STANOVY SPOLKU

EDUCANOVA, z.s.
druhé oficiální znění stanov
přijaté statutárním orgánem dne 29. 1. 2018

Čl. I.
Název, sídlo a symbolika
(1)
(2)
(3)
(4)

Název spolku:
EDUCANOVA, z.s.
Sídlo:
Přerov
Email:
educanova@seznam.cz
Internetové stránky: http://educanova.webnode.cz
(dále také jen „spolek“)
Čl. II.
Účel spolku

(1) Účelem spolku zejména je:
a) podpora volnočasových aktivit členů spolku ve sportovní a kulturní oblasti,
b) pořádání turistických a poznávacích výletů do přírody zaměřených zejména na
turistiku, vodní turistiku a zimní turistiku,
c) pořádání přednáškových a jiných akcí,
d) rozvoj kolektivního soužití členů spolku a dalších osob v přírodě, podpora
volnočasových aktivit spojených se smysluplným pobytem v přírodě,
e) prohlubování vztahů mezi členy spolku a přírodou, zvyšování povědomí o otázkách
spojených s přírodou a ekologií,
f) prohlubování všeobecného právního povědomí mezi členy spolku a dalšími osobami,
g) podpora sociálních oblastí a konfrontace s širokou veřejností v tomto sektoru,
h) ochrana přírody a krajiny.
Čl. III.
Hlavní činnost spolku
(1) Hlavní činnost Spolku spočívá k naplnění účelů popsaných v Čl. II těchto stanov coby
společného zájmu jeho členů.
(2) Za účelem realizace výše uvedeného účelu Spolku může spolek zabezpečovat
hospodářskou činnost, která má povahu činnosti vedlejší, a která je zdrojem příjmů
sloužícím k zabezpečení činnosti hlavní dle čl. III. odst. 1 těchto stanov.
(3) Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, které spojuje zájem
pomáhat a zlepšovat životní úroveň ve svém okolí
Čl. IV.
Členství ve spolku
(1) Členem Spolku může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí s cíli spolku, zaváže se
dodržovat stanovy a další platné vnitřní předpisy, jakož i rozhodnutí orgánů spolku a
projeví zájem podílet se na činnosti spolku formou podané přihlášky do rukou statutárního
orgánu spolku. O přijetí za člena spolku statutární orgán spolku nebo jím pověřená osoba
na základě písemné přihlášky, a to do 14 dnů od obdržení přihlášky. Členství ve spolku
vzniká dnem, kdy statutární orgán nebo jím pověřená osoba rozhodne o přijetí za člena a
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po úhradě registračního poplatku a členského příspěvku, je-li podle vnitřního předpisu
nebo rozhodnutí orgánu spolku vyžadován.
(2) Pokud příslušný orgán ve lhůtě podle předchozího odstavce nerozhodne o přijetí za člena
na základě podané přihlášky o členství, má se za to, že členství uděleno nebylo a jeho žádost
byla zamítnuta.
(3) Členství ve spolku je nezcizitelné a nepřevoditelné, nepřechází na právního nástupce.
(4) Přihláška k členství ve Spolku musí obsahovat alespoň:
jméno, příjmení a datum narození zájemce o členství,
bydliště zájemce o členství,
státní příslušnost zájemce o členství,
emailovou adresu případně a telefonní číslo,
prohlášení o souhlasu se stanovami spolku a závazku tyto stanovy dodržovat,
souhlas se zpracováním osobních údajů spolkem, coby správcem, dle zákona č.
101/2000 Sb., v platném znění,
datum žádosti a vlastnoruční podpis.
(5) Formy členství jsou:
a) zakladatelské členství
b) matadorské členství
c) řádné členství
d) dočasné členství (prozatímní)
(6) Jednotlivé formy členství jsou seřazeny sestupně co do obsahu práv k nim náležejících. O
přidělení formy členství rozhoduje pouze statutární orgán spolku dle svého zvážení. Přidělit
nižší formu členství může jen v případech odůvodněných nekázní člena spolku.
(7) Členové se zakladatelským členstvím tvoří zvláštní orgán – radu starších. Tvoří jej všichni
členové – zakladatelé spolku, a ti členové, kterým toto členství bylo přiděleno. Členové se
zakladatelským členstvím mají účast se přednostně účastnit akcí spolku.
(8) Členové s matadorským členstvím mají přednostní právo se účastnit akcí spolku.
(9) Člen Spolku se zakladatelským, matadorským a řádným členstvím má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady spolku a podílet se na jejím rozhodování,
b) svobodně vyjadřovat v orgánech spolku své názory, stanoviska k práci spolku a
činnosti jednotlivých funkcionářů,
c) dostávat informace a vyžádaná vysvětlení týkající se činnosti spolku,
d) nahlížet do dokumentů spolku, zejména stanov, seznamu členů a rozhodnutí všech
orgánů spolku,
e) užívat rady a pomoci orgánů spolku pro výkon své funkce ve spolku,
f) volit a být volen do všech funkcí a orgánů spolku,
g) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
h) podat valné hromadě žádost o přezkoumání rozhodnutí statutárního orgánu či jiného
orgánu spolku o jeho vyloučení,
i) podílet se na praktické činnosti spolku, zejména na akcích spolku.
(10)
Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů spolku,
b) svou činností a svým jednáním hájit a prosazovat zájmy spolku,
c) svým jednáním a vystupováním přispívat k dobrému jménu spolku,
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d) dodržovat zásady etiky a občanskou morálku,
e) řádně a včas platit členské příspěvky, je-li povinnost jejich placení určena vnitřními
předpisy či rozhodnutími orgánů spolku,
f) podílet se dle svých možností na činnosti spolku,
g) plnit stanovené úkoly a přijaté závazky,
h) plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal s odpovědností orgánu
spolku, který jej do funkce zvolil,
i) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
(11)
Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena statutárnímu orgánu spolku,
b) rozhodnutím statutárního orgánu spolku o vyloučení člena pro:
- neplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě, je-li jejich placení
vyžadováno dle vnitřních předpisů či rozhodnutí orgánů spolku,
- opakované porušování stanov, a to i přes předcházející písemné napomenutí
ze strany statutárního orgánu spolku,
- hrubé porušení stanov či členských povinností,
- z jiného zákonem stanoveného důvodu,
c) úmrtím člena,
d) zánikem spolku bez právního nástupce,
e) uplynutím lhůty pro členství ve spolku v případě členů s dočasným členstvím
(prozatímní členství), která činí, není-li v konkrétním případě rozhodnuto jinak, jeden
rok od rozhodnutí o udělení dočasného členství,
f) zrušením členství členovi s dočasným členstvím (prozatímní členství).
(12)
Příslušný orgán podle těchto stanov může rozhodnout o povinnosti členů platit
členské příspěvky a tím přispívat na činnost spolku. Členské příspěvky mohou být zejména
příspěvky při přistoupení člena do spolku (vstupní příspěvky), příspěvky hrazené pravidelně
např. každoročně (pravidelné příspěvky), příspěvky spojené s účasti členů na konkrétní akci
pořádané spolkem (účastnické příspěvky) a příspěvky placené při mimořádné události či
potřebě spolku (mimořádné příspěvky). V případě účastnických příspěvků je platí jen ti
členové spolku, co se účastní dané akce. Příslušný orgán může rozhodnout, že se daný
členský příspěvek vztahuje jen na členy s určitou formou členství.
(13)
Členové se zapisují do seznam členů spolku, který je neveřejný a je veden
statutárním orgánem spolku v rozsahu blíže určeném interními předpisy spolku. V seznamu
členů se uvede alespoň jméno a příjmení člena spolku, jeho členské číslo, datum narození,
faktické bydliště, emailová adresa, telefonní číslo a forma členství.
(14)
Člen spolku, jehož osoby se zápis v seznamů členů spolku týká, je povinen spolku
nahlásit bezodkladně změnu zapisovaných údajů jeho osoby. V případě, že tak ve
stanovené lhůtě člen neučiní, odpovídá za následky vzniklé neaktuálním zápisem údajů
ohledně jeho osoby v seznamu členů spolku.
Čl. V.
Orgány Spolku
(1) Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) předseda,
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b) valná hromada,
c) rada starších,
d) rozhodčí komise spolku, je-li zřízena rozhodnutím orgánu spolku.
(2) Není-li dále ujednáno jinak, členem voleného orgánu spolku se může stát jen jeho člen.
(3) Není-li dále ujednáno jinak je funkční období členů volených orgánů neomezené.
(4) Orgány spolku mohou jednat jen v záležitostech, které dle stanov spadají do jejich
působnosti.
(5) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou
loajalitou i s potřebnými znalostmi, pečlivostí a svědomitostí. Má se za to, že jedná nedbale,
kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo
při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
(6) Kolektivní orgány spolku rozhodují ve sboru na základě řádného svolání všech členů
orgánu. Kolektivní orgány spolku jsou způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných, pokud stanovy neurčují jinak.
(7) Funkční období všech volených funkcí je na dobu neurčitou. Funkční období začíná
okamžikem ukončení jednání orgánu, na kterém došlo k volbě nebo vyhlášením výsledků
volby.
(8) Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.
(9) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil
pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
(10)
Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se
zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. Právo
dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o
rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí
rozhodnutí.
(11)
Při doručování členům nebo orgánům spolku ve věcích týkající se spolku včetně
postavení členů spolku se doručuje na elektronickou emailovou adresu členů nebo orgánů
spolku; jednotná emailová adresa všech orgánů spolku je uvedena v čl. I. těchto stanov.
Pokud tak rozhodne orgán, který doručuje danou písemnost, může být doručení provedeno
osobně oproti podpisu potvrzení o převzetí doručované písemností. Doručování může být
provedeno rovněž i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud tak příslušný
orgán rozhodne; může tak učinit zejména tehdy, pokud považuje za vhodné, aby se dotyčná
osoba seznámila s doručovanou písemností.
Čl. VI.
Předseda
(1) Předseda je statutární a zároveň i nejvyšší orgán spolku. Předseda je monokratický a
individuální orgán spolku.
(2) Předseda je volen ustavující schůzí spolku při založení spolku. Po založení spolku jej
jmenuje a odvolává rada starších.
(3) Předseda jedná navenek za spolek samostatně ve všech věcech.
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(4) Výbor koordinuje, zajišťuje a rozhoduje o činnosti spolku mezi jednáními valné hromady.
(5) Předseda rozhoduje usnesením.
(6) Vnitřní záležitosti, o kterých předseda rozhoduje, jsou veškeré záležitosti spolku, které
nebyly svěřeny jinému orgánu spolku; patří mezi ně zejména:
a) schvalování stanov spolku a jejich změna,
b) připravování a svolávání valné hromady,
c) zajišťuje řádnou činnost spolku v období mezi valnými hromadami,
d) schvaluje vnitřní předpisy spolku a jejich změny,
e) rozhoduje o zřízení rozhodčí komise spolku a případně jejím zrušení,
f) jmenuje a odvolává členy rozhodčí komise,
g) rozhoduje o přidělení typu členství,
h) jmenuje na návrh rady starších nové členy rady starších,
i) ruší členství dočasným členů spolku (prozatímní členství); o zrušení prozatímního
členství neplatí důvody pro rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, může tak být
učiněno i bez odůvodnění, takové rozhodnutí nelze ani přezkoumat,
j) rozhoduje o hospodaření spolku,
k) schvaluje symboliku spolku,
l) jedná s orgány veřejné správy a samosprávy,
m) pravidelně informuje členskou základnu o činnosti spolku,
n) zajišťuje dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin,
o) vede evidenci členů spolku (seznam členů),
p) přijímá a projednává podněty členů spolku,
q) rozhoduje o přijímání nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
r) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
s) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
t) může stanovit výši členských příspěvků ve spolku a jejich druhy.
(7) Předseda může přenést svoji působnost v oblasti, kterou vykonává, na valnou hromadu
nebo na radu starších na základě svého rozhodnutí (delegovaná působnost).
(8) Předseda má povinnost po členech spolku vymáhat plnění nesplněných povinností,
zejména povinností spojených s placením členských příspěvků, je-li jejich placení
stanoveno vnitřními předpisy či rozhodnutím orgánu spolku.
Čl. VII.
Valná hromada
(1) Valná hromada je orgán spolku tvořený všemi členy spolku.
(2) Valná hromada je poradním orgánem statutárního orgánu a může rozhodovat o otázkách,
které jsou jí výslovně stanovami nebo rozhodnutím statutárního orgánu svěřeny
(delegovaná působnost). Do působnosti valné hromady patří:
a) rozhoduje o žádosti o přezkoumání rozhodnutí statutárního orgánu spolku o
vyloučení člena, není-li zřízena rozhodčí komise spolku,
b) může požadovat podání informací a vysvětlení týkajících se činností spolku,
c) přezkoumává hospodaření spolku.
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(3) Hlasovací práva nepřísluší členům spolku s dočasným členstvím (prozatímní členství).
Jejich účast může být na daném zasedáním valné hromady vyloučena, vyžaduje-li to účel
svolaného zasedání valného hromady.
(4) Zasedání valné hromady je svoláváno statutárním orgánem dle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Statutární orgán svolá valnou hromadu do jednoho měsíce, pokud ho o to
požádá alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání valné hromady
zasílá statutární orgán členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní
adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem uvedenou kontaktní
adresu, a to nejpozději 10 dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu
zasedání. Nejpozději 5 dní před konáním zasedání valné hromady zasílá statutární orgán
členům spolku návrhy materiálů, které mají být předmětem programu a schvalování. Místo
a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit
(5) Každému členu náleží jeden hlas. Hlasy členů si jsou rovny. Uvedené neplatí pro členy
s dočasným členstvím (prozatímní členství), kteří právo hlasovat nemají.
(6) Záležitost, která nebyla zařazena v programu zasedání při svolání valné hromady v souladu
s Čl. VII. odst. 4 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných
členů spolku.
(7) V případě, že valná hromada není na svém zasedání schopna usnášet se, statutární orgán
spolku je pověřen svolat náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě 1 hodiny od
konstatování neusnášení-schopnosti valné hromady.
(8) Na náhradním zasedání valné hromady se jedná pouze o záležitostech zařazených v
programu jednání předchozího zasedání valné hromady, která byla prohlášena za
neusnášeníschopnou. Náhradní zasedání valné hromady se koná za účasti libovolného
počtu členů.
(9) O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje zápis člen spolku pověřený
tímto valnou hromadou. Zápis ověřují svým podpisem dva členové přítomní na zasedání
valné hromady.
(10)
Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení
záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné
hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit
zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
Každý člen může při zahájení valné hromady požadovat, aby byla projednána ním navržená
záležitost; předsedající je povinen mu vyhovět a zařadit jeho záležitost na program jednání.
(11)
Při volení členů volených orgánů má každý člen tolik hlasů, kolik míst voleného
orgánu se obsazuje, nesmí však pro téhož kandidáta hlasovat více jak jedním hlasem (např.
pokud se obsazují 3 místa statutárního orgánu a je navrženo 5 uchazečů o toto členství,
může každý člen dát po jednom hlase třem preferovaným kandidátům).
(12)
Předseda statutárního orgánu může zaslat členům spolku návrh na rozhodnutí,
které spadá do působnosti valné hromady, anebo o kterém míní, že by se k němu měli
vyjádřit všichni členové spolku (rozhodování per rollam). Přitom určí také lhůtu, do které
mu mají členové spolku doručit své odpovědi; tato lhůta nesmí být kratší než 7 dní. Návrh
rozhodnutí i odpovědi členů mohou být zaslány jak v písemné, tak v elektronické podobě.
Pokud člen spolku ve stanovené lhůtě nedoručí svůj souhlas s návrhem, platí, že s návrhem
nesouhlasí. Většina pro určení, jestli bylo usnesení valné hromady přijato, se počítá
z celkového počtu všech členů spolku. Toto rozhodování per rollam je vyloučeno pro
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přijetí rozhodnutí o zániku spolku nebo o změně stanov (přenese-li rozhodování o změně
stanov statutární orgán v daném případě na valnou hromadu). Rozhodnutí přijatá podle
tohoto odstavce jsou rozhodnutím valné hromady spolku a uplatní se na něj další
ustanovení těchto stanov.

Čl. VIII.
Rada starších
(1) Rada starších je orgán spolku tvořený členy spolku, kteří mají zakladatelské členství.
(2) Rada starších je poradním orgánem statutárního orgánu a může rozhodovat o otázkách,
které jsou jí výslovně stanovami nebo rozhodnutím statutárního orgánu svěřeny
(delegovaná působnost). Do působnosti rady starších patří
a) volí předsedu spolku a odvolává jej,
b) navrhuje předsedovi spolku udělení zakladatelského členství (seniorské),
c) rozhoduje o přeměně spolku,
d) rozhoduje o fúzi spolku,
e) rozhoduje o rozdělení spolku,
f) rozhoduje o zániku spolku.
(3) Zasedání rady starších se může konat na valné hromadě spolku nebo po ní.
(4) V ostatním se na radu starších použijí přiměřeně ustanovení o valné hromadě.
(5) V případě, že ve spolku je méně členů se zakladatelským členstvím než 2, stávají se do doby,
než budou ve spolku alespoň 2 členové se zakladatelským členstvím, členy rady starších
všichni členové s matadorským členstvím. V případě, že ve spolku je méně členů se
zakladatelským a matadorským členstvím než 3, rada starších zaniká a její pravomoci
natrvalo přechází na valnou hromadu, která se do 1 měsíce od takové skutečnosti musí sejít;
k jejímu svolání je oprávněn jakýkoli člen.

Čl. XI
Rozhodčí komise
(1) O zřízení rozhodčí komise ve spolku mže rozhodnout statutární orgán. V takovém
rozhodnutí rozhodne i o volbě prvních členů rozhodčí komise.
(2) Je-li rozhodčí komise zřízena, má 3 členy volené statutárním orgánem spolku. Zvolení
členové rozhodčí komise ze svého středu zvolí svého předsedu. Členem rozhodčí komise
spolku může být i jiná fyzická osoba, než člen spolku.
(3) Je-li rozhodčí komise zřízena, je rozhodčí komisí ve smyslu § 265.
(4) Je-li zřízena rozhodčí komise, rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové
samosprávy v rozsahu určeném stanovami či rozhodčím řádem; neurčí-li stanovy či
rozhodčí řád působnost rozhodčí komise, rozhoduje spory mezi členem a spolkem o
placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.
(5) Je-li rozhodčí komise zřízena, může vydat rozhodčí řád, kterým blíže upraví rozhodčí řízení
před rozhodčí komisí spolku. Rozhodčí řád podepisuje předseda rozhodčí komise a
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předseda spolku, je-li vydána, je členům spolku k dispozici v sídle spolku a na internetových
stránkách spolku.
(6) Řízení před rozhodčí komisí je zahájeno dnem, kdy je žaloba doručena na adresu uvedenou
jako sídlo spolku dle zápisu ve spolkovém rejstříku, nebo na elektronickou emailovou
adresu rozhodčí komise spolku uvedenou v rozhodčím řádu; není-li takové elektronické
emailové adresy, pak na jednotnou elektronickou emailovou adresu spolku uvedenou v čl.
I. stanov.

Čl. XII.
Pořádání akcí spolkem
(1) Členové spolku mají přednostní právo účastnit se akcí, které spolek pořádá, nebo na které
zajišťuje členům možnost účasti.
(2) Právo člena účastnit se na konkrétní akci vzniká okamžikem doručení jeho závazné
přihlášky. Přihláška na akci pořádanou spolkem bývá zveřejněna na internetových
stránkách spolku. Po jejím vyplnění, odeslání a následným doručením spolku se stává
přihláška závaznou a člen je povinen plnit své povinnosti z účasti na dané akci vyplývající,
zejména povinnost uhradit účastnický příspěvek, pokud je pro danou akci stanoven.
(3) Bližší podmínky účasti může statutární orgán stanovit svým rozhodnutím. Může zejména
stanovit výši členského příspěvku (účastnický příspěvek) a jeho splatnost. Tento orgán
může rovněž stanovit účastnický příspěvek předběžně po kalkulaci stěžejních nákladů na
dané akci s tím, že o konečné výši členského příspěvku rozhodne až dodatečně, tj. až po
dané akci pořádané spolkem. V takovém případě nejprve stanoví výši a splatnost
předběžného účastnického poplatku a následně rozhodne teprve o konečné výši
účastnického členského příspěvku a tedy i případném doplatku na tomto účastnickém
poplatku a jeho splatnosti, případně výši přeplatku; v případě přeplatku bude jeho hodnota
bez zbytečného odkladu vrácena na účty členů spolku, může však být započten na
pohledávky daných členů za spolkem.

Čl. XIII.
Hospodaření spolku
(1) Spolek vede evidenci ekonomických vztahů spolku (účetnictví) a evidenci svého majetku
(seznam věcí).
(2) V případě čerpání dotací či subvencí spolkem je příslušný orgán povinen vést finanční
vztahy ohledně této dotace či subvence tak, jak to vyžadují pravidla subjektu, co dotaci či
subvenci poskytl.
(3) Není-li rozhodnuto jinak, nenáleží za výkon funkce členů volených orgánů odměna.

-9-

Čl. XIV.
Zrušení, likvidace a zánik spolku
(4) Spolek zaniká:
a) rozhodnutím o zrušení Spolku s likvidací valnou hromadou,
b) fúzí – sloučením s jiným spolkem nebo rozdělením spolku,
c) rozhodnutím orgánu veřejné moci ze zákonných důvodů.
(5) V případě zániku spolku rozhodnutím valné hromady je zrušení provedeno s likvidací dle
příslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb. Likvidační zůstatek je rozdělen mezi členy
spolku, kteří jsou ke dni zániku platnými členy.
(6) Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

Čl. XV.
Závěrečná ustanovení
(1) Jednotlivá ustanovení těchto stanov mohou být upravena podrobněji vnitřními předpisy
vydanými statutárním orgánem s výjimkou záležitostí, které mohou být podle zákona č.
89/2012 Sb. upraveny pouze ve stanovách. Tyto vnitřní předpisy nesmí být v rozporu s
obsahem stanov.
(2) V záležitostech těmito stanovami neupravenými se spolek řídí svými vnitřními předpisy a
rozhodnutími vlastních orgánů a zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012
Sb., občanským zákoníkem a rozhodnutími orgánů veřejné moci.
(3) Tyto stanovy byly schváleny statutárním orgánem spolku dne 29. 1. 2018, a to jako první
změna původních stanov přijatá zakladateli Spolku na ustavující schůzi dne 14. 9. 2017.

V Přerově dne 29. 1. 2018

„L. S.“

Jan Grepl
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