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STANOVY SDRUŽENÍ SPoRTo\n§ÍCH K
vírrovtcp

čÁsr t.
základní ustanovení

článek I.
Název, sídlo a postavení

1. sdružení sportovních klubů vítkovice je sdružením pro organizováni,

tělouýchovy a sponu.
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Sdružení působí pod názvem: Sdružení sportovních klubů Vítkovice apottživá zkratku SSK VÍtkovice, PříP.
SSKV.

SSKV je samostatnou, nepolitickou organizací. Svou činnost vyvíjí v rámci Ústavy a platn}ch zákonŮ ČR.

SSKV dodržuje přísnou politickou, rasovou a náboženskou neutralitu.

SSKVje právnickou osobou, občanshým sdružením, kteréje upraveno zákonem č, 83/1990 Sb,, ve znění

pozaclŠictr předpisů a je ve smyslu ptatnyctr předpisů registrováno státní správou ČR.

SSKV je členem českého svazu tělesné l}chovy (ČSTV) a zúčastňuje se všech jeho Činností v souladu se

stanovami ČStV, včetně členství v jeho orgánech,

SSKV se může dále sdružovat a vstupovat do smluvních vztahů s jinými právnickjrmi a fyzickými osobami.

Sídlem SSKV je ostrava, pravidelným místem pro přijímání korespondence je adresa - SSK VÍtkovice,

Závodniulice 2891186, PSČ 703 00, Ostrava 3.

o SSKy má svou symboliku znak sdružení - štít s nápisem SSK Vítkcvice a plochou modro bÍlé barv-v

v kombinaci stejně 
-širokých 

pruhů tň modrých a dvou bílých, barvy sdružení jsou modrá a bÍlá.

SSKV zastupuje navenek ve všech zá|ežítosíechjako statutární orgán Výkonná rada, jejimŽjnrenem

samostatně iróaseaa Výkonné rady nebo místopředseda společně s dalším členem Výkonné radV. 
1

čldnek 2.
předmět činnosti

!ta
l. předmětem činnosti SSKV je organizovat, řídit a propagovat tělovýchovný a sportowí proces a " 'oulad"H

9.

sl^ými zájmy usilovat o 
"pristo-pnení 

růmých fórem tělesné a sportovní výchovy, především rrůádeži a

oaisim ,á;"*.,i. z rad vórejnosti a také oUeanrim tělesně postiženým a dáte pak podnikatelské aktivitY

v rozsahu podnikatelských oprávnění.

2. Píí zajíšťovánipředmětu činrrosti plní SSKV tyto hlavní úkoly:

a1 vywari předpoklady pro zabezpečení rozvoje sporru a tělornýchoty i dalŠÍch forem tělesné kultury v
' Šsrv sdružených v Óaaitect a odborech a pro tuto činnost získává čIeny zřad obČanŮ,

b) pečuje o zlryšování sportovní v,ýkonnosti aiozvoje fyzické zdatnosti svých ČlenŮ avYtvŽří odPovídající
' poominty pro vlastni sportovní přípravu, včetně škólení, seminářů a vYuky trenérŮ, cviČitelŮ, roáodČÍch

a dalších funkcionářů,
c) v souladu se svými áai-y u potřebami rozvíjí růmé formy kulturní, osvětové a spoleČenské Činnosti a

pořádá sportovní, kulturní a osvětové akce,

a) pri pncrri srilcn ritotri SSKV spolupracuje s ostatními těloqýchovnými jednotami a sportovními kluby, se

sportovními a tělovýchovnými svazy ná všech stupních, jakož í s jejich sdníenímr_ a konfederacemi,

SSKV se účastní veipoleenostech, nlbo zakládárpó0.čnorii lymezené Obchodním zákoníkem 5I3lI991

Sb., ve znění pozdějs'i"n pr.dplrů azákonem o sdružování občanů č.83/l990 Sb., ve znění PozdějŠÍch

předpisů,
e) sskv zelména v místě svého působení, vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s obvodními

městskými úřady a magistrátem města ostravy a dalšími právnicklimi a fyzickými osobami,

giěís1, -
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čÁsr l
Člensní

čltínek I
Člensní, próva a povinnosti členů

1. Řaonym členem SSKV se může stát každáfyzická osoba starší 16-ti 7etbez ohledu na svou politickou, nebo

spoleÉenskou orientaci čivyzníní,která projóví aktivní zájem apodáním písemné PřihláškY vYsloví souhlas s

posláním a úkoly klubu a zayáže se dodržovat Stanovy SSKV,

členství Ize založit podáním písemné přihlášky u Výboru oddílu a odboru, PřiČemŽ Členství vzr'ká
schválením přihláštry výkonnou radou ssl<v a vystavením členského průkazu,

předškolní a školní mládež do 16-ti let může získat členství za stejných podmínek, avŠak za písemného

souhlasu rodičů.

Zásady přijímaní právnických osob stanoví na náwh Výkonné rady VaLná hromada.

Záklaďní práva členů SSKV jsou:

a) účastnii se sportormího a společenského života SSKV za podmínek uvedených v těchto stanovách,

bj uplatňovat vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci orgánu SSKV, vznášet dotazy a PřiPomínkY wČi
volenym funkcionářům alryžadovat od nich odpověď související s jejich činností v rámci SSKV,

c) osobnc se zúčastrritjednání orgánů SSKV pokudje projednávánajejich činnost nebo chovánÍ,

d) volit od 18-ti let a bý volen od 18-ti let do všech organů SSKV.

Základni povinnosti členů S SKV j sou :

a) svědomitě plnit úkoly lyplývající ze stanov, vniřních nebo přija!ých směrnic a usnesení orgánŮ SSKV,

b) šetřit a chránitmajetek, ktery slouží k zabezpečení činnosti,

cj ve stanovených termínech řádně platit příspěv§ SSKV podle roáodnutí Valné hromadY.

Řádné členstvizaúká:
a) nušením - vystoupením ze strany člena,

b) lyškrtnutím pro neplnění základních povinností,
c) l}loučením pro zvlášť závažaé provinění neslučitelné s posláním a cíli sskv,
d) úmrtím člena,
e) zánikem SSKV.

členství právnických osob zaniká uplynutím sjednané doby ve smlouvě nebo mŮže být zruŠeno na základě

podmínek stanovených danou smlouvou.

5.

článek 2.

Klubové příspěvky a poplatky

1. placení příspěvků SSKV je základní povinnost člena SSKV, pro kteqý §rto představují nedÍlnou souČást

příjmů.

Výši příspěvků SSKV na náwh Výkonné rady stanoví Valná hromada a tyto jsou záyazné pro vŠechny Členy.

Výběr příspěvku SSKV zajišťuje Výkorrná rada prostřednictvím Výboru oddílŮ a odboru.

Výkonná rada je povinna stanovit termíny úhrady, zajistit vlastní výběr příspěvkŮ SSKV a jejich Předání do

pokladny SSKV.

6,
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l.

čldnek 3.

Dis ciplinární op atření

Za porušení stanov, vnitřních směrnic a soutěžních
povinností, pllmoucích z výkonu funkce, mohou byt

disciplinárnímt tresty :

a) napomenutí,
b) důtka,
c) peněžní pokuta,
d) zastavení záyodni činnosti,
e) zákaz výkonu funkce,
f) odvolarrí ze soutěže,
g) podmínečné vyloučení z řad členů SSKV,
h) lyloučení z řad členů SSKV.

íád:ů, za opakovanou
jednotlivci nebo kolektivy

Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu, ktený projednává jeho disciplinární proviněnÍ. Takol"ý

orgái má povinnost mu účast umožnit, seznámit se s jeho stanoviskem a rozhodnout objektivně a

spravedlivě.

Disciplinárním orgánem 1. stupně je Výbor oddílu a odboru. Disciplinárním orgánem 2. stuPně je Výkonná

rada, nejvyšším orgánem je VaLná hromada.

Disciplinární řízení proti členovi Výkonné rady vede Valná hromada.

proti rozhodnutí disciplinárního orgánu se může člen odvolat k disciplinárnímu orgánu lyŠŠÍch stuPňŮ. Proti

rozhodnuti Valné hromady není odvolání.

Do konečného vyřízení jeho odvolání je člen zbaven pouze sqich práv vyplývaj Ících ze stanov.

čÁsr ut.
Orgány SSKV

člúnek 1.

Struktura orgánů

Orgány SSKV jsou:
r valná hromada
o výkonnárada
. Revizor účtu
. výbory sdružených odboru a oddílů

orgrány jsou vytvářeny v souladu s hlavním předmětem své činnosti a to na základé Profesionálních a

oŇ*y.t hleúsek pó i.;i řizení, organizoviní a koordinaci ve čtyřech základních oblastech strukturY

SSKV.

člúnek 2.

valná hromada sskv

Nejvyšším orgánem SSKV je Valná hromada, kterou svolává jednou za rok Výkorrná rada. Den, místo

tonái u p.ogiun1 jednání urči a omámí Výkonrrá rada dva měsíce předem a písemně o tom uvědomí ČlenY

SSKV. vlrr.o""a .ádu i" mimo to povinna wolat Valnou hromadu, požáďá-lí o svolání více neŽ 1/3 oddílŮ,

2.

4.

5.
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1.

6.
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2, Ya\náhromada je tvořena delegáty jednotlivých oddílů a odboru staršími 18_ti let



J. Do působnosti valné hromady přísluší zejména:

- rozhodnutí o mrěně názvu sdružení,

- rozhodnutí o mrěně stanov sskv,
- volba a odvolání členů Výkonnérady,
- volba a odvolání předsedy a místopředsedy Výkonné rady

- volba a odvolání revizora účtů,
_ rozhoduj e o založenljiného právního subjektu nebo účastrrictví SSKV vjiných právních subjektech,

- rozhodnutí o zániku SSKV,
- rozhodnutí o zcizeli a zatěžováninemovitostí,
- schvalováLrríroční íčetnizávérLq,
- další otáz§,které do působnosti Valné hromady svěřuje zákon nebo stanovy SSKV.

4, Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sČÍtáním hlasŮ.

Jednání Valné hromady rídí zvo|ený předseda. O průběhu jednaní se pořizuje zápís, ktery podePisuje

předseda a dva ověřovatelé.

5. Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátu oddÍlŮ a odboru

delegovaných upóetu-l"a.roho delegáta zakaždý oddíl a odbor plus další delegát zakaždých l00 členŮ

oddílů a odboru majících zap\acené klubové příspěvky za příslušné období,

Není-li Valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání zpŮsobilá usnáŠenÍ,

svolá Výkonn á rada náhradní Valnou hromadu, a to tak, aby se konala do tří týdnŮ ode dne, kdY se měla

konat původně svolaná Valná hromada. Náhradní Valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je

způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných delegátů.

Valná hromada roáoduje prostou většinou hlasů přítomných delegátů, s výjimkou rozhodování o Prodeji
nemovitostí, kde k tomuto rozhodnutí je potřebná nejméně dvoutřetinová většina všech delegátŮ

delegovaných dle odst. 5, tohoto článku Stanov. Hlasování se děje aklamaci,ledaže by se Valná hromada

usnesla jinak.

7.

l.

J.

článek 3.

Výkonná rada SSKV

Výkonná rada je statutárním orgánem SSKV, kteqý uskutečňuje a řídí činnost celého SSKV a jedná jeho

jménem. V době mezi Valnými hromadami je nejvyšším orgánem SSKV,

Výkonnou radu zastupuje navenek v plném rozsahu předseda Výkonné rady samostatně nebo místoPředseda

společně s dalším členem Výkonné rady.

Výkonná rada:
a) posuzuje konkrétní směry činnosti SSKV a dohliží na jejich provádění,

ui vyzaauji-ri,rc zájmy SS*V, svolává mimořádnou Valnou hromadu a nawhuje Valné hromadě potřebná

opatření,
c; preztoumává a schvaluje roční účetní závěrku a hospodaření SSKV a předkládá ji ke schválení Valné

hromadě,
d) navrhuje rozpočet SSKV a předkládá jej ke schválení Valné hromadě,

e) svolává zasedání Valné hromady a připrawje její progran1

f) předkládá zprávy o činnosti Va|né hromadě,

á)uvtonava not"i vune hromady v obchodních společnostech, ve kíeryích je sskv jediným společníkem

(zakladatelem),
h) rozhoduje o vzniku nového oddílu a odboru a také o jeho zrušení,

Výkonné radě dále přísluší:
a) přijímat a uvolňovat zaměstnance SSKV,
bi )e svého středu jmenovat a odvolávat předsedu a místopředsedu Výkonné rady,

c) stanovovat výši mzdy předsedy Výkonné rady SSKV,
d) vést disciplinární řizeniproti členům SSKV,
e) připravovat návrhy plánu činnosti a rczpočet SSKV,
0 dbát o rozvoj a profesionalitu SSKV,

6.

2.

] '{) ,,



g) schvalovat soupisky a nominace srných členů pro soutěže v mezinárodním styku, ťT,a v n itfu -'

h) projednávat a rozhodovat o uvolnění suých rJgistrovaných elenů do jin/cŇlo_Í 
tŤ,"r,.9O_ť* "ťál;" ','siaiovýchsoutěžích 

a schvalovat uvolnění registrovaných členů pro zahrantční aíIgaima, 
í # /,ř§<vr

4.

5.

ch) schválovat návrhy na nové složenírealizačních qýmů a jejich odměňovaní. ii 3 $*Brš\ i
i) určovat podmínky a obsah smluv se sportovci, '\ 9 

"ř?'6FJi .:'

j) vést ekonomickou, daňovou, personáIní u -"áouo., agendu SSKV, Yi \ď ž^* i
Í) schvalovat podpisoqý, organizační a pracovní řád a všechny ostatní vnitřní orgatizační předpišy* \ž

"--.-*--r'
vÝkonná rada ie tříčIenná ve složení předseda výkonné rady, místopředseda výkonné rady a další člen

výr.onne rady. ólenové Výkonné rady jsou voleni na čtyři roky Valnou hromadou SSKV,

Předseda Výkonné rady svolává zaseďíní Výkonné rady. Předseda Výkonrré rady.může pověřit svoláním

Výkonné rady místopře"dsedu Výkonné rady nebo jejíhó dalšfto člena, členové Výkonné rady si mohou

dohodnout způsoby svolání zasedání Výkonné rady,

Výkonná rada je schopná usnášení, jestliže všichni její členové rady byli řádně a vČas písemně Pozvaní a jsou

prito,oni alespor dva členové Výkónné rady, K prilěti usnesení Výkonné rady je ťeba souhlas nadpoloviční

většiny všech členů Výkonné rady.

Výkon funkce člena Výkonné rady je nezastupitelný,

člen Výkonné rady je oprávněn ze své fuŇce odstoupit, je však povinen oznámit to Výkonné radě, Výkon

jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat výkonná rada,

pokud počet členů Výkonné rady klesne o jednoho člena, může Výkonná rada kooptovat nového Člena a

nechat tohoto nového čl.na Výkonné rady schválit na nejbližší řádné Valné hromadě.

l0, pokud by počet členů výkonné rady poklesl o více než jednoho člena, je výkonná rada povinna svolat

mimořáánóu Valnou hromadu, na které by byli zvoleni noví členové Výkonné radY,

11. Výkonná rada je oprávněna požadovat od všech členů SSKV a zaměstnancŮ SSKV, abY se dostavili na

zásedáru Výkonné rady u poaut rysvětlení týkajici se skutečnosti, která souvisí sSSKV, nebo s jeho

činností.

12. Oprávnění jednat jménem SSKV a podpisové právo mají předseda Výkonné rady samostatně vptném

rozsahu nebo místopředseda společn8 s daBím členem Výkonné rady. Tyto osoby se PodePisují za SSKV

tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu SSKV připojí svuj podpis. V ostatních PříPadech Platí

podpisoqý řád,

13. Výkonná rada se schází nejméně 1 x měsíčně a svolává ji podle potřeby předseda Výkonné radY,

14. Výkonná rada je schopna se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční větŠina ČlenŮ. K Přijetí usnesení je

ťeba většiny hlasů všech členů.

15. zaseďání výkonné rady řídí předseda výkonné rady, popř.,místopředseda výkonné 1ady, o průběhu

zaseďániVýkonné radyie sepisuje zápís,Řtery podepisuji predseda Výkorrrré rady a zaPisovatel, V záPisu

musí bj.t zachycenpruběh jednání a všechna přijatá usnesení,

článek 4.

Předseda Výkonné rady

1 . předseda Výkorrrré rady sdružení je odpovědný za celkovou koordinaci, vedení a provozní Čirrnost sdruŽeni,

Předseda Výkonné rady sdružení SSKV je povinen řídit se stanovami sdružení, polqmy Výkonné rady

usneseními Valné hromady sdružení.

Předseda Výkonné rady je odpovědný VaIné hromadě,

8.

9.

J.



l.

1.

2.

2.
J.

4.
5.

6.

4,

Revizor účtu má právo účastnit se jednání Valné hromady SSKV,
Revizor účtuje oprávněn účastnit sejednání Výkonné rady,

Výkon funkce revizoraúčtů je nezastupitelný.
RÓvizor účtu je oprávněn ze sve fuŇÓe odstoupit. Je však povinen to omámit Valné hromadě. Výkon jeho

funkce končí ánem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat Valná hromada,

článek 6.

Výbory oddílů a odborů
sdruženýchveSďruženísportovníchklubůVítkovice

Sportovní oddíly, odbory a sportovní kluby, které se dobrovolně sdružily ke spoleČnému ProsPěchu Pod

společným nťuvem SSK Vítkovice, se svou činností podílejí na poslání a úkolech SSKV,

Kažďý sportovní oddíl a odbor si samostatně organizuje svůj vlastní tréninkov} proces a soutěŽrí Činnost

poate páviael daného sportovnflro odvětví a podmínek Soutěžního řádu svazového orgánu při resPektování

současného stavu vlastních příjmů a zvláště pak celkových zdrojů SSKV a materiálně technicloých Podmínek.

Nejvyšším orgánem sportovního oddílu a odboru je jeho členská schůze, která je tvořenajeho ČlenY starŠÍmi

18_ti let. Do piavomoci členské schůze sportovních oddílů a odboru paří:

a) volit a odvolávat předsedu a další členy uýboru oddílu a odboru,

bj volit (př. delegovat a navrhovat) své zástupce na Valnou hromadu SSKV a navrhovat své ČlenY do

příslušných svazových orgánů,

c; stanoviihlavní sm6ry činiosti oddílu a odboru, projednávat dosažené výsledky arczvoj oddílu a odboru,

projednávatpodmínky účasti v soutěžích, případně navrhovat Výko,nné radě odstouPení ze soutěŽe,

d) projednávat á schvalov at zprávy o činnosti oddílu a odboru, včetně hospodaření a rozPoČtu,,

ej scťvatovat plán činnosti a'rozpočet. JeJi však členskou schůzí schválen rozpočet se schodkem bezkYti
vlastními příjmy nebo příjmýnejistými a neověřenými, stane se rozpočet závaznýmjen Po schválení

Výkorurou radoo ssrý, ktera má oprávnění upravit iozpočet oddílů a odboru v nákladových PoloŽkách,

D dát podnět k disciplinárnimlřízení.

členská schůze oddílů a odboru se koná zpravid|a 1 x ročně, v případě poťeby i vícekrát, Pokud o to PoŽádá

výbor oddílu a odboru Výkonná rada SSKV, nebo l/3 členů oddílů a odboru starŠÍch 18-ti let.

Jednotlivé odbory a oddíly sdružené v SSK Vítkovice užívaji společný název SdruŽení sPortovních klubŮ

Vítkovice, nebo zkratku Šsr vitkovice a mohou před tentó společný název nebo zkratku SSKV zaÍaďit

název svéíro sportovního oddílu (př. Atletika SSK Vitkovice, Box SSKV). Případné doplnění názw o jméno

dalšího spoírzoía, schvaluje Výkorrrrá rada SSK Vítkovice,

Výbory oddílů a odboru se ve své činnosti řídí schváleným plánem činrrosti a rozpoČtem, stanovami SSKV a

,po.to*c_t".hnichými směrnicemi svazů. Výbory oOairi á odboru se schází zpravid\a l x měsíČně a jeho

práci řídí volený předseda.

Výbor oddílu a odboru:
a) navrhuje přijetiza člena oddílu a odboru,

b) navrhuje disciplinrární íizeúproti sqim členům,

c) připravuje návrhy svého plánu činnosti a rozpočtu,

al nu*rruj" wsi ooánovycn a odborových příspěvků, případně dalších poplatků,

ej preOnáOa iniciativní návrhy k roáodnutí členské schůzi,

f) předkládá zpráw a informáce o své činnosti členské schůzi oddílu a odboru a Výkonné radě SSKV,

5.

6.

článek s. ,.{'ffi,..
Revizor účtů l' ,č ,"i\ Ý

/ ť ,rá*'o'Revizorúčtů: ,"ro4,N\
- nahlížído účetních a obchodní knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené tory"\ž?Hl
- přezkoumává ročnj účetní závěrku. \rn \d/ 9^q,

podává zpráw Va|né hromadě. 
\*j

Revizora účtu volí Valná hromada SSKV na 4 rol,ry,



c)
h)

i)

j)

k)

projednává s Výkonnou radou SSKV podmínky užívánimajetku SSKV,

připravuje soupisky u ,rá_irru." svých členii pro svazové soutěže a předkládá je V

schválení,
projednává uvolnění sv,ých registrovaných.členů do jiných oddílů zučastněných ve sv

rrĚi,'^e uvolnění do zahraničífa předkládá je Výkonné radě k schválen1.,_,,_^,^,^. 
*.^;

";ň;j;;;.rtJ" ""ioi 
etsúe p,isoueni v odáilu a odboru složení realizačních limů

odměny (mzdy) Výkonné radě SSKV,
nuurhuje'poaÁinty a obsah hráčských smluv sl^ých členů projednává sVýkonnou

změny rozpočtu a stavu hospodaření áojde_li ke změně poměru rozpočtov,ých prostředků

vážných důvodů.

z.

Část IV.

Právní subiektivita a hospodaření SSKV

článek 1.
právní subiektivita

l. SSKV je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou na základě

registráce svých stanov podle zákona o sdružování občanů,

1.

článek 2.

Zásady hospodaření SSKV

Majetek ssi<v tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

zdrojemmajetku jsou příjmy z činrrostí sdružení v.vplývajících z jeho poslání, kter,ými zejrT éna jsou:

- -pru.ny 
z postoupení reklamních a marketingov,ých práv,

- přťmy z postoupení televimích práv,

- příjmy zprodeje hráčů a závodníků,
- příjmy ználminebytorných prostor,

- příjmy z podnikatelských aktivit,
- prrl*y z postoupení pořadatelský ch a organizačních práv,

- členské příspěvky a poplatky členů SSKV,
- příjmy z tělov,ýchovné a sportovní činrrosti,
_ prirpĚ*y _ doiace svazových orgánů na zajištění mistrovslcých soutěží,

- prirpěutl, - podpory jiných organizací a jednotlivců,
_ příspěvky - aotu".'rpor{ou.rícfr organtzacinebo státu na krytí a zttáty píovozu tělovýchovných zařizeni,

na jejich údržbu anapoíizerlt investic,

- dary.

k zabezpečení pravidelných pokladních operací, beáotovosfirího platebního styku je výkonná rada

oprávněna zřídit jedno pokla&rí stálé místo (pokladna sskv) a běžný účet.

Zříďit|zedalší bě2né ,iiry pro oddíly a odbory s podpisovým právem jednoho člena oddílu či odboru, kterého

jmenuje uýbor příslušného oddílu či odboru a statutárního zástupce sskv.

pro hospodaření klubu, zařízeni,provoz a ochranu pokladního místa a béžných účtů jsou pro sskv závazné

obecně platné předpisy.

zauěelemochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmi svých členů, lzayltá sskv příslušné

pojistné smlouly, zeiminapojistcni movitého u n.-ouitého majetku, pokladní hotovosti, úrazového pojištění

á pojištění pro případ odpovědnosti za škodu,

3.

4.

5.

\--§

,{.7agrr.'
SSKV-,-'rab+r-*§§§ý}

nebo z tiných



i.

ť!

1

€,J*.il,

2.

čIúnek 3.

zúvěrečná ustanovení

věci neupravené těmito stanovami se řídí obecné závamými právními předpisy.

Tyto stanovy schválila Valná hromada dne 21.6.2012 a jejich výklad provádí Výkonná rada,
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