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S t a n o v y  
 

spolku Fan club HC OCELÁŘI TŘINEC 

I. Základní ustanovení 

1. Spolek Fan club HC OCELÁŘI TŘINEC z. s. (dále také jen „Spolek“) je dobrovolným 

nepolitickým svazkem fyzických i právnických osob podporujících HOCKEY CLUB 

OCELÁŘI TŘINEC a.s., kterýžto svazek se zaměřuje na propagaci hokejového klubu 

HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s., na propagaci ledního hokeje jako takového 

a dále na kulturně – společenskou a osvětovou činnost. 

 

2. Spolek je ve smyslu ust. § 210 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také jen „Občanský zákoník” nebo „OZ”), právnickou 

osobou, která vystupuje v právních vztazích samostatně svým jménem a nese 

majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

 

3. Spolek působí zejména na území města Třince, nicméně může vyvíjet svou činnost i na 

jiných místech České republiky nebo i v zahraničí. 

 

II.  Název a sídlo Spolku 

1. Název Spolku zní: Fan club HC OCELÁŘI TŘINEC z. s. 

 

2. Sídlem Spolku je Třinec. 

 

III. Poslání a účel Spolku: 

1. Základním posláním a účelem Spolku je v co nejširší míře podporovat a propagovat 

hokejový klub HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s., včetně spolků HC OCELÁŘI 

TŘINEC z.s., HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, z.s., HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, z.s. 

(vše společně dále také jen „Klub“), jakož i propagovat lední hokej jako takový. 

 

2. V zájmu dosažení základního účelu uvedeného pod bodem 1 tohoto článku stanov 

Spolek zejména: 

a) rozvíjí společenskou a propagační činnost, 

b) organizuje výměnu zkušeností s ostatními fan cluby v České republice a 

v zahraničí, 

c) spolupracuje s vedením klubu HOCKEY CLUB HC OCELÁŘI TŘINEC a.s. a 

vedením jednotlivých dotčených spolků, 

d) aktivně působí při výchově mládeže, zejména z řad fanoušků ledního hokeje 

v Třinci, 

e) organizuje akce na podporu hokejového klubu HOCKEY CLUB OCELÁŘI 

TŘINEC a.s. nebo jednotlivých dotčených spolků, a to jak při hokejových zápasech, 

tak i mimo tyto zápasy, 

f) spolupracuje s Policií České republiky. 

 

3. Za účelem podpory základního poslání a účelu Spolku popsaného v prvním odstavci 

tohoto článku stanov je Spolek oprávněn vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání v rámci ohlašovací živnosti volné „Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. 
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IV.  Členství ve Spolku 

1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, a to bez ohledu zejména na národnost 

či politické přesvědčení, jakož i jakákoliv právnická osoba, pokud tyto osoby souhlasí 

s posláním Spolku a jeho stanovami. 

 

2. Zakládajícími členy Spolku byli pan Marek Broda (předseda), pan Dušan Ševčík 

(místopředseda) a pan Petr Branc (tiskový mluvčí).  

 

3. Členství ve Spolku je dobrovolné, nikdo nesmí být k členství nucen a každý může 

svobodně vystoupit. 

 

4. Není-li dále stanoveno jinak, členství vzniká automaticky dnem, kdy bude splněna 

poslední z následujících dvou podmínek, tj. doručení přihlášky Spolku a zaplacení 

členského příspěvku. Osoby, které byly v minulosti členy Spolku a jejich členství 

zaniklo vyloučením, se mohou stát opět členy Spolku výhradně na základě rozhodnutí 

organizačního výboru Spolku, a to na základě písemné přihlášky zájemce o členství 

doručené organizačnímu výboru Spolku a po zaplacení členského příspěvku. Budou-li 

splněny podmínky vzniku členství, organizační výbor Spolku zapíše nového člena do 

seznamu členů neprodleně. 

 

5. Zánik členství 

5.1 Členství ve Spolku zaniká 

a) vystoupením člena 

b) dohodou 

c) vyloučením 

d) smrtí člena – fyzické osoby, resp. zánikem člena – právnické osoby 

e) zánikem Spolku 

f) nezaplacením členského příspěvku 

g) jiným způsobem vyplývajícím z právních předpisů. 

 

5.2 Člen Spolku z něho může kdykoliv vystoupit, a to písemným oznámením 

doručeným organizačnímu výboru Spolku. V takovém případě členství zaniká dnem, 

kdy je písemné oznámení doručeno. 

 

5.3 Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena Spolku, jestliže člen: 

a) přes písemné upozornění organizačního výboru Spolku, poruší některou ze 

svých členských povinností, 

b) porušil některou ze svých členských povinností zvlášť hrubým způsobem; za 

porušení členských povinností zvlášť hrubým způsobem bude považováno 

zejména: 

- úmyslné jednání poškozující dobré jméno Spolku, 

- úmyslné jednání směřující proti právům či oprávněným zájmům Spolku 

(např. poškození nebo zcizení majetku Spolku apod.), 

- jednání směřující proti základnímu poslání, resp. účelu Spolku, 

- zveřejnění jakéhokoli údaje obsaženého v seznamu členů bez souhlasu 

příslušného člena, jehož údaj byl zveřejněn. 

O vyloučení rozhoduje valná hromada na návrh organizačního výboru Spolku. 

 

5.4 Bude-li člen Spolku v prodlení s úhradou členského příspěvku delším než dva 

měsíce, jeho členství automaticky zaniká. 
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6. Člen Spolku není oprávněn postoupit či jakkoli jinak převést svá členská práva a 

povinnosti na jinou osobu. Členská práva a povinnosti nepřecházejí na dědice či právní 

nástupce člena. 

 

7. Spolek vede elektronicky seznam svých členů, do něhož se zapisují jméno /název/, 

bydliště /sídlo/, datum narození /identifikační číslo/, e-mailová adresa člena. Do 

seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny zapisovaných skutečností, 

které člen Spolku oznámí. Po zániku členství budou veškeré údaje příslušného bývalého 

člena ze seznamu vymazány. Za vedení seznamu odpovídá organizační výbor Spolku. 

Seznam členů není veřejný, přičemž členům Spolku bude zpřístupněn na valné hromadě 

Spolku, v rozsahu možnosti nahlédnutí do seznamu, nebo na základě písemné a 

odůvodněné žádosti člena Spolku. Seznam členů může být zpřístupněn Klubu, což 

neznamená, že by tímto zpřístupněním došlo ke zveřejnění seznamu nebo údajů v něm 

obsažených. Bude-li na internetových stránkách www.fanstrinec.cz zřízena jejich 

neveřejná část přístupná pouze členům Spolku, může zde být umístěn a členům Spolku 

zpřístupněn také seznam členů Spolku. 

 

V.  Práva a povinnosti členů 

1. Člen má zejména tyto základní práva: 

a) podílet se na rozvoji, řízení a kontrole Spolku způsobem vyplývajícím z těchto 

stanov a příslušných právních předpisů, 

b) volit a být volen do orgánů Spolku, 

c) žádat s udáním důvodu a účelu za podmínek vyplývajících z článku VI. bod 2 stanov 

o svolání valné hromady, 

d) činit návrhy a podněty valné hromadě, vznášet dotazy a připomínky a být o jejich 

vyřízení informován, 

e) požadovat zprávy a informace o činnosti a hospodaření Spolku od organizačního 

výboru Spolku, 

f) podílet se na výhodách vyplývajících z členství ve Spolku.  

 

2. Člen má zejména tyto základní povinnosti: 

a) dodržovat stanovy Spolku a řídit se rozhodnutími orgánů Spolku, 

b) podílet se na činnosti a rozvoji Spolku, 

c) prosazovat řádné hospodaření Spolku, chránit, udržovat a zvelebovat majetek 

Spolku, 

d) zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Spolku, 

e) řádně a včas platit členské příspěvky, 

f) bez zbytečného odkladu písemně oznamovat organizačnímu výboru Spolku 

jakékoli změny údajů, které se o jeho osobě zapisují do seznamu členů, 

g) nezveřejňovat jakékoli údaje obsažené v seznamu členů bez souhlasu dotčených 

členů. 

 

VI. Orgány Spolku 

1. Orgány Spolku jsou: 

a) valná hromada 

b) organizační výbor 

 

2. Valná hromada 

2.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku, především na valné hromadě 

uplatňují členové Spolku své právo řídit záležitosti Spolku a kontrolovat jeho činnost. 

  

http://www.fanstrinec.cz/
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2.2 Valnou hromadu svolává organizační výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát 

za rok. Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to písemně s udáním důvodu a 

účelu více než jedna polovina členů. Termín a místo konání valné hromady oznamuje 

organizační výbor Spolku všem členům formou pozvánky, která bude zveřejněna na 

internetových stránkách Spolku, tj. na adrese www.fanstrinec.cz alespoň 14 dnů před 

tímto termínem. Aniž by byla dotčena předchozí věta, organizační výbor může 

pozvánku na valnou hromadu nebo informaci o zveřejnění zaslat členům Spolku také 

e-mailem, nicméně pro posouzení řádnosti svolání valné hromady je rozhodujícím 

pouze zveřejnění pozvánky na uvedené internetové adrese. V pozvánce se zpravidla 

také uvede důvod svolání valné hromady, tj. co má být předmětem projednání. Valná 

hromada se považuje za řádně svolanou i bez zveřejnění pozvánky výše uvedeným 

způsobem a při nedodržení termínu pro její zveřejnění, jsou-li na valné hromadě 

přítomni všichni členové a prohlásí-li, že na dodržení těchto náležitostí netrvají. 

 

2.3 Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomna nebo jinak účastna (např. 

pomocí videokonference) alespoň jedna třetina členů Spolku zapsaných v seznamu 

členů nejpozději v den, který předchází dni konání valné hromady. K přijetí platného 

usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny členů přítomných nebo jinak zúčastněných 

na valné hromadě v době usnášení. 

  

2.4 O každém jednání valné hromady se do dvou měsíců ode dne konání valné 

hromady vyhotovuje zápis, který obsahuje datum a místo konání valné hromady, 

program, výsledek hlasování, obsah usnesení, případně další skutečnosti. Zápis 

z jednání valné hromady podpisuje předsedající valné hromady, kterého volí valná 

hromada při jejím zahájení. Přílohou zápisu je prezenční listina obsahující 

identifikační údaje Spolku a dále jméno (název), bydliště (sídlo), datum narození 

(identifikační číslo) člena a jeho případného zástupce a vlastnoruční podpis člena nebo 

jeho zástupce. Zástupce člena Spolku je povinen předložit písemnou plnou moc, jejíž 

originál bude připojen k zápisu z jednání valné hromady. Třetí osoby se mohou 

účastnit valné hromady Spolku tehdy, vyžadují-li přítomnost takové osoby právní 

předpisy (např. je potřeba osvědčit některá rozhodnutí veřejnou listinou) nebo 

souhlasí-li nadpoloviční většina přítomných členů. 

  

2.5 Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména: 

a) rozhodování o změně stanov Spolku 

b) rozhodování o zrušení Spolku dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením 

s jiným Spolkem 

c) volba, odvolání a odměňování členů organizačního výboru 

d) rozhodování o vyloučení člena Spolku 

e) rozhodování o změně či zrušení rozhodnutí organizačního výboru, pokud jsou 

tato rozhodnutí v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo 

stanovami Spolku 

f) rozhodování o založení právnické osoby nebo o uzavírání smluv o zakládání 

(vytváření) právnických osob, jakož i o získávání majetkových a jiných účastí 

v jiných právnických osobách, jakož i rozhodování o zrušení či změně 

takových smluv či pozbývání majetkových a jiných účastí v jiných 

právnických osobách 

g) rozhodování o změně symboliky Spolku 

h) stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje činnosti Spolku 

i) rozhodování o všech dalších otázkách, které do působnosti valné hromady 

svěřují právní předpisy, stanovy nebo, o kterých si valná hromada rozhodnutí 

vyhradí. 
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2.6 Rozhodování valné hromady mimo jednání 

2.6.1 Navrhne-li to organizační výbor Spolku, valná hromada může přijímat 

rozhodnutí i mimo svá jednání. 

 

2.6.2 Valná hromada může rozhodovat mimo jednání zejména tak, že členové 

Spolku budou o přijímaném rozhodnutí hlasovat na internetových stránkách 

www.fanstrinec.cz, a to v jejich neveřejné části, která je přístupná pouze členům 

Spolku po zadání přihlašovacích údajů. Připouští se však také korespondenční 

hlasování. 

 

2.6.3 Bude-li rozhodováno mimo jednání na internetových stránkách, členové 

Spolku budou k účasti na hlasování vyzváni zasláním e-mailu na jejich e-mailové 

adresy nebo vyvěšením odpovídající informace na veřejně přístupné části výše 

uvedených internetových stránek. Návrh rozhodnutí, příslušné podklady a 

informace o lhůtách, ve kterých bude možno hlasovat, budou k dispozici 

v neveřejné části předmětných internetových stránek. Pokud bude zvolena forma 

korespondenčního hlasování, návrh rozhodnutí, příslušné podklady informace o 

lhůtách, ve kterých bude možno hlasovat, a instrukce, jak má být hlasování 

provedeno, budou zaslány všem členům Spolku na jejich adresy (zpravidla e-

mailové). 

 

2.6.4 Organizační výbor Spolku po vytvoření příslušného internetového rozhraní, 

které bude vytvořeno tak, aby bylo schopno identifikovat přihlášeného člena, 

zjistit celkový počet hlasujících (včetně rozlišení, kdo hlasoval pro a kdo proti) a 

zamezit tomu, aby stejný člen mohl pro totéž rozhodnutí hlasovat vícekrát, zašle 

přihlašovací údaje všem členům Spolku na jejich adresu (zpravidla e-mailovou). 

 

2.6.5 Každý člen Spolku bude povinen si při prvním přihlášení do příslušného 

internetového rozhraní změnit tyto přístupové údaje dle své vlastní volby. 

 

2.6.6 K platnosti rozhodování mimo jednání je třeba, aby se jej aktivně zúčastnila 

alespoň jedna třetina všech členů Spolku. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 

hlasuje prostá většina členů, kteří se rozhodování mimo jednání zúčastnili. 

 

2.6.7 Informaci o tom, zda bylo přijato rozhodnutí mimo jednání valné hromady, 

bude umístěna na internetové adrese www.fanstrinec.cz v její neveřejné části. 

Bylo-li takto rozhodnutí přijato, na stejném místě bude umístěno také přesné znění 

přijatého rozhodnutí. Zápis ve smyslu ustanovení odst. 2.4 tohoto článku stanov 

se v takovém případě nemusí vyhotovovat. 

 

3. Organizační výbor 

 

3.1 Organizační výbor je kolektivním statutárním orgánem Spolku, jež řídí činnost Spolku 

a jeho členové dále uvedeným způsobem zastupují Spolek navenek vůči třetím osobám. 

 

3.2 Organizační výbor zejména: 

a) vykonává usnesení valné hromady včetně realizace schváleného plánu činnosti a 

rozpočtu Spolku 

b) svolává jednání valné hromady způsobem a za podmínek stanovených v článku VI, 

bod 2. 2, stanov, jakož i navrhuje rozhodování mimo jednání valné hromady 

c) rozhoduje o přijímání nových členů Spolku 
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d) zabezpečuje řádné vedení účetnictví, zpracovává daňová přiznání a předkládá valné 

hromadě ke schválení roční účetní závěrku Spolku 

e) vede seznam členů Spolku 

f) zajišťuje řízení činnosti Spolku mezi valnými hromadami a rozhoduje o všech 

záležitostech Spolku, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu 

g) zajišťuje zpracování předepsaných statistických údajů 

h) zajišťuje archivaci písemností a dokumentů nejméně v rozsahu stanoveném obecně 

závaznými právními předpisy 

i) rozhoduje o výši a termínu splatnosti členských příspěvků za podmínek 

stanovených těmito stanovami 

j) zajišťuje vzájemnou spolupráci s jinými fan cluby včetně spolupráce mezinárodní 

k) předkládá valné hromadě ke schválení kromě účetní závěrky případné návrhy 

organizačních předpisů Spolku, návrhy na vyloučení člena Spolku dle článku IV., 

bod 5.3, stanov, návrhy na změnu stanov, jakož i návrhy ve všech dalších věcech, 

o nichž rozhoduje valná hromada 

l) rozhoduje o všech dalších záležitostech, které nespadají do působnosti jiného 

orgánu Spolku 

 

3.3 Organizační výbor odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě. 

 

3.4 Organizace organizačního výboru. 

3.4.1 Počet členů organizačního výboru je stanoven na tři. Členy organizačního výboru volí 

z řad členů Spolku nebo jiných fyzických osob, pokud tyto osoby projeví s takovou volbou 

souhlas, valná hromada, která je též oprávněna členy organizačního výboru odvolat. 

Funkční období členů organizačního výboru činí deset let. Kterýkoliv člen organizačního 

výboru může ze své funkce odstoupit, přičemž k zániku funkce dojde uplynutím dvou 

měsíců od doručení prohlášení o odstoupení Spolku. Člen organizačního výboru může také 

odstoupit formou ústního prohlášení učiněného na valné hromadě Spolku. Pokud počet 

členů organizačního výboru neklesne pod polovinu, může organizační výbor kooptovat 

nové členy na dobu do následující valné hromady. 

 

3.4.2 Organizační výbor volí ze svého středu předsedu Spolku, prvního místopředsedu 

Spolku a druhého místopředsedu Spolku. Pokud by organizační výbor nebyl schopen zvolit 

jednotlivé osoby do uvedených funkcí, je povinen svolat valnou hromadu Spolku, která 

může provést volbu místo členů organizačního výboru. 

 

3.4.3 Členové organizačního výboru jsou povinni vykonávat svou funkci osobně a 

s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důležitých informacích a skutečnostech, jejichž 

prozrazení by mohlo, byť jen potencionálně, způsobit Spolku škodu nebo jinou újmu. 

Členové organizačního výboru jsou bezvýjimečně povinni postupovat v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, stanovami Spolku, jakož i rozhodnutími valné hromady 

Spolku. 

 

3.4.4 Členové organizačního výboru nejsou z právních jednání, které činí v zastoupení a 

jménem Spolku, osobně zavázáni třetím osobám. To je však nezbavuje povinnosti jednat 

s náležitou péčí a případné povinnosti k náhradě újmy. 

 

3.5 Schůze organizačního výboru 

3.5.1 Organizační výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Schůzi 

svolává zpravidla předseda organizačního výboru, nicméně tuto schůzi je oprávněn svolat 

kterýkoli člen. 
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3.5.2 Schůzi organizačního výboru svolává kterákoliv z osob uvedených pod bodem 3.5.1 

stanov zpravidla písemnou pozvánkou v elektronické podobě s uvedením termínu a místa 

jejího konání, jakož i pořadu jednání. Pozvánka musí být odeslána na e-mailovou adresu 

členů organizačního výboru, nejpozději pět dnů před plánovaným termínem konání schůze. 

Budou-li všichni členové organizačního výboru přítomni na schůzi a prohlásí-li, že na 

dodržení pětidenní lhůty, případně písemné formy pozvánky, netrvají, považuje se schůze 

za platně svolanou i bez dodržení této lhůty nebo formy pozvánky. 

 

3.5.3 Schůze organizačního výboru je schopna platně se usnášet tehdy, je-li přítomna nebo 

jinak zúčastněna (např. formou videokonference) nadpoloviční většina členů. Pro platnost 

usnesení organizačního výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo jinak 

zúčastněných členů, přičemž při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je 

předseda organizačního výboru Spolku, nebude-li pro některou schůzi za předsedajícího 

zvolen jiný člen. Třetí osoby se mohou účastnit schůze organizačního výboru tehdy, 

vyžadují-li přítomnost takové osoby právní předpisy nebo souhlasí-li všichni členové 

organizačního výboru. 

 

3.5.4 Schůzi organizačního výboru řídí předsedající. O průběhu schůze se pořizuje zápis, 

který obsahuje přijatá usnesení a který podepíší všichni přítomni členové. 

 

3.5.5 Organizační výbor Spolku může rozhodovat i mimo schůzi v písemné formě nebo 

s využitím technických prostředků.  

 

3.6. Stanovení výše a splatnosti členského příspěvku 

3.6.1 Členský příspěvek na jeden kalendářní rok činí 300,- Kč. Stane-li se osoba členem 

Spolku teprve v průběhu roku, i tak její členský příspěvek bude pro daný rok, resp. jeho 

zbývající část, činit 300,- Kč.  

 

3.6.2 Organizační výbor Spolku je oprávněn rozhodnout o navýšení členského příspěvku 

jednou ročně, přičemž takové navýšení by se projevilo až do členského příspěvku pro rok 

následující po roce, ve kterém organizační výbor rozhodl o navýšení členského příspěvku. 

Organizační výbor Spolku je povinen své rozhodnutí o navýšení členského příspěvku 

zveřejnit na internetové adrese www.fanstrinec.cz. Nebude-li rozhodnuto o navýšení 

členského příspěvku, jeho výše zůstává stejná jako v minulém roce. Organizační výbor 

Spolku je oprávněn navýšit členský příspěvek vždy maximálně o 25%; o případném větším 

navýšení členského příspěvku by musela rozhodnout valná hromada.  

 

3.6.3 Členský příspěvek je splatný nejpozději do 31. 8. příslušného roku, za který se členský 

příspěvek platí, nerozhodne-li organizační výbor Spolku o prodloužení termínu splatnosti.  

 

3.6.4 Členové Spolku, kteří využijí možnosti a pořídí si nejpozději do 30. 9. příslušného 

roku permanentní vstupenku na domácí zápasy extraligy A mužstva Klubu pro nadcházející 

hokejovou sezonu za zvýhodněnou cenu pro členy Spolku, mají úhradu členského 

příspěvku zahrnutou již v této zvýhodněné ceně permanentní vstupenky, tj. tito členové 

uhradí členský příspěvek prostřednictvím Klubu. Po uvedeném datu nebude možné 

zvýhodněnou permanentní vstupenku na nejblíže nadcházející hokejovou sezonu za 

zvýhodněnou cenu nabýt. Ostatní členové Spolku budou ve lhůtě dle předchozího odstavce 

hradit členské příspěvky na bankovní účet Spolku. 

 

VII.  Zastupování Spolku 

1. Statutárním orgánem Spolku je organizační výbor. 
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2. Spolek ve vztahu k třetím osobám a státním orgánům zastupuje každý člen 

organizačního výboru samostatně. 

 

VIII. Zásady hospodaření Spolku 

1. Hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a 

rozhodnutími příslušných orgánů Spolku. 

 

2. Spolek samostatně hospodaří se svým majetkem, který je tvořen věcmi a majetkovými 

právy; zdroje financování činnosti Spolku jsou pak zejména: 

a) členské příspěvky a oddílové příspěvky 

b) příspěvky ze sportovní, kulturní a společenské nebo další související činnosti 

c) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti 

d) příspěvky a dotace sportovních organizací 

e) dary apod. 

Spolek má právo majetek, s nímž hospodaří svým jménem, držet, užívat jej a nakládat 

s ním. 

 

3. Spolek jakožto právnická osoba vystupující v právních vztazích svým jménem, nese 

majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající s tím, že za porušení svých 

závazků odpovídá celým svým majetkem. 

 

4. Členové Spolku neručí za závazky Spolku. 

 

IX. Doba trvání a zánik Spolku 

1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

2. Spolek zaniká v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo stanovených 

jinými právními předpisy. O dobrovolném zrušení Spolku rozhoduje výhradně valná 

hromada Spolku. 

 

X. Všeobecná a závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími 

obecně závaznými předpisy. 

 

2. V případě, že některé z ustanovení těchto stanov, s ohledem na změny platného 

právního řádu, pozbude platnosti, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností 

nedotčena s tím, že namísto ustanovení, které pozbylo platnosti, bude použito 

ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu nebo, nebude-li takového 

ustanovení, řešení, jenž je v obchodním styku obvyklé. 

 

3. Je-li potřeba dle těchto stanov či dle právních předpisů doručovat organizačnímu výboru 

Spolku nebo jinému orgánu Spolku, předmětná písemnost se považuje za doručenou 

příslušnému orgánu, je-li doručena na adresu sídla Spolku nebo na e-mailovou adresu 

Spolku fanclub@email.cz. Členům Spolku je možno doručovat jakékoli písemnosti 

(včetně písemností souvisejících s jejich členstvím) i výhradně elektronickou poštou na 

jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů. 

 

 

V Třinci, dne _____________ 


