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Stanovy spolku Golf Club Cihelny, z.s. 

 

1. NÁZEV A SÍDLO 

1.1 Název spolku zní Golf  Club Cihelny,  z.s.  („Spolek“). 

1.2 Sídlem Spolku jsou Cihelny 7, 364 64 Karlovy Vary – Bečov nad Teplou 

2. STATUT SPOLKU 

2.1 Spolek je samosprávný, dobrovolný, nezávislý svazek členů spolčujících se na základě 

společného zájmu. 

2.2 Spolek je právnickou osobou. 

3. PŘEDMĚT ČINNOSTI A CÍL SPOLKU 

3.1 Předmětem činnosti Spolku je všeobecná podpora rozvoje golfového sportu. 

3.2 Cílem činnosti Spolku je zejména zajišťování provozu zařízení nezbytných ke golfové hře. 

Cílem Spolku je též podpora mládeže při výuce golfové hry a současně i snaha 

zainteresovat ji pro golfový sport. 

3.3 Dalším cílem Spolku je vytvořit ideální podmínky pro trénink golfové hry a klubový život 

pro členy Spolku. Cílem Spolku je zároveň zajistit, aby Spolek příkladným chováním 

svých členů, úsilím o podporu rozvoje golfového sportu a současně pro své společenské 

aktivity a konání dobročinných akcí dosáhl prestižního postavení mezi spolky s obdobným 

posláním nejen v České republice, ale i v zahraničí. Proto bude Spolek usilovat o to, aby za 

členy Spolku byli přijímáni pouze ti uchazeči, kteří se nejen zaváží řídit těmito stanovami, 

ale zároveň budou sami aktivně vyžadovat jejich naplňování. 

3.4 Cílem Spolku je též udržování přátelských vztahů s ostatními spolky s obdobným 

posláním v České republice i v zahraničí. 

4. ČLENSTVÍ 

4.1 Členem Spolku se mohou stát fyzické osoby a právnické osoby, pokud chtějí přispět k 

naplnění cílů Spolku a souhlasí se stanovami, předmětem činnosti a cíli Spolku. 

4.2 Členem Spolku se též stane vlastník golfového resortu Cihelny, oznámí-li svůj zájem o 

členství ve Spolku představenstvu písemně. 

4.3 Druhy členství ve Spolku jsou řádné členství a čestné členství.  

4.4 Řádnými členy Spolku jsou fyzické a právnické osoby, přijaté za členy Spolku dle těchto 

stanov, nejsou-li čestnými členy Spolku.  

4.5 Čestnými členy Spolku jsou fyzické a právnické osoby, které se mimořádně zasloužily o 

rozvoj Spolku a naplňování jeho cílů, pokud budou přijaty za čestné členy Spolku dle 

těchto stanov. 

4.6 O přijetí uchazeče za člena Spolku rozhoduje představenstvo na základě písemné přihlášky 

podepsané uchazečem, popř. jeho zákonným zástupcem, jedná-li se o nezletilého 

uchazeče.  
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4.7 Členství ve Spolku vzniká na základě rozhodnutí představenstva o přijetí uchazeče, a to 

dnem splnění povinnosti zaplatit vstupní poplatek dle těchto stanov ve lhůtě dle článku 5.7 

těchto stanov, není-li uchazeč od této povinnosti rozhodnutím představenstva osvobozen, 

přičemž v takovém případě vzniká členství okamžikem uvedeným v rozhodnutí 

představenstva. V případě neuhrazení vstupního poplatku ve lhůtě stanovené v článku 5.7 

těchto stanov členství ve Spolku nevznikne a rozhodnutí představenstva o přijetí pozbude 

účinnosti. Členství vlastníka golfového hřiště ve Spolku vzniká v okamžiku doručení 

písemného oznámení představenstvu. 

4.8 S předchozím písemným souhlasem představenstva je členství ve Spolku převoditelné na 

třetí osoby. Tyto stanovy nezakládají právo na převod členství ve Spolku.  Představenstvo 

je oprávněno souhlas dle předchozí věty neudělit z jakéhokoli důvodu a zejména v případě, 

kdy je člen Spolku žádající o schválení převodu členství v prodlení se splněním jakékoliv 

své povinnosti dle těchto stanov, popř. pokud lze důvodně očekávat, že osoba, na kterou 

má být členství ve Spolku převedeno, nebude řádně plnit povinnosti člena Spolku dle 

těchto stanov. V případě neudělení souhlasu s převodem členství není představenstvo 

povinnost své rozhodnutí zdůvodnit. Osoba, na kterou bylo převedenou v souladu s tímto 

ustanovením členství ve Spolku, není povinna platit vstupní poplatek. 

4.9 Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: 

(a) rozhodnutím představenstva o vyloučení člena Spolku, 

(b) výpovědí člena Spolku, 

(c) úmrtím člena Spolku – fyzické osoby, 

(d) zánikem člena Spolku – právnické osoby bez právního nástupce nebo 

(e) zánikem Spolku.  

4.10 Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vyloučení člena Spolku v následujících 

případech: 

(a) ohrožuje-li nebo poškozuje-li člen Spolku svým chováním hrubým způsobem zájmy, 

cíle či pověst Spolku nebo 

(b) poruší-li své povinnosti dle těchto stanov, zejména neuhradí jakékoli poplatky dle 

těchto stanov ani po výzvě představenstva k úhradě. 

4.11 Rozhodnutí o vyloučení člena Spolku je představenstvo povinno zaslat vyloučenému členu 

Spolku doporučeným dopisem na adresu vedenou Spolkem v seznamu členů Spolku, popř. 

na jinou adresu, kterou takový člen písemně oznámil Spolku, a členství ve Spolku zaniká 

okamžikem rozhodnutí představenstva. 

4.12 V případě výpovědi zaniká členství ve Spolku okamžikem doručení výpovědi 

představenstvu. 

4.13 Dojde-li k zániku členství ve Spolku úmrtím člena Spolku, je kterýkoliv z jeho dědiců 

oprávněn písemně požádat představenstvo o přijetí za člena Spolku namísto zemřelého 

člena Spolku. Žádost dle předchozí věty musí být podána nejpozději do šesti měsíců od 

ukončení dědického řízení a musí k ní být přiložena úředně ověřená kopie listiny 

prokazující, že žadatel je dědicem zemřelého člena Spolku. Podá-li žádost dle první věty 

ve lhůtě dle druhé věty více dědiců, vyzve představenstvo takové dědice k předložení 

dohody s úředně ověřenými podpisy o tom, kdo z dědiců má být přijat za člena Spolku 

namísto zemřelého člena Spolku, a to nejpozději ve lhůtě stanovené představenstvem, 

která nesmí být delší než tři měsíce. Nedojde-li k příslušné dohodě mezi dědici ve lhůtě 
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stanovené představenstvem, nepřihlédne představenstvo ani k jedné žádosti dědiců. Osoba, 

na kterou přešlo v souladu s tímto ustanovením členství ve Spolku, není povinna platit 

vstupní poplatek. 

4.14 Na základě písemné žádosti řádného člena Spolku je představenstvo oprávněno 

rozhodnout o změně členství ve Spolku na čestné. Změna druhu členství ve Spolku je 

účinná od prvního dne kalendářního roku následujícího po rozhodnutí představenstva, 

nestanoví-li představenstvo ve svém rozhodnutí jinak. 

4.15 Dokladem o členství ve Spolku je členský průkaz. 

4.16 Představenstvo zajišťuje vedení Seznamu členů Spolku, ve které jsou zaznamenány 

veškeré významné skutečnosti týkající se všech členů Spolku, zejména den obdržení 

přihlášky uchazeče za člena Spolku a den rozhodnutí o ní, druh členství, den zaplacení 

vstupního poplatku a ostatních poplatků dle těchto stanov a adresa bydliště, resp. sídla, 

taktéž i den ukončení členství člena ve Spolku.  

4.17 Seznam členů Spolku není zpřístupněn, ani zveřejněn. Každý člen Spolku bere na vědomí, 

že poskytnutím svých osobních údajů do Seznamu členů Spolku udělil svůj souhlas 

s uvedením těchto údajů v Seznamu členů Spolku ve smyslu zákona o ochraně osobních 

údajů v platném znění.   

 

5. POPLATKY 

5.1 Kategorie poplatků Spolku jsou následující: 

(a) vstupní poplatek, 

(b) roční členský poplatek a  

(c) roční udržovací poplatek. 

5.2 Každý člen Spolku, kterému bylo doručeno rozhodnutí představenstva o jeho přijetí za 

člena Spolku, je povinen zaplatit Spolku vstupní poplatek, ledaže byl od této povinnosti 

rozhodnutím představenstva osvobozen. 

5.3 Každý člen Spolku je povinen každoročně platit Spolku roční členský poplatek nebo roční 

udržovací poplatek, ledaže byl od této povinnosti těmito stanovami nebo rozhodnutím 

představenstva osvobozen. 

5.4 Zaplacení ročního členského poplatku opravňuje člena Spolku k užívání golfového hřiště 

v příslušném kalendářním roce v souladu s podmínkami stanovenými provozním řádem 

schváleným vlastníkem golfového hřiště. 

5.5 Zaplacení ročního udržovacího poplatku neopravňuje člena Spolku k využívání golfového 

hřiště v příslušném kalendářním roce. 

5.6 O výši vstupních, ročních členských a ročních udržovacích poplatků pro jednotlivé 

kategorie členství ve Spolku rozhoduje představenstvo před začátkem příslušného 

kalendářního roku, a to nejpozději do 31. prosince. Stanovenou výši poplatků oznamuje 

představenstvo členům Spolku prostřednictvím webových stránek Spolku.  

5.7 Vstupní poplatek je splatný čtrnáctý den od doručení rozhodnutí představenstva o přijetí 

uchazeče za člena Spolku příslušnému členu Spolku, není-li uchazeč od této povinnosti 

rozhodnutím představenstva osvobozen. Roční členský poplatek a roční udržovací 

poplatek je splatný 31. prosince předchozího kalendářního roku, popř. čtrnáctý den po 
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doručení rozhodnutí představenstva o přijetí uchazeče za člena Spolku příslušnému 

uchazeči, je-li takové rozhodnutí doručeno po 31.prosinci předchozího kalendářního roku. 

5.8 Členové představenstva, členové kontrolní komise a sportovně technický komisař jsou po 

dobu výkonu funkce osvobozeni od povinnosti platit roční členské a roční udržovací 

poplatky dle těchto stanov. 

5.9 Vlastník golfového hřiště je osvobozen od povinnosti platit jakékoliv poplatky dle těchto 

stanov. 

5.10 Představenstvo je oprávněno kdykoliv rozhodnout o osvobození kteréhokoliv člena Spolku 

od povinnosti platit kterýkoliv z poplatků dle těchto stanov nebo o snížení takového 

poplatku. 

5.11 Nesplní-li člen Spolku povinnost zaplatit Spolku roční členský poplatek nebo roční 

udržovací poplatek, vyzve představenstvo písemně takového člena Spolku k zaplacení 

v dodatečné lhůtě, kterou v této výzvě zároveň určí a která nesmí být kratší než čtrnáct dnů 

od doručení výzvy příslušnému členu Spolku na adresu uvedenou v seznamu členů 

Spolku. 

5.12 Dojde-li ke změně řádného členství ve Spolku na čestné členství ve Spolku, není Spolku 

povinno vracet poplatky zaplacené příslušným členem. Představenstvo je však oprávněno 

rozhodnout na základě písemné žádosti takového člena jinak. 

5.13 Dojde-li k zániku členství ve Spolku výpovědí člena Spolku, není Spolku povinno vracet 

poplatky zaplacené takovým členem. Představenstvo je však oprávněno rozhodnout na 

základě písemné žádosti takového člena o vrácení zaplaceného ročního členského poplatku 

nebo ročního udržovacího poplatku nebo jejich části. 

5.14 Dojde-li k zániku členství ve Spolku vyloučením člena Spolku nebo jeho úmrtím, není 

Spolku povinno vracet jakékoliv poplatky zaplacené tímto členem. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU 

6.1 Každý člen Spolku je oprávněn v souladu s provozním řádem vydaným vlastníkem 

golfového hřiště užívat golfové hřiště, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Každý člen Spolku 

je oprávněn účastnit se akcí pořádaných Spolkem. 

6.2 Žádný člen Spolku neodpovídá za závazky Spolku vůči třetím osobám. 

6.3 Žádný člen Spolku není z důvodu svého členství ve Spolku povinen hradit jakékoliv 

poplatky či platby s výjimkou poplatků dle těchto stanov. Žádné ustanovení těchto stanov 

nemůže být vyloženo tak, aby kterýkoliv orgán Spolku byl oprávněn po členu Spolku 

pouze z důvodu členství ve Spolku požadovat úhradu jakéhokoliv poplatku či platby s 

výjimkou poplatků dle těchto stanov. 

6.4 Člen Spolku je povinen se podle svých možností a schopností podílet na činnosti a rozvoji 

Spolku. Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy Spolku. Člen Spolku souhlasí se 

zachycováním, zobrazováním své podoby a jejím rozšiřováním v rámci Spolkových akcí a 

pro účely naplnění cílů Spolku.   

6.5 Člen Spolku je povinen respektovat a dodržovat rozhodnutí shromáždění členů, 

představenstva nebo jiných orgánů Spolku, pokud jim přísluší rozhodování dle těchto 

stanov. 

6.6 Člen Spolku je povinen respektovat pravidla fair play, a to zejména ve hře a ve vztahu k 

ostatním členům Spolku. Člen Spolku je povinen dbát na ochranu dobrého jména Spolku. 
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6.7 Člen Spolku je povinen písemně oznámit Spolku jakoukoliv změnu v údajích uvedených v 

přihlášce k členství ve Spolku, resp. Seznamu členů Spolku, a to do patnácti dnů ode dne 

takové změny. 

6.8 Nedodržení povinností dle těchto stanov může být postiženo v souladu s těmito stanovami. 

6.9 Spolek neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví, životě a majetku způsobené členy Spolku 

třetím osobám při výkonu jejich členských práv. 

7. ORGÁNY SPOLKU 

7.1 Orgány Spolku jsou: 

(a) shromáždění členů, 

(b) představenstvo, 

(c) kontrolní komise 

(d) sportovně technický komisař. 

7.2 Členem jakéhokoliv orgánu Spolku může být zvolen či jmenován pouze člen Spolku, který 

má právo hlasovat na shromáždění členů. Funkce člena představenstva a člena kontrolní 

komise jsou vzájemně neslučitelné. 

7.3 Kterýkoliv člen kteréhokoliv orgánu Spolku je oprávněn ze své funkce písemně odstoupit. 

Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy byl písemný projev vůle dle předchozí 

věty doručen představenstvu. V případě odstoupení člena představenstva nebo člena 

kontrolní komise určí zbývající členové náhradního člena představenstva nebo člena 

kontrolní komise kooptací ze členů Spolku, kteří mají právo hlasovat, přičemž takový 

kooptovaný člen představenstva nebo člen kontrolní komise vykonává svou funkci až do 

doby, než dojde k řádné volbě nového člena představenstva nebo nového člena kontrolní 

komise shromážděním členů. V případě odstoupení z funkce sportovně technického 

komisaře jmenuje představenstvo sportovně technického komisaře do jednoho měsíce od 

skončení funkce odstupujícího sportovně technického komisaře. 

8. SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 

8.1 Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Spolku. 

8.2 Shromáždění členů tvoří všichni členové Spolku. 

8.3 Shromáždění členů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 

Představenstvo je povinno svolat shromáždění členů vždy, pokud o to požádá nejméně 

jedna třetina všech členů Spolku, vlastník golfového hřiště, je-li členem Spolku, nebo 

kontrolní komise, a to do třiceti dnů od doručení žádosti o svolání shromáždění členů 

představenstvu. K takové žádosti musí být přiložen navrhovaný program. 

8.4 Pozvánka na shromáždění členů se uveřejňuje na webových stránkách Spolku a nástěnce 

v klubovně Spolku nejméně čtrnáct dnů před jeho konáním. Pozvánka na shromáždění 

členů musí obsahovat datum a čas konání, místo konání a navrhovaný program.  

8.5 Shromáždění členů řídí prezident Spolku, v případě jeho nepřítomnosti řídí shromáždění 

členů člen představenstva. Po zahájení shromáždění členů zvolí shromáždění členů 

jednoho zapisovatele a jednoho ověřovatele zápisu z řad přítomných členů Spolku, kteří 

mají právo hlasovat. 
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8.6 Právo hlasovat na shromáždění členů mají pouze členové, kteří ke dni konání shromáždění 

členů dosáhli zletilosti, a kteří nemají vůči Spolku žádné dluhy či nedoplatky. Kterýkoliv 

ze členů Spolku, který má právo hlasovat, je oprávněn se nechat na shromáždění členů 

zastoupit na základě plné moci, a to i jiným členem Spolku, který má právo hlasovat. 

8.7 Shromáždění členů je usnášeníschopné, jsou-li přítomni členové Spolku, kteří mají právo 

hlasovat, a kteří mají třicet procent všech hlasů. 

8.8 Je-li členem Spolku vlastník golfového hřiště a účastní-li se shromáždění členů, má vždy 

padesát procent všech hlasů, což odpovídá počtu padesát hlasů. Všichni ostatní členové 

Spolku, kteří mají právo hlasovat, mají v součtu také padesát procent hlasů, přičemž počet 

hlasů připadající na jednoho takového člena Spolku odpovídá podílu čísla padesát a čísla 

vyjadřujícího počet členů Spolku, jiných než vlastníka golfového hřiště, kteří mají právo 

hlasovat, přítomných na shromáždění členů. 

8.9 Není-li vlastník golfového hřiště členem Spolku nebo neúčastní-li se shromáždění členů, 

má každý člen Spolku, který má právo hlasovat, jeden hlas. 

8.10 K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí shromáždění členů je třeba nadpoloviční většiny hlasů 

všech přítomných členů, kteří mají právo hlasovat. 

8.11 Hlasování členů Spolku na shromáždění členů je veřejné. Na návrh alespoň deseti 

přítomných členů Spolku, kteří mají právo hlasovat, rozhodne prezident Spolku o tom, zda 

se hlasování uskuteční jako tajné s použitím hlasovacích lístků. 

8.12 Z každého shromáždění členů se pořizuje zápis. Součástí zápisu musí být prezenční listina 

podepsaná každým z účastnících se členů Spolku. Zápis musí obsahovat označení jednání, 

ze kterého je pořízen, datum, body, o kterých se jednalo a rozhodovalo spolu s označením, 

jestli tyto body byly schváleny či ne, a záznam o hlasování o těchto bodech. 

8.13 Shromáždění členů: 

(a) rozhoduje o změnách právní formy Spolku, 

(b) rozhoduje o přijetí, změnách, či doplnění stanov Spolku, 

(c) volí a odvolává členy představenstva Spolku, 

(d) volí a odvolává členy kontrolní komise Spolku, 

(e) projednává a schvaluje rozpočet Spolku, 

(f) projednává a schvaluje výroční zprávy o hospodaření Spolku, 

(g) rozhoduje o změnách hlavních směrů činnosti a cílů Spolku, 

(h) rozhoduje o vstupu a členství Spolku v jiných spolcích a organizacích na návrh 

představenstva a 

(i) rozhoduje o dobrovolném zániku Spolku a jmenování likvidátora. 

9. PŘEDSTAVENSTVO 

9.1 Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem Spolku. 

9.2 Představenstvo má pět členů. 

9.3 Členové představenstva jsou voleni Shromážděním členů Spolku z řad členů Spolku, kteří 

mají právo hlasovat na shromáždění členů. 
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9.4 Funkční období členů představenstva je pětileté. 

9.5 Za představenstvo jedná navenek jménem Spolku prezident, v jeho nepřítomnosti 

viceprezident Spolku, které představenstvo volí ze svých členů. 

9.6 Schůze představenstva svolává prezident Spolku podle potřeby, v jeho nepřítomnosti 

viceprezident Spolku. Prezident Spolku je povinen svolat schůzi představenstva na žádost 

kteréhokoliv ze členů představenstva, a to nejpozději do čtrnácti dnů od obdržení takové 

žádosti. Prezident Spolku je povinen zajistit, aby byl o každé ze schůzí představenstva 

vyhotoven zápis podepsaný všemi členy představenstva, kteří se schůze účastnili. 

9.7 Představenstvo rozhoduje prostou většinou všech svých členů. 

9.8 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny těmito stanovami 

k rozhodování jinému orgánu Spolku, zejména pak o přijetí či vyloučení člena Spolku. 

9.9 V případě potřeby je představenstvo oprávněno jmenovat další orgány a komise Spolku. 

10. KONTROLNÍ KOMISE 

10.1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku. 

10.2 Kontrolní komise má tři členy. 

10.3 Členy kontrolní komise volí a odvolává Shromáždění členů Spolku z řad členů Spolku, 

kteří mají právo hlasovat na shromáždění členů. 

10.4 Funkční období členů kontrolní komise Spolku je pětileté. 

10.5 Za kontrolní komisi jedná navenek její předseda, kterého volí kontrolní komise ze svých 

členů. 

10.6 Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření Spolku podle příslušného rozpočtu 

schváleného shromážděním členů a o výsledcích informuje představenstvo vždy nejméně 

jedenkrát ročně, nejpozději však do 31. března následujícího kalendářního roku. 

11. SPORTOVNĚ TECHNICKÝ KOMISAŘ 

11.1 Sportovně technický komisař zajišťuje plnění úkolů stanovených Českou golfovou 

federací sportovně technickým komisařům členských spolků.  

11.2 Sportovně technického komisaře jmenuje a odvolává představenstvo z řad členů Spolku, 

kteří mají právo hlasovat na Shromáždění členů Spolku.  

11.3 Sportovně technický komisař provádí zejména pravidelnou roční kontrolu hendikepů členů 

Spolku, zaštiťuje soutěže pořádané na golfovém hřišti a dohlíží na dodržování pravidel 

golfu členy Spolku. 

12. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

12.1 Zdrojem příjmů a majetku Spolku jsou zejména: 

(a) poplatky členů Spolku dle těchto stanov, 

(b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti Spolku, 

(c) příspěvky a dotace České golfové federace a jiných tělovýchovných spolků a 

organizací a 

(d) dotace, dary a příspěvky jiných fyzických a právnických osob. 
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12.2 Představenstvo je povinno zajistit přípravu rozpočtu Spolku na každý kalendářní rok, 

přičemž veškeré položky rozpočtu musí souviset s činností Spolku. Návrh rozpočtu na 

následující kalendářní rok je představenstvo povinno předložit ke schválení shromáždění 

členů vždy nejpozději do 30. listopadu před začátkem příslušného kalendářního roku.  

12.3 Představenstvo je povinno zajistit soulad hospodaření Spolku s rozpočtem schváleným na 

příslušný kalendářní rok. Prostředky na výdaje nepředvídané v příslušném rozpočtu je 

představenstvo oprávněno vynaložit pouze tehdy, nelze-li jejich vynaložení odložit na 

dobu, kdy bude příslušný výdaj v rozpočtu schválen. 

12.4 Nebude-li rozpočet na příslušný kalendářní rok schválen shromážděním členů do začátku 

tohoto roku, je představenstvo povinno postupovat podle rozpočtu schváleného na 

předcházející kalendářní rok, a to až do schválení rozpočtu na příslušný kalendářní rok.  

12.5 Představenstvo je povinno zajistit řádné vedení účetnictví Spolku. 

13. ZÁNIK SPOLKU 

13.1 Spolku zaniká: 

(a) dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem na základě rozhodnutí 

Shromáždění členů nebo 

(b) rozhodnutím příslušného soudu. 

13.2 Zaniká-li Spolku dobrovolným rozpuštěním, je Shromáždění členů povinno současně 

rozhodnout o jmenování likvidátora, který nemusí být členem Spolku. Po dokončení 

likvidace provede likvidátor rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy Spolku podle výše 

vstupních poplatků zaplacených členy Spolku. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Jakékoliv změny a doplňky těchto stanov nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení 

shromážděním členů, neurčí-li shromáždění členů ve svém rozhodnutí o změně stanov 

jinak. Změny a doplňky těchto stanov je příslušným státním orgánům povinno oznámit 

představenstvo dle platných právních předpisů. 

14.2 Okamžikem přijetí těchto stanov se dosavadní mimořádné doživotní členství ve Spolku 

mění na řádné členství ve Spolku. Povinnost platit poplatky dle těchto stanov dosavadním 

mimořádným doživotním členům vzniká pro rok následující po přijetí těchto stanov. 

Povinnost hradit vstupní poplatek nevzniká. Oprávnění představenstva rozhodnout o 

přiznání čestného členství, popř. o osvobození od kteréhokoliv poplatku dle těchto stanov 

nebo jeho snížení zůstává nedotčeno. Okamžikem přijetí těchto stanov se dosavadní čestné 

a zvláštní členství ve Spolku zrušují a členství takových členů ve Spolku zaniká. 


