HC DOMAŽLICE, z.s.

STANOVY SPOLKU
Znění dokumentu bylo schváleno Členskou schůzí HC Domažlice, z.s.
dne 16.12.2016
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HLAVA I.
Základní ustanovení
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1)

Zapsaný spolek HC DOMAŽLICE, z.s. (dále také „HC Domažlice, z.s“ nebo také
„klub“) byl založen zakládajícími členy podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů jako občanské sdružení. Zapsaný spolek
HC Domažlice, z.s. je právnickou osobou.
Čl. II.
Název spolku

1)

Název spolku je: HC DOMAŽLICE, z.s.
Čl. III.
Sídlo spolku

1)

Sídlem spolku je: U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice.
Čl. IV.
Cíle činnosti spolku, účel spolku

1)

Účelem činnosti spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování
a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti podpory a rozvoje zejména dětí,
mládeže a dospělých v ledním hokeji. Spolek organizuje tělovýchovný a
sportovní proces v oblasti ledního hokeje. V souladu se svými zájmy se spolek
zaměřuje na sportovní činnost dětí, mládeže a případně dospělých.

2)

Za tímto účelem a v souladu se stanovami plní spolek zejména tyto úkoly:
a) Vytváří předpoklady pro úspěšný provoz spolku, materiální a finanční
zabezpečení rozvoje ledního hokeje a s ním souvisejících forem tělesné
kultury. Pro tuto činnost získává své členy, především děti a mládež, a
spolupracuje s dalšími fyzickými a právnickými osobami.
b) Pečuje o sportovní, mravní a společenskou výchovu svých členů a snaží se
vytvářet vhodné podmínky pro organizování tréninků, utkání, turnajů, suché
a letní přípravy, soustředění, případně jiných aktivit pořádaných klubem.
c) Dbá o zvyšování tělovýchovné a sportovní zdatnosti svých členů, zejména
dětí a mládeže. K tomuto vytváří vhodné podmínky organizováním tréninků
a sportovních utkání, turnajů, suché a letní přípravy, soustředění či jiných akcí
spojených s touto činností.
d) Organizačně se podílí na zvyšování kvalifikace trenérů a dalších funkcionářů
spolku tak, aby mohli využívat svých nově nabytých znalostí k metodicky
správnému působení při výkonu svých činností a tím přispívat ke zdárnému
rozvoji dětí a mládeže a úrovně ledního hokeje.
e) Vede své členy k dodržování zdravotních, hygienických a protiúrazových zásad,
které jsou potřebné při jejich sportovní činnosti.
f) V souladu se svými zájmy může spolek pořádat i jiné formy kulturní a
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společenské činnosti.
g) Udržuje svá sportoviště či pronajaté prostory v provozuschopném a
odpovídajícím stavu, dodržuje stanovený pořádek v těchto prostorách a pečuje
o své hmotné materiální zabezpečení, které využívá ke své činnosti.
h) Zabezpečuje tvorbu vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich
hospodárné využívání.
3)

Spolek spolupracuje při plnění svých cílů s ostatními sportovními organizacemi
v ČR i v zahraničí a s orgány ČSLH, ČSTV, případně dalšími sportovními orgány
na všech úrovních.

4)

Spolek spolupracuje při plnění svých cílů s orgány měst a obcí, orgány státní
správy, samosprávy a ostatními úřady, fyzickými osobami, právnickými osobami
či jinými subjekty.
HLAVA II.
Orgány spolku
Čl. V.
Vymezení orgánů

1)

Orgány spolku jsou:
a) Členská schůze – nejvyšší orgán spolku
b) Výkonný výbor
c) Statutární orgán spolku
d) Trenérská rada

2)

Právo kandidovat na volenou funkci v orgánech spolku mají pouze řádní členové
spolku, kteří dosáhli alespoň věku 18 let, těmto pak přísluší rovněž hlasovací
právo na členské schůzi. Členové volených orgánů musí na požádání Výkonného
výboru nebo Členské schůze doložit do 30 dnů svou trestní bezúhonnost výpisem
z Rejstříku trestů ČR. V případě záznamu o pravomocném odsouzení za úmyslný
trestný čin se osoba vylučuje z příslušného orgánu. Právo odvolat člena
jakéhokoliv orgánu spolku má vždy Členská schůze.
Čl. VI.
Členská schůze

1)

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové
spolku.

2)

Členská schůze zejména:
a) Rozhoduje o převodech majetku spolku, poskytování finančních prostředků a
dalších majetkových úkonech, zejména pokud jde jednotlivě o částky rovné
nebo přesahující 300.000,- Kč (slovy: třistatisíckorunčeských).
b) Rozhoduje o rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem.
c) Rozhoduje o změně stanov.
d) Rozhoduje o dalších otázkách spolku, pokud si je Členská schůze vyhradí svým
rozhodnutím.
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e) Schvaluje rozpočet spolku na následující období.
f) Schvaluje hospodaření spolku za předchozí účetní období včetně účetní
závěrky.
g) Schvaluje disciplinární řád spolku.
h) Schvaluje výroční zprávu spolku za uplynulý kalendářní rok.
i) Volí a odvolává členy Výkonného výboru a Statutárního orgánu.
j) Schvaluje výši členských a hráčských příspěvků, případně dalších poplatků,
přičemž výši členských příspěvků u jednotlivých typů členství může stanovit
v odlišné výši.
3)

Voleni do orgánů spolku mohou být pouze řádní členové spolku, kteří ke dni volby
na členské schůzi dovršili alespoň věku 18 let.

4)

Volit a rozhodovat na Členské schůzi mohou pouze řádní členové spolku, kteří ke
dni zasedání Členské schůze dovršili alespoň věku 18 let.

5)

Členská schůze je usnášení schopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina
všech řádných členů spolku, tedy členů s hlasovacím právem.

6)

Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je Členská schůze schopna se usnášet. Po té
zajistí volbu předsedy zasedání a dále ještě osoby pověřené zhotovením zápisu
ze zasedání. Není-li Členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se,
může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou
pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání Členskou schůzi na
náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání
Členské schůze. Náhradní zasedání Členské schůze se musí konat nejpozději do
šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Členské schůze předtím svoláno. Na
náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených
na pořad předchozího zasedání. Usnesení pak může přijmout za účasti
libovolného počtu členů, a to prostou většinou hlasů.

7)

Zasedání Členské schůze zpravidla řídí předseda nebo místopředseda
Výkonného výboru a výjimečně jiný jeho člen.

8)

Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí prostá většina přítomných členů spolku
s hlasovacím právem.

9)

V případě rozhodování o rozpuštění spolku je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů
všech členů spolku s hlasovacím právem.

10) Členskou schůzi svolává Výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Výkonný
výbor může v případě potřeby svolat Členskou schůzi kdykoliv je to nutné z
hlediska fungování spolku. Výkonný výbor je povinen svolat zasedání Členské
schůze z podnětu alespoň třetiny řádných členů.
11) Termín, místo konání a program Členské schůze je nutno oznámit písemnou
pozvánkou anebo písemným či jiným sdělením (např. elektronickou poštou,
umístěním pozvánky na místě k tomu určeném, či na webových stránkách
vedených klubem), a to nejméně 15 dnů předem. Pozvánka musí obsahovat
místo, čas a program zasedání. Kdo zasedání svolal, ten jej může odvolat nebo
odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. V takovém případě se zasedání
Členské schůze musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo předchozí
zasedání svoláno.
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12) Nesvolá-li Výkonný výbor Členskou schůzi v průběhu roku, je oprávněn ji svolat
kterýkoli člen spolku s hlasovacím právem.
13) Z konání Členské schůze se pořizuje písemný zápis, který obsahuje průběh
Členské schůze, prezenční listinu, výsledky hlasování a přijatá či nepřijatá
usnesení. Zápisy z konání Členských schůzí se uschovávají po celou dobu trvání
spolku.
Čl. VII.
Výkonný výbor
1)

Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku a odpovídá za svoji činnost Členské
schůzi.

2)

Výkonný výbor má vždy předsedu a místopředsedu spolku. Tito jsou voleni
Členskou schůzi spolku společně s volbou členů výkonného výboru.

3)

Za Výkonný výbor jedná jeho jménem vůči spolku předseda či místopředseda
výkonného výboru.

4)

Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech jeho členů. Při rovnosti
hlasů rozhoduje předseda výkonného výboru.

5)

Výkonný výbor je volen Členskou schůzí.

6)

Výkonný výbor je volen na funkční období 4 let, člen výkonného výboru může být
zvolen opakovaně.

7)

Volba nových členů Výkonného výboru musí proběhnout nejpozději 7 dnů před
vypršením stanovené lhůty.

8)

Výkonný výbor zejména:
a) Rozhoduje o všech otázkách běžné činnosti spolku a o dalších činnostech,
které jsou těmito stanovami výslovně určeny nebo jsou blíže specifikovány ve
schválených pravidlech a vnitřních předpisech.
b) Zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví.
c) Zajišťuje a kontroluje účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních
prostředků.
d) Svolává Členskou schůzi.
e) Podává Členské schůzi zprávy o všech důležitých záležitostech ve spolku.
f) Zajišťuje vyhotovení zápisu z jednání Členské schůze do 30 dnů od jejího
zasedání.
g) Rozhoduje o přijetí nových členů spolku.
h) Rozhoduje o vyloučení člena spolku a do doby zřízení disciplinární komise také
vede disciplinární řízení s členy spolku.
i) Vede řádnou evidenci členů spolku, která je průběžně aktualizována.
j) Schvaluje a kontroluje čerpání finančních prostředků.
k) Připravuje roční účetní uzávěrku spolku.
l) Schvaluje přestupy a hostování hráčů.
m) Schvaluje obsazení trenérů u jednotlivých družstev na návrh šéftrenéra po
projednání v Trenérské radě.
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n) Projednává usnesení a podněty Trenérské rady.
o) Rozhoduje o úpravě rozpočtu (rozpočtových změnách).
p) Rozhoduje o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členských nebo
hráčských příspěvků, pokud pro to existují vážné důvody.
q) Může rozhodnout o zřízení disciplinární komise a vymezení jejích pravomocí
přijetím vnitřního předpisu.
r) Výkonný výbor vydává vnitřní předpisy, směrnice a další pravidla spolku a
rozhoduje o jejich úpravách, pokud si toto nevymíní členská schůze.
9)

Člen Výkonného výboru může na svou funkci rezignovat písemným prohlášením.
Do 30 dnů bude tento nahrazen kooptací. Kooptaci lze provést pouze dvakrát v
jednom volebním období. V případě nutnosti další kooptace se výbor rozpustí a
do 30 dnů se svolá Členská schůze, která zvolí nový Výkonný výbor. Kooptací
nelze nahradit předsedu, či místopředsedu spolku, kteří tvoří zároveň statutární
orgán spolku.

10) Pro zdárné plnění úkolů a cílů spolku Výkonný výbor přijímá usnesení a vydává
vnitřní předpisy.
11) Výkonný výbor se schází pravidelně, nejméně však 1x za dva měsíce.
12) Výkonný výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů.
Čl. VIII.
Statutární orgán spolku
1) Spolek má statutární orgán kolektivního charakteru, kdy tento se nazývá „statutární
orgán“ a je tvořen předsedou spolku a místopředsedou spolku.
2) Oba členové statutárního orgánu jsou oprávněni jménem spolku samostatně právně
jednat, s výjimkou právních jednání, která se týkají uzavírání závazkových vztahů
mezi spolkem a třetí osobou, či jiných majetkových úkonech, nad hodnotu plnění
300.000,-Kč (třistatisíckorunčeských) - v takovém případě je třeba souhlasu obou
členů statutárního orgánu, kdy k vypsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí
společně předseda i místopředseda svůj podpis.
3) Členové statutárního orgánu jsou do funkce jmenováni na dobu čtyř let, kdy toto se
odvíjí od volby členů výkonného výboru. Dokud nejsou zvoleni noví členové, nebo
nejsou potvrzeni volbou členové současní, vykonává nepřerušeně funkci
statutárního orgánu, statutární orgán současný.
Čl. IX.
Trenérská rada
1)

Pro potřeby spolku je zřízena stálá Trenérská rada jako doplňující poradní
orgán, kterou řídí šéftrenér. Činnost Trenérské rady t se řídí vnitřními předpisy
spolku.
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HLAVA III.
Vznik a zánik členství ve spolku
Čl. X.
Vznik členství
1)

Členství ve spolku vzniká přijetím za člena Výkonným výborem, na základě podané
přihlášky na stanoveném formuláři a uhrazením řádného členského příspěvku, či
sníženého členského příspěvku. Výše členských příspěvků odpovídajících danému
typu členství je stanovena vnitřním předpisem spolku. Ve spolku existují tři druhy
členství takto:
a) Řádné členství
b) Mládežnické členství
c) Zjednodušené členství

2)

Řádným členem se stává každý, kdo dovršil alespoň 18 let věku, zaplatil členský
příspěvek a o jeho přijetí rozhodl Výkonný výbor v souladu s těmito stanovami.

3)

Mládežnickým členem se stává každý, kdo je přijat za člena v souladu s těmito
stanovami a je zároveň mladší 18 let. Mládežnický člen spolku má snížený členský
příspěvek a nedisponuje hlasovacím právem na Členské schůzi a právem být
volen do orgánů spolku, jeho hlas je toliko poradní. Ostatní práva zůstávají
nedotčena. Po dosažení věku 18 let získává mládežnický člen automaticky
zjednodušené členství.

4)

Zjednodušené členství zahrnuje všechny členy starší 18 let, kteří jsou na spolek
zaregistrováni jako hráči, mají uhrazení hráčský příspěvek a snížený členský
příspěvek. Pokud uhradí i v plné výši příspěvek členský, stávají se automaticky
řádnými členy spolku. Zjednodušené členství nedisponuje hlasovacím právem na
Členské schůzi a právem být volen do orgánů spolku, jeho hlas je toliko poradní.
Ostatní práva zůstávají nedotčena.

5)

U osob mladších 18 let, lze získat členství ve spolku dle podmínek, uvedených v
odstavci 3) za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce, který tento
souhlas projeví vyplněním a podepsáním přihlášky za nezletilého člena.

6)

Podáním přihlášky dává člen (nebo jeho zákonný zástupce) najevo svůj souhlas s
posláním a cíli spolku a zavazuje se dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a
pravidla spolku, či usnesení orgánů spolku a platné směrnice a organizační řád
ČSLH.

7)

Výkonný výbor rozhodne o přijetí člena do 30 dnů od podání přihlášky. Pokud tak
Výkonný výbor ve stanovené lhůtě neučiní, považuje se žadatel o členství za
přijatého a automaticky se stává členem spolku.

8)

Žadatel o členství je přijat za člena spolku při odsouhlasení nadpoloviční
většinou všech členů Výkonného výboru.

9)

Každý člen spolku (u osob mladších 18 let jejich zákonní zástupci) souhlasí
s tím, aby spolek zpracovával a evidoval jeho osobní údaje podle zák. č.
101/2000 Sb., v platném znění a dává souhlas s využitím rodného čísla podle
zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje je spolek oprávněn
zpracovávat a evidovat i po jeho ukončení členství v spolku.
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Čl. XI.
Hráči spolku
1)

Hráč je platným členem spolku, a to dle těchto stanov buďto členem řádným,
členem mládežnickým, nebo členem se zjednodušeným členstvím. Práva a
povinnosti hráče jakožto člena se odvíjejí od druhu jeho členství.

2)

Hráčem spolku HC Domažlice se stává dítě, mládež a dospělý, který má platnou
registraci vedenou pod registračním číslem spolku HC Domažlice, z.s. nebo hráč,
který je na hostování po předchozí dohodě s jeho mateřským klubem (spolkem) po
dobu hostování, nebo dítě, které nemá prozatím platnou registraci vedenou pod
registračním číslem spolku HC Domažlice, z.s., ale účastní se tréninků, zápasů a
turnajů v rámci spolku.

3)

Hráč nebo jeho zákonný zástupce (u hráčů mladších 18 let), je povinen platit
hráčské příspěvky spolku ve stanovené výši a do termínu stanoveného Výkonným
výborem. Hráčský příspěvek je samostatným příspěvkem vedle příspěvku
členského a prostředky získané výběrem hráčských příspěvků jsou určeny
především na náklady, které spolek vynakládá na pronájmy ledové plochy, za
trenéry a další činnosti související zejména s činností hráče.

4)

Hráč je povinen řídit se pokyny svých trenérů a platnými vnitřními předpisy, těmito
stanovami, organizačním a soutěžním řádem vydaným českým svazem ledního
hokeje.

5)

Hráč je povinen přednostně se účastnit všech mistrovských utkání, které se týkají
jeho týmu (družstva) a tréninků ve stanovených časech. Nemůže-li tak učinit je jeho
povinností informovat svého trenéra o důvodech jeho nepřítomnosti.
Čl. XII.
Zánik členství

1)

Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena ze spolku,
b) jeho vyloučením,
c) nezaplacením členských příspěvků, a to do 31.3. příslušného roku,
nezaplacením hráčských příspěvků do termínu stanoveným Výkonným
výborem, popřípadě nerozhodne-li Výkonný výbor jinak.
d) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin při odnětí svobody
nepodmíněně,
e) úmrtím člena,
f) zánikem spolku

2)

Člen spolku může ze spolku vystoupit podáním oznámení o vystoupení ze spolku,
které doručí písemně Výkonnému výboru spolku.

3)

Vyloučit člena ze spolku je možné pro neplnění členských či jiných dohodnutých
povinností po předchozím písemném upozornění na neplnění těchto povinností,
které je v rozporu s platnými stanovami, pravidly spolku či vnitřními předpisy a
usneseními vydanými ČSLH a po marném uplynutí stanovené přiměřené lhůty k
odstranění nedostatků. Dále lze vyloučit člena ze spolku za chování, které se
neshoduje s dobrými mravy a neslučuje se s posláním, či cílem spolku.
8

4)

O vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor, který rozhodnutí o vyloučení doručí
vyloučenému členovi písemně.

5)

Návrh na vyloučení člena ze spolku může v písemné formě navrhnout kterýkoli
člen spolku, pokud jsou k tomu důvody vyplývající z těchto stanov nebo ze zákona.
Tento návrh předá Výkonnému výboru k projednání.
HLAVA IV.
Základní práva a povinnosti členů spolku
Čl. XIII.
Základní práva členů

1) Základními právy člena spolku jsou zejména:

a) Účastnit se podle svých schopností, možností a zájmů sportovního,
tělovýchovného a kulturně společenského života spolku. Tato účast se řídí
stanovami, vnitřními předpisy a pravidly spolku, či příslušnými řády a
směrnicemi ČSLH, ČSTV.
b) Účastnit se všech akcí, školení, seminářů, které podle povahy svého
zaměření umožňují výchovné působení, odborný a výkonnostní růst.
c) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy a přiměřenou kritiku v rámci všech
orgánů spolku, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a
vyžadovat od nich příslušnou odpověď související s jejich činností v rámci
spolku, to vše v souladu s vnitřními předpisy a pravidly spolku.
d) Požívat výhody vyplývajících z členství ve spolku.
2) Jednotlivá práva mohou být některým členům dočasně omezena, avšak výlučně
jako důsledek disciplinárního řízení nebo pro neuhrazení členských či hráčských
příspěvků ani po stanovené dodatečné přiměřené lhůtě.
Čl. XIV.
Základní povinnosti členů
1) Základními povinnostmi členů spolku jsou:
a) Svědomitě plnit své povinnosti a úkoly vyplývající ze stanov spolku a dle
platných vnitřních předpisů, přijatých usnesení a rozhodnutí orgánů a komisí
spolku.
b) Svým jednáním a chováním přispívat k organizační jednotě spolku, uvědoměle
udržovat kázeň, respektovat se navzájem a zachovávat úctu a důstojnost mezi
členy spolku.
c) Iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti spolku a řádně a svědomitě
vykonávat přijaté funkce v orgánech a komisích spolku.
d) Šetřit a chránit majetek spolku, který slouží k zabezpečení jeho činnosti.
e) Řádně a včas platit členské příspěvky dle příslušného typu členství a hráčské
příspěvky, popřípadě další poplatky stanovené Výkonným výborem spolku
nebo Členskou schůzí.
f) Svědomitým a korektním chováním reprezentovat spolek HC Domažlice, z.s.
2)

Porušení základních povinností člena spolku může mít za následek disciplinární
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postih a v krajním případě až vyloučení člena ze spolku.
HLAVA V.
Hospodaření a majetek spolku
Čl. XV.
Zásady hospodaření
1)

Spolek hospodaří s vlastními finančními prostředky na základě rozpočtu
schváleného Členskou schůzí spolku.

2)

Pro hospodaření spolku je využíván bankovní účet, na který jsou ukládány
finanční prostředky spolku a ze kterého budou postupně čerpány finanční
prostředky dle předem stanoveného plánu a rozpočtu spolku, či prováděny platby
za pronájmy, úhradu služeb a dalších plateb souvisejících s činností spolku. Dále
úhrady za výdaje dle dohodnutých smluvních podmínek nebo na základě
dojednaných smluv či dohod.

3)

Za správné hospodaření v souladu s platnými právními normami odpovídá Výkonný
výbor.

4)

Administrativu, organizační a hospodářské úkony provádí dle platných vnitřních
předpisů spolku určený člen Výkonného výboru nebo osoba pověřená Výkonným
výborem.

5)

Pro zpětnou kontrolu průběhu a výsledku hospodaření se provádí závěrečný účet
spolku za daný účetní (kalendářní) rok (účetní uzávěrka). Tento závěrečný účet
se předkládá ke schválení nejbližší Členské schůzi konané po uplynutí běžného
kalendářního roku.

6)

Členská schůze je oprávněna povolit mimořádné užití finančních prostředků
odchylně od stanoveného rozpočtu do výše, kterou stanoví.
Čl. XVI.
Členské příspěvky

1)

Člen spolku má povinnost hradit členské příspěvky, jsou-li stanoven pro příslušný
druh členství. Výši členských příspěvků, termín a způsob jejich splatnosti
schvaluje Výkonný výbor.

Čl. XVII.
Hráčské příspěvky
1)

Hráčské příspěvky jsou dalšími příspěvky vedle členských příspěvků. Tyto
příspěvky hradí hráči a jsou určeny především na úhrady nákladů spojených se
sportovní činností spolku.

2)

Výši hráčských příspěvků, termín a způsob jejich splatnosti schvaluje Výkonný
výbor.

3)

Hráčský příspěvek je povinen platit hráč, nebo jeho zákonný zástupce je-li hráč
mladší 18 let.
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Čl. XVIII.
Ostatní poplatky
1)

Výkonný výbor spolku je oprávněn členům určit další poplatky spojené s výlučným
užíváním částí majetku spolku nebo s využíváním služeb, jestliže jsou s jejich
využíváními spojeny další náklady spolku.

2)

Neplacení předepsaných poplatků v předepsané výši a stanoveném termínu
zbavuje člena, či hráče výhod a oprávnění, které byly spojeny s jejich plněním.
HLAVA VI.
Závěrečná ustanovení
Čl. XIX.
Závěrečná ustanovení

1)

Jakékoli změny těchto stanov spadají do výlučné pravomoci Členské schůze a
musí být provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku a zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob.

2)

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními
předpisy, tedy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem.

3)

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku HC Domažlice, z.s. při
jejím zasedání dne 16.12.2016.
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