostatně předseda výboru,tak, že k názvu
pobočného spolku připojí svůj podpis a funkci a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
Členové výboru jsou odpovědni za právní jednání pobočného spolku a výsledky jeho
hospodaření.
Představenstvo Spolku je oprávněno se zúčastnit členské schůze pobočného spolku a jednání
výboru pobočného spolku.
Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
Spolek je založen na dobu neurčitou. Spolek se zrušuje rozhodnutím valné hromady nebo
poklesem počtu členů pod zákonem stanovenou hranici nebo rozhodnutím soudu.
Právní poměry Spolku se řídí těmito stanovami a příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
V Praze, dne 9. září 2015
Předseda představenstva: Tomáš Hudera v.r.
1.Místopředseda představenstva: Jitka Šťastná v.r.
2.Místopředseda představenstva: Jaroslav Duffek v.r.
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