STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU BADMINTON UHERSKÉ
HRADIŠTĚ, z.s.
Článek I.
Název a sídlo spolku
Název spolku je: Sportovní klub Badminton Uherské Hradiště z.s. (dále též jen „SK Badminton UH“ nebo
„spolek“)
Sídlo spolku je: Pplk. Vladimíra Štěrby 1244, Uherské Hradiště, PSČ 686 05

Článek II.
Účel spolku
1. Účel spolku
SK Badminton UH je samosprávným a dobrovolným svazkem členů - fyzických osob provozujících aktivity
spojené se sportovní disciplínou badminton. Spolek byl založen (a trvá) k společnému zájmu jeho členů,
tj. k provozování aktivit spojených se sportovní disciplínou badminton.

2. Hlavní činnost spolku
Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování byl založen; tj.
provozování aktivit spojených se sportovní disciplínou badminton, které zejména zahrnuje:
- Vytvářet podmínky k rozvoji badmintonu nejen pro členy SK Badminton UH, ale také pro širokou
veřejnost a mládež.
- Organizovat badmintonové soutěže a turnaje.
- Vhodnými formami propagovat sportovní, především badmintonové aktivity a rozšiřovat členskou
základnu SK Badminton UH také se zaměřením na děti a mládež.
- Podporovat výkonnostní růst aktivních členů hráčské základny SK Badminton UH, zapojovat se do
soutěží a turnajů pořádaných jinými subjekty.
- Obhajovat zájmy svých členů a dbát na dodržování etických pravidel ve všech aspektech činnosti SK
Badminton UH.

3.Vedlejší hospodářská činnost
Vedle hlavní činnosti (viz. odst.2 tohoto článku těchto stanov) může spolek vyvíjet též vedlejší
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní
činnosti nebo v hospodářském využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro
spolkovou činnost včetně správy spolku.

ČLÁNEK III.
Členství
1.Vznik a podmínky členství
Členem SK Badminton UH může být pouze fyzická osoba. Fyzická osoba mladší 18 let (nezletilý) se může
stát členem pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce; je-li zákonných zástupců více, postačí
souhlas jednoho z nich. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního
nástupce.
Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí a nemůže být bráněno ze spolku vystoupit.
Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout jen přijetím za člena, kdy pro přijetí za člena platí
následující:
Podmínkou vzniku členství je souhlas uchazeče o členství se stanovami spolku vyjádřený v písemné
Přihlášce za člena spolku (dále jen „Přihláška“), kdy podpisem této Přihlášky a jejím doručením spolku
(resp. Výkonnému výboru spolku nebo některému z členů Výkonného výboru spolku) uchazeč o členství
ve spolku:
- projevuje vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku, a
- se zavazuje /a to od okamžiku, kdy se stane členem spolku/ chovat vůči spolku čestně a zachovávat
jeho vnitřní řád.
O přijetí za člena rozhoduje Výkonný výbor spolku na svém nejbližším jednání poté, co obdržel Přihlášku.
Výkonný výbor o svém rozhodnutí bez zbytečného odkladu písemně informuje uchazeče, přičemž
členství ve spolku vzniká uchazeči dnem kladného rozhodnutí Výkonného výboru spolku o přijetí
uchazeče za člena spolku.

2.Seznam členů
Spolek vede seznam svých členů, kdy ze vedení seznamu členů odpovídá a tento vede Výkonný výbor
spolku. Výkonný výbor provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku takto:
- zápisy: u každého člena se do seznamu členů zapisuje den vzniku členství ve spolku, jeho jméno,
příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště
- výmazy: u každého člena se do seznamu členů zapisuje den zániku členství a důvod zániku členství,
přičemž po uplynutí pěti let od zániku členství člena se provede výmaz všech dat a údajů bývalého člena
ze seznamu členů tak, aby tyto údaje a data bývalého člena se staly nečitelnými.
Určuje se, že seznam členů nebude zpřístupněn. V ostatním pro seznam členů platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

3.Zánik členství
Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nezaplacením členského příspěvku, zánikem spolku,
úmrtím člena nebo dalšími způsoby uvedenými v těchto stanovách nebo v zákoně.
Pro zánik členství ve spolku vystoupením mimo jiné platí následující:
Členství ve spolku zaniká dnem, kdy člen doručí spolku (resp. Výkonnému výboru spolku nebo
některému z členů Výkonného výboru spolku) své písemné vystoupení ze spolku
Pro zánik členství ve spolku vyloučením mimo jiné platí následující:

Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě
nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva dle předchozí věty se nevyžaduje, nelze-li porušení
povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Návrh na vyloučení člena může podat
v písemné formě kterýkoli člen spolku, kdy v návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro
vyloučení. Návrh na vyloučení musí být doručen Výkonnému výboru (statutárnímu orgánu) spolku, který
zabezpečí, aby člen, proti kterému návrh směřuje, měl příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit,
žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. O vyloučení člena rozhoduje
statutární orgán (tj. Výkonný výbor spolku), který je povinen písemné rozhodnutí o vyloučení doručit
neprodleně vyloučenému členu. Vyloučený člen může do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí Výkonného
výboru spolku o jeho vyloučení písemně navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala Valná hromada
spolku. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám,
nebo v jiných odůvodněných případech. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného
rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto
právo zaniká. Nebylo-li mu konečné rozhodnutí o vyloučení doručeno, může člen podat návrh do tří
měsíců ode dne, kdy se o vyloučení dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání
rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.
Pro zánik členství ve spolku pro nezaplacení členského příspěvku mimo jiné platí následující:
Členství ve spolku zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě (která nesmí
být kratší 30-ti dnů) určené spolkem dodatečně v písemné výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento
následek ve výzvě upozorněn.

4.Druhy členství
Neurčuje se členství různého druhu. Je tedy toliko jeden druh členství, kdy k omezení práv nebo
rozšíření povinností spojených s členstvím dochází jen v případech stanovených v těchto stanovách
(např. nemožnost hlasování nezletilých na zasedání valné hromady, nemožnost nezletilých být volen a
volit do orgánů spolku), jinak se souhlasem většiny dotčených členů. Ustanovení předchozí věty neplatí
v případech, má-li spolek k omezení práv nebo rozšíření povinností spravedlivý důvod.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů vůči spolku
1. Práva členů SK Badminton UH vůči spolku:
- účastnit se zasedání valné hromady, požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li
se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Nelze však poskytnout sdělení o
skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu
- hlasovat na zasedání valné hromady, toto se týká pouze členů nad 18 let
- volit a být volen do orgánů SK Badminton UH, toto se týká pouze členů nad 18 let,
- být informován o činnosti SK Badminton UH a podílet se na ní,
- využívat výhod plynoucích ze členství
- obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi
-kdykoli ze spolku vystoupit
-vykonávat a užívat další práva, jak jsou tyto určena v těchto stanovách

2. Povinnosti členů SK Badminton UH vůči spolku:
- jednat v souladu se stanovami a dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy SK Badminton UH,
- dodržovat usnesení a rozhodnutí orgánů SK Badminton UH,
- aktualizovat svoje kontaktní údaje, tj. bez zbytečného odkladu ohlásit Výkonnému výboru změnu svých
údajů zapsaných v seznamu členů
- ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů na činnost placením členských příspěvků
- svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen a které přijal
- plnit další povinnosti a závazky určené či stanovené v těchto stanovách

3.Ručení
Členové spolku neručí za jeho dluhy

4.Zákaz zvýhodnění a znevýhodnění
Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i
oprávněné zájmy.

5. Zneužití hlasu
Zneužije-li člen hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní zájem,
že k hlasu tohoto člena nelze pro určitý případ přihlížet. Toto právo zaniká, pokud návrh není podán do
tří měsíců ode dne, kdy k zneužití hlasu došlo.

Článek V.
Orgány spolku
1.Organizace spolku
Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, kdy statutárním orgánem je Výkonný výbor spolku
a kdy nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Nezřizují se kontrolní komise, rozhodčí komise ani
žádné další orgány spolku.
Na usnesení či rozhodnutí Valné hromady (nebo Výkonného výboru spolku), které se příčí dobrým
mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením občanského
zákoníku, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě,že bylo přijato usnesení (rozhodnutí)
v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

2. Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, kdy do působnosti valné hromady náleží:
a)určení hlavního zaměření činnosti spolku
b)rozhodování o změně stanov
c)schvalování výsledku hospodaření spolku
d)hodnocení činnosti Výkonného výboru spolku a jeho jednotlivých členů
e)volba a odvolání Výkonného výboru spolku
f)rozhodování o odměňování členů Výkonného výboru spolku
g)rozhodování o zrušení spolku
h)rozhodování o přeměně spolku
ch)schvalování vnitřních předpisů spolku
i)rozhodování o výši a splatnosti členského příspěvku, kdy valná hromada konaná v běžném kalendářním
roce určí výši a splatnost členských příspěvků na rok následující svým usnesením
l) rozhodování v dalších záležitostech určených těmito stanovami nebo v záležitostech, které si Valná
hromada k rozhodnutí vyhradí.
Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Hlasovací právo na valné hromadě mají všichni členové
vyjma nezletilých členů. Pokud se v těchto stanovách používá pojem „člen“ nebo „člen spolku“, má se
tím na mysli každý člen spolku; pokud se v těchto stanovách používá pojem „člen HP“ nebo „člen spolku
HP“, má se tím na mysli každý člen spolku s hlasovacími právy na valné hromadě
Statutární orgán svolá Valnou hromadu k zasedání tak, aby se konala nejméně jedenkrát do roka. Valná
hromada je svolávána ve lhůtě nejméně třicet dnů před jejím konáním. Statutární orgán je povinen
svolat valnou hromadu i z písemně předloženého podnětu alespoň třetiny členů HP, a to do 30 (slovy:
třiceti) dnů od doručení takového podnětu. Nesvolá-li statutární orgán ve lhůtě dle předcházející věty
zasedání Valné hromady, mohou ti, kdo podnět podali, svolat zasedání Valné hromady na náklady spolku
sami.
Zasedání valné hromady je svoláváno pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání. K
pozvánce mohou být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, nejsou-li tyto podklady připojeny,
je povinen svolavatel umožnit každému členu včas se seznámit s těmito podklady. Pozvánka se zasílá
členům na adresu uvedenou v seznamu členů nebo se předává osobně. Pokud nejsou připojeny k
pozvánce podklady týkající se pořadu zasedání, musí pozvánka obsahovat označení místa, kde se člen
může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu Valné hromady. Místo a čas zasedání
valné hromady se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
Má-li dojít ke změně stanov spolku nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov spolku,
pozvánka obsahuje v příloze též návrh těchto změn stanov nebo návrh usnesení.
Valná hromada je schopna se usnášet za účasti členů HP, kteří mají většinu všech hlasů. Usnesení valná
hromada přijímá většinou hlasů členů HP přítomných v době usnášení; každý člen HP má jeden hlas.
Tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů všech členů HP je zapotřebí k přijetí usnesení o schválení nebo změně
stanov, zrušení nebo přeměně spolku.
Každý člen HP je oprávněn dát se na zasedání valné hromady a při hlasování na valné hromadě zastoupit
kteroukoli svéprávnou fyzickou osobou. Plná moc musí být písemná a musí být předložena statutárnímu
orgánu před zahájením valné hromady.
Kdo svolal zasedání valné hromady, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo
svoláno. Pokud se tak stane méně než týden před oznámeným datem konání zasedání valné hromady,
nahradí spolek členům, kteří se dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání valné hromady v pozvánce, lze rozhodnout jen za
účasti a se souhlasem všech členů HP oprávněných o ní hlasovat.
Zasedání valné hromady zahajuje předseda výkonného výboru spolku anebo předsedou pověřený člen
výkonného výboru spolku, který ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet. Poté předseda
výkonného výboru spolku anebo předsedou pověřený člen výkonného výboru spolku zajistí volbu
předsedy valné hromady, který následně vede zasedání valné hromady tak, jak byl ohlášen jeho pořad a
také ho ukončuje.
Na valné hromadě hlasují členové HP veřejně. Valná hromada se může většinou hlasů přítomných členů
HP usnést, že bude o určité záležitosti hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě valná
hromada současně stanoví postup pro tajné hlasování.
Z jednání zasedání valné hromady se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá statutární orgán. Zápis
musí být vyhotoven do 30-ti dnů od ukončení valné hromady a musí z něho být patrné, kdo zasedání
valné hromady svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal a kdy byl zápis vyhotoven.
Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost valné hromady k usnášení a rozhodování,
záznam o průběhu jednání, plná znění přijatých usnesení, výsledky voleb, pokud byly konány. Přílohou
zápisu je listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým
projednávaným bodům. Zápis podepisuje statutární orgán a předseda zasedání. Není-li možné, aby zápis
o zasedání valné hromady zajistil statutární orgán ve shora uvedené lhůtě, pak zápis vyhotoví ten, kdo
zasedání valné hromady předsedal nebo ten, koho tím valná hromada pověří. Zápisy včetně písemných
podkladů k jednání valné hromady jsou uchovávány u předsedy výkonného výboru spolku. Každý člen je
oprávněn bez omezení nahlížet do zápisů ze zasedání valných hromad, kdy toto právo je možno vykonat
v sídle spolku
Nepřipouští se dílčí valné hromady (členské schůze) ani se neurčuje, že působnost valné hromady plní
shromáždění delegátů.
Není-li valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, může statutární orgán nebo ten, kdo
valnou hromadu svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15-ti dnů od předchozího zasedání valnou
hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné
hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který
bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o
záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení mohou být přijata za účasti
libovolného počtu členů HP, usnesení se přijímá většinou hlasů členů HP přítomných v době usnášení;
každý člen HP má jeden hlas; tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů všech členů HP je zapotřebí k přijetí
usnesení o schválení nebo změně stanov, zrušení nebo přeměně spolku.

3. Výkonný výbor spolku
Určuje se, že statutární orgán spolku je kolektivní. Statutárním orgánem SK Badminton UH je Výkonný
výbor spolku (dále jen „výbor“), který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor zastupuje spolek
ve všech záležitostech. Navenek zastupuje spolek předseda výboru a v jeho nepřítomnosti jiný člen
výboru. Písemná právní jednání za spolek podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru,
v době nepřítomnosti předsedy výboru podepisují za spolek dva členové výboru. Kdo za spolek
podepisuje, připojí k názvu spolku svůj podpis a údaj o své funkci.
Výbor je výkonným orgánem spolku, řídí a organizuje běžnou činnost spolku, rozhoduje ve všech věcech
s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem a/nebo/anebo těmito stanovami
svěřeny do výlučné působnosti valné hromady, nebo které si zasedání valné hromady vyhradilo
k rozhodnutí.

Za svou činnost odpovídá výbor valné hromadě. Navenek za výbor uvnitř spolku jedná předseda výboru.
Členové výboru jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Předsedu volí výbor z řad svých členů a z
funkce předsedy jej odvolává. Výbor má 3 (slovy: tři) členy. Výbor rozhoduje o záležitostech spolku ve
sboru. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje
většinou hlasů všech svých členů.
Členem výboru může být jen ten, kdo je plně svéprávný a kdo je členem spolku. Člen výboru může být
volen opětovně. Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje se, že bude tuto funkci vykonávat s nezbytnou
loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 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. Člen výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil
pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Funkční období členů
výboru je tříleté.
Funkce člena výboru zaniká volbou nového člena výboru. Člen výboru může být z funkce odvolán valnou
hromadou. Člen výboru a to včetně předsedy výboru může před uplynutím funkčního období z funkce
odstoupit. Odstoupení musí oznámit výboru písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na
své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.
Výbor rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Zasedání výboru se svolá vhodným způsobem
(poštou, prostřednictvím e-mailu, osobním doručením pozvánky) pozvánkou ve lhůtě nejméně 7 (slovy:
sedm) dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být patrné místo, čas a pořad jednání. Kdo zasedání
svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Zasedání může svolat
kterýkoli člen výboru. Osoba pověřená vedením zasedání výboru (tj. předseda výboru nebo jím pověřený
člen výboru) vede zasedání tak, jak byl jeho pořad na pozvánce ohlášen, ledaže se výbor usnese na jiném
pořadu jednání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen
za účasti a se souhlasem všech členů výboru. Hlasování ve výboru je veřejné. Je-li přijato rozhodnutí,
zaznamená se na žádost člena výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za
neúčasti některého z členů výboru, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí.
Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradního člena výboru do
nejbližšího zasedání valné hromady.
O průběhu jednání výboru pořídí zápis ten, kdo jednání výboru svolal. Zápis musí obsahovat nejméně
údaje o místě, datu a programu jednání výboru, přijatá usnesení a rozhodnutí, výsledky hlasování a
námitky členů. Přílohou zápisu je seznam členů výboru s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen,
pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se
jmenovitě uvedou členové výboru, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování
u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena orgánu, který
hlasoval proti přijatému usnesení, se v zápise uvede také důvod jeho nesouhlasu. Zápis podepisuje ten,
kdo jednání výboru svolal a alespoň jeden další člen výboru. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání
jsou uchovávány u předsedy výboru. Každý člen orgánu má právo na vydání kopie zápisu.

4. Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku
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 orgánu spolku. Toto právo zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, kdy se

navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, nejpozději však do jednoho roku od přijetí
rozhodnutí.
Poruší-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na přiměřené
zadostiučinění. V ostatním pro právo na zadostiučinění platí právní úprava.

Článek VI.
Zásady hospodaření
Za hospodaření SK Badminton UH je zodpovědný výbor, který každoročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření. Zdrojem majetku SK Badminton UH jsou především :

Článek VII.
Zrušení spolku
1.Zánik spolku
SK Badminton UH zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku

2.Zrušení spolku
SK Badminton UH se zrušuje:
a)právním jednáním – dobrovolným zrušením (rozhodnutím valné hromady spolku dle těchto stanov)
b)rozhodnutím orgánu veřejné moci
c)z dalších důvodů stanovených zákonem
Zákon určuje, kdy je se zrušením spolku spojena likvidace, přičemž pro likvidaci spolku platí právní
úprava.
Pro přeměnu spolku (fúze, rozdělení) platí právní úprava.

Článek VIII.
Ustanovení společná a závěrečná
1.Pobočný spolek
Pobočný spolek se nezakládá

2.Uložení stanov
Tyto stanovy musí být uloženy (v úplném znění) v sídle spolku.

3.Založení a vznik spolku
SK Badminton UH byl založen a vznikl (byl registrován) coby občanské sdružení ve smyslu a dle zákona
č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Spolek vznikl dne 26.4.2012, kdy ke
dni 28.5.2016 je spolek zapsán ve veřejném rejstříku /spolkovém rejstříku/ vedeném Krajským soudem
v Brně pod spisovou značkou L 16542, přičemž identifikační číslo spolku je: IČ 22742611

4.Platnost a účinnost stanov
Práva a povinnosti těmito stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku (zákon č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a předpisy souvisejícími. Tyto stanovy byly
přijaty a schváleny dne 28.5.2016 valnou hromadou spolku s tím, že tyto stanovy v celém rozsahu ruší a
současně nahrazují dosavadní stanovy spolku. Nabytím platnosti těchto stanov se tedy ruší a pozbývají
platnosti dosavadní stanovy spolku.
V Uherském Hradišti dne 28. května 2016

