Svaz Maďarů žijících v českých zemích – Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s.

STANOVY
(nahrazují stanovy ze dne 24. 2. 1990, ve znění změn ze dne 29. 3. 2003)

Článek 1. Základní ustanovení
1. Název spolku: Svaz Maďarů žijících v českých zemích – Cseh- és Morvaországi Magyarok
Szövetsége, z. s. (ve zkratce: Svaz Maďarů – CSMMSZ, z. s.).
2. Spolek je zřízen dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a je samostatnou, dobrovolnou a
nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy
České republiky.
3. Spolek v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zřizuje pobočné spolky. Zásady
jejich založení, fungování, přeměny nebo zániku jsou upraveny těmito stanovami.
4. Jednacím jazykem orgánů a komunikačním jazykem uvnitř spolku je primárně jazyk maďarský,
v komunikaci s orgány státní správy, samosprávními orgány a veřejností také jazyk český.
5. Sídlo spolku: K Botiči 409/2, Vršovice, 101 00 Praha, Česká republika.

Článek 2. Poslání, cíle a činnost spolku
1. Posláním spolku je sdružovat
a) fyzické osoby žijící v České republice, které se hlásí k maďarské národnosti, za účelem
zachování a rozvoje své kultury a základních prvků své identity, zejména jazyka, tradic a
kulturního dědictví,
b) další osoby, které se ztotožní s posláním a cíli spolku.
2. Cíle spolku:
a) vést v patrnosti osoby uvedené v čl. 2, ods. 1. a vytvářet jim podmínky pro realizaci poslání
spolku,
b) poznávat specifické česko-maďarské vztahy v minulosti, pěstovat a rozvíjet je v současnosti
a dle možností seznamovat veřejnost ČR s kulturními hodnotami maďarského národa,
c) vyvíjet činnosti umožňující využití jazykového kapitálu při rozvíjení vzájemných českomaďarských vztahů.
3. Hlavní činnost spolku:
a) zastupování zájmů členů spolku v orgánech státní správy, místní a regionální samosprávy,
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b) spolupráce s domácími a zahraničními institucemi, podporujícími činnost spolku při
uskutečňování jeho cílů a organizacemi podobného charakteru,
c) pravidelné informování členů o činnosti spolku a o všech skutečnostech souvisejících s
posláním spolku,
d) vydávání vlastního časopisu, příležitostných publikací a provozování webových stránek,
e) podporování uměleckých, ochotnických, publikačních a jiných aktivit členů, souvisejících s
posláním spolku,
f) vyhledávání kulturních, uměleckých a historických památek vážících se k životu Maďarů
v ČR, k maďarské kultuře a péče o ně dle možností,
g) organizování vzdělávacích, kulturních a společenských akcí,
h) dokumentování historie a života Maďarů v ČR,
i) usilování o získání finančních prostředků z grantů a dotací od státních a samosprávných
orgánů k zabezpečení činnosti spolku.
4. Vedlejší činnost spolku:
a) hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, s účelem podpory
hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku, a to zejména poskytováním
služeb (tlumočnických, překladatelských, zprostředkovatelských aj.), podporujících rozvíjení
vzájemných česko-maďarských vztahů,
b) zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně
správy spolku.

Článek 3. Pobočný spolek
1. Pobočný spolek (dále jen PS) je organizační jednotka spolku s právní osobností odvozenou od
právní osobnosti spolku.
2. PS vzniká zápisem do veřejného rejstříku na základě návrhu spolku.
3. Na dosavadní organizační jednotky spolku se bude nahlížet jako na PS.
4. O založení PS rozhoduje předsednictvo spolku, a to na základě písemného návrhu alespoň 10
zájemců o založení PS.
5. PS může být založen podle místní příslušnosti členů, přičemž na území jednoho města/obce může
být založen pouze jeden PS.
6. Název PS musí obsahovat název spolku, slova „pobočný spolek“ nebo zkratku „p. s.“ a označení
místní příslušnosti, odvozené od sídla PS. PS může vystupovat i pod zkráceným názvem spolku,
doplněným o označení místní příslušnosti.
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7. Na základě rozhodnutí členské schůze PS může PS vykonávat vedlejší hospodářskou činnost.
8. Hospodaření PS je rozděleno na:
a) hospodaření s prostředky přidělenými vyššími orgány spolku, jimž se PS z tohoto
hospodaření odpovídá,
b) hospodaření s prostředky, které PS získal jednak z vlastních zdrojů, svojí vedlejší
hospodářskou činností, jednak z darů a účelových dotací jak od tuzemských, tak od
zahraničních právnických či fyzických osob. Tyto prostředky jsou ve výlučné působnosti PS a
nespadají pod rozhodování vyšších orgánů spolku.
9. Spolek neručí za závazky a dluhy PS.
10.Zánik PS:
a) zrušením spolku,
b) zrušením na základě rozhodnutí valného shromáždění delegátů, a to na návrh předsednictva
spolku, z následujících důvodů - nečinnost PS, porušování stanov, vnitřních předpisů a
rozhodnutí orgánů spolku ze strany PS, případně jiných závažných důvodů,
c) dobrovolným rozpuštěním PS rozhodnutím členské schůze PS,
d) sloučením s jiným PS spolku na základě rozhodnutí členské schůze PS,
e) rozhodnutím předsednictva spolku, klesne-li počet členů PS pod 10 osob.
11.Zanikne-li PS bez právního nástupce, proběhne jeho likvidace podle příslušných ustanovení
Občanského zákoníku. Likvidační zůstatek bude převeden likvidátorem na spolek.

Článek 4. Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné.
2. Členství je:
a) řádné,
b) kolektivní,
c) čestné.
3. Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s posláním a cíli
spolku a jeho stanovami. O přijetí řádného člena spolku rozhoduje předsednictvo PS na základě
písemné přihlášky. V případě zamítavého rozhodnutí předsednictva PS je možné odvolání k
členské schůzi PS. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je zápis do seznamu
členů spolku.

3

4. Člen PS je zároveň členem hlavního spolku. Jedna fyzická osoba může být členem pouze jednoho
PS.
5. Kolektivním členem spolku se může stát právnická osoba, která souhlasí s posláním a cíli spolku a
aktivně podporuje jeho činnost. O přijetí kolektivního člena rozhoduje předsednictvo spolku a
členství potvrdí uzavřením smlouvy o kolektivním členství.
6. Čestným členem spolku se může stát fyzická osoba, která mimořádně významným způsobem
přispěla k dosažení cílů spolku. O udělení čestného členství rozhoduje valné shromáždění delegátů
na základě návrhu předsednictva spolku. Dokladem o čestném členství je písemné potvrzení.
7. Členství zaniká:
a) vystoupením člena na základě písemného oznámení,
b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to pokud příspěvek
nebude uhrazen ani na základě písemné výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro
jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních
předpisů, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku, nebo poškozování zájmů spolku a jeho
členů,
d) úmrtím člena – fyzické osoby,
e) zánikem kolektivního člena – právnické osoby,
f) zánikem spolku bez právního nástupce.

Článek 5. Seznam členů
1. Spolek prostřednictvím svých PS vede seznam členů. Seznam členů je neveřejný. V seznamu členů
se u každého člena uvádějí následující údaje:
a) fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, další kontaktní údaje za
účelem vnitřní komunikace,
b) právnické osoby: název, sídlo, identifikační číslo, statutární orgán, další kontaktní údaje za
účelem vnitřní komunikace.
2. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí předsednictvo PS pod metodickým vedením
předsednictva spolku. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu. Seznam
členů může být veden elektronickou formou. Další podrobnosti o vedení seznamu členů stanoví
vnitřní předpis spolku.
3. Údaje o členech spolku mohou být na základě žádosti zpřístupněny orgánům státní správy,
územních a místních samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či
jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
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4. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od předsednictva PS anebo od předsednictva
spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě,
popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

Článek 6. Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen má právo:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) volit a být volen do orgánů spolku,
c) obracet se na orgány spolku s podněty a žádat o jejich stanovisko,
d) být informován o činnosti a rozhodnutích orgánů spolku.
2. Řádný člen je povinen:
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování poslání a cílů a činnosti spolku,
b) dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku,
c) plnit usnesení orgánů spolku,
d) pravidelně platit členské příspěvky ve výši a lhůtě, stanovené příslušnými orgány spolku.
3. Práva a povinnosti kolektivního člena ustanoví smlouva o kolektivním členství.
4. Práva čestného člena jsou stejná jako práva řádného člena, nemůže však volit ani být volen do
orgánů spolku.

Článek 7. Orgány spolku
1. Orgány spolku (vyšší orgány) jsou:
a) valné shromáždění delegátů,
b) předsednictvo,
c) předseda,
d) kontrolní komise.
2. Orgány pobočného spolku (nižší orgány) jsou:
a) členská schůze PS,
b) předsednictvo PS,
c) předseda PS,
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d) kontrolní orgán PS.
3. Vyšší orgány vznikají na základě delegování členů z nižších orgánů. Rozhodnutí orgánů vyšších je
závazné pro orgány nižší.
4. Funkční období členů orgánů je tříleté.
5. Mandát volených a delegovaných členů zaniká:
a) odstoupením,
b) odvoláním,
c) zánikem členství.
6. Mandát členů z titulu funkce končí zánikem funkce.

Článek 8. Valné shromáždění delegátů
1. Valné shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem spolku a je tvořeno z delegátů jednotlivých PS.
Klíč k poměrnému zastoupení jednotlivých PS na valném shromáždění určí předsednictvo spolku.
2. Působnost valného shromáždění delegátů:
a) určuje hlavní zaměření činnosti a koncepci spolku,
b) schvaluje stanovy spolku, jejich změny a doplňky,
c) schvaluje složení předsednictva spolku,
d) z kandidátů PS volí a odvolává členy kontrolní komise spolku,
e) projednává zprávy o činnosti vyšších orgánů spolku a usnáší se o nich,
f) stanovuje výši členského příspěvku,
g) projednává všechny ostatní záležitosti, které převede do své působnosti,
h) na základě návrhu předsednictva spolku rozhoduje o udělení čestného členství,
i) na základě návrhu předsednictva spolku rozhoduje o zrušení PS,
j) rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem.
3. Zasedání valného shromáždění delegátů svolává předsednictvo podle potřeby, nejméně však
jedenkrát za 3 roky, dále tehdy, požádá-li o to nejméně 1/3 PS anebo kontrolní komise spolku.
4. Valné shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
delegátů. Jestliže se v dobu stanovenou pro konání zasedání sejde méně než polovina delegátů, o
hodinu později je valné shromáždění delegátů usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných
delegátů. Valné shromáždění delegátů se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů.
6

Ke schválení stanov, zániku spolku a zrušení PS je potřebná dvoutřetinová většina hlasů
přítomných delegátů.
5. Zasedání valného shromáždění delegátů je veřejné.
6. Podrobnosti o svolání a průběhu jednání valného shromáždění delegátů stanoví vnitřní předpis
spolku.

Článek 9. Předsednictvo
1. Předsednictvo je výkonným orgánem spolku, který je za svou činnost odpovědný valnému
shromáždění delegátů. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valného shromáždění
delegátů.
2. Předsednictvo tvoří členové delegovaní PS v poměru k počtu svých řádných členů, přičemž každý
PS musí být zastoupen minimálně 1 členem, nejlépe svým předsedou.
3. Působnost předsednictva:
a) volí z řad svých členů a odvolává předsedu a místopředsedu spolku,
b) schvaluje vnitřní organizační předpisy spolku za účelem provedení ustanovení stanov,
případně uspořádání dalších záležitostí spolku,
c) schvaluje roční plán i zprávu o činnosti, návrh rozpočtu i zprávu o hospodaření spolku,
d) zabezpečuje a koordinuje činnosti spolku uvedené v čl. 2, bod 3 a), b), c), h, i),
e) rozhoduje o činnostech spolku uvedených v čl. 2, bod 3 d), e), f),
f) rozhoduje o založení PS či zrušení PS, klesne-li počet členů PS pod 10 osob dle čl. 3, bod 10
e),
g) metodicky řídí a koordinuje vedení členské evidence,
h) svolává a obsahově připravuje zasedání valného shromáždění delegátů a stanovuje klíč k
poměrnému zastoupení jednotlivých PS,
i) navrhuje valnému shromáždění delegátů zrušení PS,
j) navrhuje valnému shromáždění delegátů kandidáty vhodné pro udělení čestného členství,
k) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valného shromáždění delegátů,
l) vyhrazuje si právo rozhodovat v záležitostech, které prohlásí za své a které nejsou dle stanov
vyhrazeny nejvyššímu orgánu.
4. Předsednictvo se schází nejméně 3x ročně a dále tehdy, požádá-li o to nejméně 1/3 PS
zastoupených v něm. Návrh na svolání zasedání předsednictva může předsedovi předložit také
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kontrolní komise spolku. Zasedání předsednictva svolává a řídí předseda spolku, příp. jím
pověřený člen předsednictva, zejména místopředseda spolku.
5. Zasedání předsednictva je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Jestliže se v
dobu stanovenou pro konání zasedání nesejde usnášeníschopná většina, zasedání se koná v
náhradním termínu. O termínu konání zasedání musí být členové předsednictva včas vyrozuměni.
V náhradním termínu bude zasedání usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
Předsednictvo se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. K volbě a odvolání
předsedy a místopředsedy spolku, dalších pověřených členů a ke schválení vnitřních organizačních
předpisů je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů. V případech hodných
zvláštního zřetele se předsednictvo může rozhodnout o způsobu hlasování, kdy každý PS bez
ohledu na počet svých zástupců v předsednictvu bude disponovat 1 hlasem.
6. Předsednictvo může za účelem projednání některých záležitostí podle potřeby přizvat na své
zasedání členy dalších orgánů spolku, příp. jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.
7. Předsednictvo může k zabezpečení své činnosti:
a) zřizovat sekretariát,
b) využívat služeb externích odborníků.
8. Podrobnosti o svolání a průběhu jednání předsednictva stanoví vnitřní předpis spolku.

Článek 10. Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
2. Působnost předsedy:
a) řídí a koordinuje činnost spolku společně s předsednictvem,
b) odpovídá za hospodaření spolku a jeho řádné fungování dle stanov,
c) zastupuje spolek v jednáních s orgány státní správy, zahraničními a mezinárodními
institucemi a sdruženími,
d) svolává a řídí zasedání předsednictva.
3. V případě nepřítomnosti předsedy, či z jeho pověření ho zastupuje místopředseda spolku.

Článek 11. Jednání spolku navenek
1. Jménem spolku jedná navenek samostatně předseda.
2. Podepisování jménem spolku probíhá tak, že předseda připojí k napsanému nebo vytištěnému
názvu spolku svůj vlastnoruční podpis.
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3. V případě nepřítomnosti předsedy, či z jeho pověření jedná a podepisuje jménem spolku
místopředseda.

Článek 12. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valnému
shromáždění delegátů.
2. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu.
3. Kontrolní komise má nejméně 3 členy, kteří volí hlasováním ze svého středu předsedu. Valné
shromáždění delegátů může při volbě členů kontrolní komise určit, že počet členů bude vyšší než
3, přičemž se nesmí jednat o sudý počet.
4. Působnost kontrolní komise:
a) kontroluje, zda spolek vykonává svou činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy
spolku a právními předpisy,
b) kontroluje hospodaření spolku,
c) kontroluje vedení členské evidence,
d) upozorňuje předsednictvo na nedostatky a podává mu návrhy na jejich odstranění.
5. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její člen nahlížet do účetních dokladů a
dokumentace spolku a jeho PS a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho
zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
6. Kontrolní komise poskytuje metodickou pomoc kontrolním orgánům PS.
7. Kontrolní komise se schází nejméně jedenkrát za rok. Její zasedání svolává a řídí předseda
kontrolní komise.
8. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí
přijímá většinou hlasů přítomných členů.

Článek 13. Členská schůze pobočného spolku
1. Členská schůze PS je nejvyšším orgánem PS a tvoří ji všichni členové PS.
2. Působnost členské schůze PS:
a) rozhoduje o hlavním zaměření činnosti PS v souladu se stanovami spolku,
b) volí a odvolává členy předsednictva PS a kontrolního orgánu PS,
c) volí a odvolává delegáty do vyšších orgánů spolku,
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d) projednává zprávy o činnosti a hospodaření orgánů PS a usnáší se o nich,
e) schvaluje plán činnosti a rozpočet PS,
f) rozhoduje o sloučení s jinými PS spolku,
g) rozhoduje o zániku PS,
h) projednává všechny ostatní záležitosti, které spadají do její působnosti.
3. Zasedání členské schůze PS svolává předsednictvo PS podle potřeby, nejméně však jedenkrát za
rok a rovněž tehdy, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 řádných členů PS. O svolání členské
schůze PS může požádat také kontrolní orgán PS anebo kontrolní komise spolku.
4. Členská schůze PS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pokud se v
dobu stanovenou pro konání schůze sejde méně než polovina členů PS, pak o hodinu později je
členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze se usnáší
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Ke schválení sloučení resp. zániku PS a k odvolání
volených a delegovaných členů je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů PS.

Článek 14. Předsednictvo pobočného spolku
1. Předsednictvo PS je výkonným orgánem PS, který je za svou činnost odpovědný členské schůzi PS.
Řídí činnost PS v období mezi zasedáními členské schůze PS a rozhoduje o všech záležitostech PS,
které nejsou dle stanov vyhrazeny vyšším orgánům.
2. Předsednictvo PS má nejméně tři členy, tvoří ho zejména: předseda PS, místopředseda PS a další
členové volení členskou schůzí PS.
3. Působnost předsednictva PS:
a) volí z řad svých členů a odvolává předsedu a místopředsedu PS,
b) řídí a zabezpečuje činnost PS,
c) vypracovává plán činnosti i zprávu o činnosti PS,
d) vypracovává návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření PS,
e) svolává a obsahově připravuje zasedání členské schůze PS,
f) zabezpečuje vedení členské evidence PS,
g) rozhoduje o přijetí, vyškrtnutí a vyloučení řádných členů PS,
h) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí vyšších orgánů spolku,
i) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze PS.
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4. Předsednictvo PS se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtvrt roku. Jeho zasedání
svolává a řídí předseda PS, příp. jím pověřený člen předsednictva PS.
5. Zasedání předsednictva PS je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Jestliže se v dobu stanovenou pro konání zasedání nesejde usnášeníschopná většina, zasedání
předsednictva PS se koná v náhradním termínu. O termínu konání musejí být členové
předsednictva včas vyrozuměni. V náhradním termínu bude zasedání předsednictva
usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Předsednictvo PS rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pro zvolení a odvolání předsedy a místopředsedy je
potřebná dvoutřetinová většina hlasů.
6. Předsednictvo PS může v době mezi členskými schůzemi podle potřeby kooptovat další členy, tak
aby většinu tvořili členové zvolení členskou schůzí.
7. Předsednictvo PS může za účelem projednání některých záležitostí podle potřeby přizvat na své
zasedání členy dalších orgánů PS, příp. jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.
8. Předsednictvo PS může v zájmu zabezpečení své činnosti využívat služeb externích odborníků.

Článek 15. Předseda pobočného spolku
1. Předseda PS je statutárním orgánem PS.
2. Působnost předsedy PS:
a) zastupuje PS navenek,
b) odpovídá za činnost a hospodaření PS,
c) svolává a řídí zasedání předsednictva PS.
3. V případě nepřítomnosti předsedy PS, či z jeho pověření ho zastupuje místopředseda PS.

Článek 16. Jednání pobočného spolku navenek
1. Jménem PS jedná navenek samostatně předseda PS.
2. Podepisování jménem PS probíhá tak, že předseda PS připojí k napsanému nebo vytištěnému
názvu PS svůj vlastnoruční podpis.
3. V případě nepřítomnosti předsedy PS, či z jeho pověření jedná a podepisuje jménem PS
místopředseda PS.

11

Článek 17. Kontrolní orgán pobočného spolku
1. Kontrolní orgán PS může být individuální anebo kolektivní a za svou činnost odpovídá členské
schůzi PS.
2. Členství v kontrolním orgánu PS je neslučitelné s členstvím v předsednictvu PS.
3. Individuální kontrolní orgán má 1 člena (revizor PS). Kolektivní kontrolní orgán má 3 členy
(kontrolní komise PS), kteří hlasováním ze svého středu volí předsedu. Členská schůze PS na
základě velkosti členské základny PS a podle svých potřeb může rozhodnout, zda funkci
kontrolního orgánu PS bude vykonávat revizor anebo kontrolní komise.
4. Působnost kontrolního orgánu PS:
a) kontroluje, zda PS vykonává svou činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy spolku
a právními předpisy,
b) kontroluje hospodaření PS,
c) upozorňuje předsednictvo PS na nedostatky a podává mu návrhy na jejich odstranění.
5. Kontrolní orgán PS se schází nejméně jedenkrát za rok. Je-li kontrolním orgánem kontrolní komise,
její zasedání svolává a řídí předseda. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů. Rozhodnutí přijímá většinou hlasů přítomných členů.

Článek 18. Hospodaření spolku
1. Spolek a jeho PS hospodaří s hmotným i nehmotným majetkem.
2. Zdroje majetku jsou:
a) příjmy z členských příspěvků,
b) dary od fyzických a právnických osob,
c) dotace a granty od státních orgánů, orgánů místní a regionální samosprávy a právnických
osob z tuzemska a zahraničí,
d) výnosy majetku,
e) příjmy z aktivit prováděných při naplňování předmětu činnosti spolku,
f) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.
3. Spolek a PS nakládají s majetkem a s disponibilními finančními prostředky dle podmínek
stanovených při jejich nabytí a podle schváleného rozpočtu.
4. Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku, za hospodaření PS odpovídá předseda PS.
5. Zásady hospodaření spolku podrobněji stanoví vnitřní předpis.
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Článek 19. Zánik spolku
1. Spolek může být zrušen dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem.
2. O zrušení spolku rozhoduje valné shromáždění delegátů, a pokud jde o zrušení spolku bez
právního nástupce, ustanoví likvidátora.
3. Při likvidaci spolku se postupuje podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. V případě likvidace spolku lze jeho majetek použít výhradně na obecně prospěšné a charitativní
účely nebo na účely podobného charakteru, jaké měl spolek.
5. Spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora.
6. Při sloučení spolku s jiným spolkem zúčastněné spolky uzavírají smlouvu o fúzi podle příslušných
ustanovení Občanského zákoníku.

Článek 20. Závěrečné ustanovení
Stanovy byly schváleny valným shromážděním delegátů dne 27. 8. 2016 a nahrazují původní stanovy
ze dne 24. 2. 1990 registrované ve znění změn ze dne 29. 3. 2003 pod č. j. VSP/1-2414/90-R.
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