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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
1.1. Svaz branně-technických sportů České republiky, z. s. (dále jen „spolek“) je dle zákona
č. 89/2012 Sb. od 1. 1.2014 pod spisovou značkou L 2435 zapsaným spolkem ve spolkovém
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze a je právním nástupcem Svazu brannětechnických sportů České republiky, občanským sdružením uvedeného názvu založeným
k zabezpečování tělovýchovy a sportu v oblasti branně výchovných, sportovních, technických
a jiných společenských aktivit. Na zásadách nepolitičnosti, nezávislosti, samostatnosti a
dobrovolnosti sdružuje fyzické a právnické osoby, občany České republiky a cizí státní
příslušníky s trvalým pobytem na území ČR, se zájmem o sportovní a branně technickou
činnost. Ve své činnosti se řídí těmito stanovami, přijatými vnitřními normami a obecně
závaznými právními předpisy a působí na celém území České republiky.
1.2. Název spolku zní: Svaz branně-technických sportů České republiky, z. s. ;
spolek používá zkratku SBTS ČR.
1.3. Spolek má sídlo v Praze 7, U Pergamenky 3, PSČ 170 00.
1.4. ČSÚ přidělil spolku identifikační číslo 44 84 75 72.
1.5. Svaz branně-technických sportů České republiky, z. s. (dále jen „ spolek “) se dle
ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) považuje za hlavní spolek a
je tvořen zapsanými pobočnými spolky (dále jen “pobočný spolek SBTS“) jako organizačními
jednotkami a základními organizačními články hlavního spolku působícího na celém území
České republiky. Pobočné spolky SBTS schvaluje Rada, která následně požádá o zápis do
veřejného rejstříku. Pobočné spolky jsou právnické osoby se samostatnou právní
subjektivitou odvozenou od spolku a jednají svým jménem.
1.6. Spolek je právnickou osobou. Jménem spolku jako statutární orgány jsou oprávněni
jednat a činit právní úkony ve všech věcech předseda, tajemník a místopředseda spolku, a to
každý samostatně. Statutární orgány spolku tvoří předsednictvo Rady. Počet členů statutárního
orgánu zastupujícího spolek navenek jsou 3 členové.
1.7. K zabezpečení svých cílů spolupracuje spolek s ostatními spolky a iniciativami, orgány
státní správy a samosprávy, jinými sdruženími fyzických a právnických osob a
se zahraničními subjekty obdobného charakteru.

ÚČEL SPOLKU
Článek 2
2.1. Spolek orientuje svoji činnost na rozvoj sportovních a branně technických aktivit, na
podporu a uspokojování sportovních a společenských potřeb a zájmů svých členů.
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2.2. K tomu spolek:
a) vytváří podmínky pro rozvoj sportovních, branně technických a zájmových aktivit členů
spolku a poskytuje odbornou a metodickou pomoc základním článkům organizační výstavby
spolku
b) organizuje zájmové, výkonnostní a vrcholové sportovní a branně technické soutěže a akce
pro své členy a veřejnost; vydává pravidla těchto akcí, školí rozhodčí a uděluje výkonnostní
třídy,
c) napomáhá v přípravě obyvatelstva k obraně státu
d) pro svoji činnost vytváří potřebné finanční a materiální podmínky
2.3. K dosažení svého účelu může spolek nebo pobočný spolek SBTS realizovat také vedlejší
hospodářskou činnost spočívající v podnikání či jiné výdělečné činnosti.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU
Článek 3
3.1. Členství ve spolku může být řádné nebo čestné. Řádné členství je buď individuální nebo
kolektivní.

Článek 4
Řádné členství
4.1. Řádným individuálním členem spolku se může stát každý občan České republiky a cizí
státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, který
a) souhlasí se stanovami a činností spolku
b) činnost spolku podporuje
c) je evidován a aktivně pracuje v některém pobočném spolku SBTS (člen pobočného spolku
SBTS je členem spolku)
4.2. Řádným kolektivním členem se může stát právnická osoba, která o to požádá:
a) jako kolektivní člen pobočného spolku SBTS nebo
b) jako kolektivní člen spolku
4.3. O přijetí za člena spolku rozhodne příslušný orgán dle stanov pobočného spolku SBTS,
do něhož se uchazeč přihlásil. Dokladem o členství je platný členský průkaz, který je
majetkem spolku. Člen spolku může být evidován pouze u jednoho pobočného spolku SBTS.
4.4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
4.5. Přijetí za kolektivního člena a další práva a povinnosti se vymezí v dohodě o kolektivním
členství, kterou uzavírají statutární orgány spolku. Všechny kolektivní členy na základě
uzavřených dohod eviduje Rada.
4.6. Kolektivního člena zastupuje statutární orgán, ledaže by kolektivní člen určil jiného
zástupce.
4.7. Pobočný spolek SBTS může být kolektivním členem jiného spolku.

4

4.8. Základními právy člena spolku jsou:
a) účastnit se veškeré činnosti spolku podle svých zálib, schopností a možností a účastnit se
členských schůzí pobočných spolků SBTS, ve kterých jsou evidováni, s hlasem rozhodujícím
b) je-li starší 18 let, volit a být volen do všech funkcí ve spolku a být zvolen delegátem
Kongresu s hlasem rozhodujícím
c) svobodně vyjadřovat svá stanoviska a názory k činnosti a hospodaření na jednáních spolku
a podávat návrhy a informace orgánům spolku
4.9. Základními povinnostmi člena spolku jsou:
a) dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku a pobočného spolku SBTS, ve kterém je
evidován, jejichž závaznost vyplývá ze stanov
b) řádně platit stanovené členské příspěvky
c) odpovědně vykonávat povinnosti, vyplývající z členství ve spolku nebo z funkce
do které byl zvolen, jestliže se svou volbou souhlasil
d) chránit zájmy spolku a jeho majetek
4.10. Členství ve spolku zaniká:
a) rozhodne-li se člen spolku ze spolku vystoupit
b) neplní-li člen spolku své základní povinnosti nebo závažně porušil své povinnosti
vyplývající z členství nebo poškodil-li člen spolku svým jednáním spolek a statutární orgán
pobočného spolku SBTS, kde je evidován, jej vyloučil z členství ve spolku
c) úmrtím člena spolku
4.11. Návrh na vyloučení člena spolku může podat v písemné formě buď samostatně statutární
orgán nebo statutární orgán na základě návrhu minimálně třípětinové většiny členů pobočného
spolku SBTS. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
4.12. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby
rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Kontrolní a revizní komise.
4.13. Při vyloučení ze spolku může být bývalý člen spolku přijat do spolku nejdříve za tři roky
ode dne, kdy o vyloučení tohoto člena rozhodl statutární orgán pobočného spolku SBTS, ve
kterém byl jako člen spolku evidován.
4.14. Člen spolku je oprávněn přestoupit do jiného pobočného spolku SBTS se souhlasem
přijímajícího pobočného spolku SBTS.

Článek 5
Čestné členství
5.1. Za mimořádné zásluhy o spolek se může fyzická osoba, člen spolku, stát čestným členem
spolku, rozhodne-li o tom Kongres nebo Rada .
5.2. Dokladem o čestném členství je diplom o čestném členství ve spolku.
5.3. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen s výjimkou ustanovení
čl. 4.9 odst. b) – úhrada stanoveného ročního členského příspěvku je dobrovolná
5.4. Stejným postupem dle odstavce 5.1. může Kongres nebo Rada čestné členství zrušit.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU
Článek 6
Orgány spolku
6.1. Nejvyšším orgánem spolku (hlavního spolku) je Kongres, který je shromážděním
delegátů pobočných spolků SBTS řádně zvolených na členských schůzích pobočných spolků
SBTS podle klíče stanoveného Radou. Kongres svolává Rada nejméně jedenkrát za čtyři
kalendářní roky nebo vyžádá-li si to nejméně jedna třetina členů spolku. Kongres je
usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech zvolených delegátů a
usnesení Kongresu je platné, bylo-li přijato alespoň nadpoloviční většinou přítomných
delegátů.
6.2. Kongres:
a) schvaluje stanovy spolku
b) stanoví zaměření činnosti spolku
c) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku a revizní zprávu o spolku
d) volí předsedu spolku na dobu 4 let; předseda spolku se stává členem Rady
e) volí 7 členů Rady a 2 náhradníky Rady; zvolení členové Rady dle stanoveného počtu mají
4 leté funkční období,
f) volí nejméně 3 členy Kontrolní a revizní komise na dobu 4 let,
g) rozhoduje o mimořádných odvoláních ke Kongresu
h) rozhoduje o začlenění nebo vyčlenění spolku do nebo z jiných spolků
i) uděluje čestné členství
j) rozhoduje ve všech dalších věcech, které si ke svému rozhodnutí vyhradí.
k) schvaluje výši ročního „registračního“ členského příspěvku odváděného spolku pobočnými
spolky SBTS za každého člena spolku
6.3. Rozhodovacím orgánem spolku je Rada. Radu svolává předseda spolku podle potřeby,
nejméně však dvakrát ročně. V období mezi Kongresy rozhoduje ve všech záležitostech
spolku s výjimkou těch, které jsou stanovami jmenovitě vyhrazeny Kongresu. Rada se skládá
z předsedy spolku, tajemníka spolku a dalších členů zvolených Kongresem.
6.4 Jednání Rady řídí předseda spolku. Rozhodnutí Rady se považuje za platné, je-li na
zasedání Rady přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů Rady a bylo-li usnesení
Rady přijato alespoň nadpoloviční většinou všech přítomných členů Rady.
6.5. Rada zejména:
a) schvaluje svolání Kongresu a zpracovává podklady pro jednání Kongresu
b) rozpracovává závěry Kongresu a zodpovídá za jejich realizaci
c) schvaluje nové pobočné spolky SBTS a navrhuje jejich zápis do nebo výmaz z veřejného
rejstříku
d) schvaluje do funkce tajemníka spolku, který se stává členem Rady a svoji činnost vykonává
v pracovně právním poměru dle obecně platných právních předpisů
e) volí ze svého středu místopředsedu spolku
f) schvaluje plán činnosti Rady na daný kalendářní rok
g) schvaluje sportovní kalendář spolku na daný kalendářní rok
h) schvaluje investice spolku
i) projednává finanční výdaje na sportovní, branně technickou a zájmovou činnost spolku
a dotace a příspěvky pobočným spolkům SBTS
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j) schvaluje roční účetní uzávěrku spolku
k) je povinna informovat Kongres o činnosti a hospodaření spolku
l) rozhoduje o provedení úpravy stanov spolku vyplývající z novelizace obecně platných
právních předpisů nebo z usnesení soudu
m) má právo zřizovat dočasné pracovní a odborné komise a lektorský sbor
n) schvaluje svazovou symboliku
o) přijímá kolektivní členy spolku
p) má právo hospodařit s majetkem spolku; o nákupu nebo prodeji nemovitého majetku
spolku v hodnotě 1.000.000,-- Kč a vyšší může Rada rozhodnout pouze třípětinovou většinou
hlasů všech svých členů
r) schvaluje organizační, ekonomickou a sportovní legislativu spolku
s) vede evidenci všech pobočných spolků SBTS a kolektivních členů spolku
t) vede evidenci členů spolku
u) vede seznam rozhodčích spolku a schvaluje ústřední rozhodčí spolku
v) plní další úkoly vyplývající z usnesení a rozhodnutí Kongresu
x) na Kongresu mají členové Rady hlas rozhodující nebyli-li zvoleni delegáty
6.6. Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím doby
b) odstoupením z funkce člena Rady
c) zánikem členství ve spolku
d) úmrtím
6.7. Předseda spolku:
a) je statutárním orgánem spolku
b) jedná jménem spolku se státními orgány, jednotkami územní samosprávy, dalšími spolky a
jinými subjekty ve všech věcech týkajících se spolku
c) z pověření Rady svolává a řídí jednání Kongresu a Rady; na Kongresu má hlas rozhodující
nebyl-li zvolen delegátem
d) je nadřízeným všem zaměstnancům spolku a předkládá Radě personální návrhy
e) řeší další úkoly uložené Radou
f) při odstoupení předsedy spolku z výkonu funkce nebo při úmrtí se stává výkonným
předsedou se všemi právy a povinnostmi předsedy dosavadní místopředseda spolku, a to dnem
následujícím po dni, kdy bylo Radě doručeno oznámení o odstoupení z funkce předsedy
spolku nebo dnem následujícím po dni úmrtí předsedy spolku
6.8. Tajemník spolku:
a) je statutárním orgánem spolku
b) jedná jménem spolku se státními orgány, jednotkami územní samosprávy, dalšími spolky
a jinými subjekty ve všech záležitostech týkajících se spolku
c) zastupuje předsedu spolku v jeho nepřítomnosti
d) vede dokumentaci spolku
e) zpracovává podklady pro jednání Rady a plní další úkoly uložené Radou
6.9. Místopředseda spolku:
a) je statutárním orgánem spolku
b) jedná jménem spolku se státními orgány, jednotkami územní samosprávy, dalšími spolky
a jinými subjekty ve všech záležitostech týkajících se spolku
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c) stane-li se místopředseda spolku výkonným předsedou spolku dle ustanovení čl. 6.5.
písmeno f), zvolí Rada ze svého středu nového místopředsedu spolku na nejbližším zasedání
Rady a na uvolněnou funkci člena Rady nastoupí náhradník dle pořadí volby Kongresem.
6.10. Dle ustanovení čl. 1 odst. 1.6 těchto stanov jsou předseda, tajemník a místopředseda
výkonným orgánem spolku a jako statutární orgány spolku naplňují rozhodnutí Rady a
zastupují spolek navenek každý samostatně s tím, že k předepsanému jménu a funkci připojí
svůj vlastnoruční podpis. Ve všech záležitostech týkajících se nemovitého majetku spolku,
movitého majetku spolku v hodnotě vyšší než 50.000,-- Kč a manipulace s finančními
prostředky v částce vyšší než 50.000,--- Kč jsou nutné dva vlastnoruční podpisy statutárních
zástupců.
6.11. Spolek vede seznam členů v elektronické podobě, do které jsou zapisovány údaje
uvedené v přihlášce k členství ve spolku. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Rada
spolku. Rada spolku provede zápis člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství
a provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
6.12. V souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku každý člen, a to i bývalý,
obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů
obsahující údaje o své osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

POBOČNÝ SPOLEK
Článek 7
Pobočný spolek SBTS
7.1. Pobočný spolek SBTS je podle stanov organizační jednotkou spolku a jeho právní
osobnost se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Vzniká na základě návrhu Rady
zápisem do veřejného rejstříku. Je oprávněn jednat svým jménem a činit veškeré právní úkony
jeho se týkající ve všech věcech, které naplňují poslání spolku a nejsou v rozporu s těmito
stanovami.
7.2. Pobočný spolek SBTS musí splňovat zákonné požadavky pro zápis do veřejného rejstříku
určené obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami. Po zápisu do veřejného
rejstříku má pobočný spolek SBTS plnou způsobilost samostatně právně jednat a plně
zodpovídá za veškerou svoji činnost.
7.3. Z právního jednání pobočného spolku SBTS je zavázán a oprávněn pouze pobočný spolek
SBTS. Spolek (hlavní spolek) neručí v žádném rozsahu za závazky pobočného spolku SBTS.
7.4. Zakladatelé založí pobočný spolek SBTS, shodnou-li se na obsahu stanov; stanovy
obsahují alespoň:
a) název a sídlo pobočného spolku
b) účel pobočného spolku
c) práva a povinnosti členů pobočného spolku SBTS popřípadě určení způsobu, jak jim budou
práva a povinnosti vznikat
d) určení statutárního orgánu
7.5. Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku
a vyjádřit vlastnost pobočného spolku (např. „ Pobočný spolek SBTS + název sídla „)
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7.6. Pobočný spolek SBTS vznikne, jestliže
a) jej založí nejméně tři osoby,
b) podá svou přihlášku do spolku Radě
c) Rada souhlasí s jeho přijetím do spolku a podá návrh na zápis pobočného spolku SBTS do
veřejného rejstříku
7.7. Zřizovací listinou pobočného spolku SBTS jsou stanovy pobočného spolku SBTS a zápis
z ustavující schůze.
7.8. Každý pobočný spolek SBTS je povinen používat své vlastní identifikační číslo (IČ)
organizace podle zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Článek 8
Orgány pobočného spolku
8.1. Nejvyšším orgánem pobočného spolku SBTS je členská schůze (dále jen “členská
schůze“). Svolává ji statutární orgán pobočného spolku SBTS podle potřeby, nejméně však
jedenkrát do roka nebo z podnětu alespoň třetiny členů pobočného spolku SBTS nebo
kontrolního orgánu pobočného spolku SBTS. Postup pro svolání členské schůze a pravidla
zasedání členské schůze upravují ustanovení § 248 až § 254 občanského zákoníku.
8.2. 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. Postup pro svolání náhradní
členské schůze a pravidla náhradního zasedání členské schůze upravují ustanovení § 257
občanského zákoníku.
8.3. Členská schůze:
a) schvaluje stanovy pobočného spolku SBTS
b) volí předsedu a místopředsedu pobočného spolku SBTS a další členy výboru; neurčí-li
stanovy jinak, funkční období členů volených orgánů pobočného spolku SBTS je pětileté
c) může podle místních podmínek zvolit kontrolní komisi v celkovém počtu tří členů ve
složení předseda a dva členové pobočného spolku SBTS; neurčí-li stanovy jinak, funkční
období členů kontrolní komise pobočného spolku SBTS je pětileté
d) schvaluje plán činnosti, rozpočet a zprávu o činnosti a hospodaření pobočného spolku
SBTS
e) schvaluje výši členských příspěvků členů pobočného spolku SBTS
f) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím výboru pobočného spolku SBTS
g) podává návrhy v záležitostech spolku Radě a Kongresu
h) volí podle stanoveného klíče delegáty na Kongres
i) rozhoduje třípětinovou většinou všech svých členů o začlenění nebo vyčlenění pobočného
spolku SBTS do jiných spolků
j) rozhoduje ve všech dalších věcech, které si ke svému rozhodnutí vyhradí.
8.4. V období mezi členskými schůzemi je rozhodovacím orgánem pobočného spolku SBTS
výbor (dále jen „výbor“). Výbor svolává předseda pobočného spolku SBTS a schází se podle
potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
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8.5. Rozhodovacím orgánem pobočného spolku SBTS je výbor, který:
a) vede seznam členů pobočného spolku SBTS způsobem, který určí stanovy pobočného
spolku; tento seznam může být zpřístupněn pro účely souhrnné evidence členů spolku –
fyzických osob
b) vystavuje členské průkazy spolku,
c) je oprávněn hospodařit s majetkem pobočného spolku SBTS,
d) plní úkoly potřebné pro organizační zajištění veškeré činnosti pobočného spolku SBTS,
e) plní další úkoly stanovené členskou schůzí
8.6. Statutárním orgánem pobočného spolku SBTS je předseda. Členská schůze může
rozhodnout, že statutárním orgánem pobočného spolku SBTS je i místopředseda. Statutární
orgány jsou oprávněny jednat a činit právní úkony ve všech věcech, a to každý samostatně,
neurčí-li členská schůze jinak. Podepisují se tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu
pobočného spolku SBTS připojí svůj vlastnoruční podpis. Počet členů statutárního orgánu
zastupujícího pobočný spolek SBTS navenek jsou 1 nebo 2 členové.
8.7. Zvolila-li členská schůze kontrolní komisi pobočného spolku SBTS, komise:
a) dohlíží, jsou-li záležitosti pobočného spolku SBTS řádně vedeny a vykonává-li pobočný
spolek SBTS činnost v souladu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy
b) je povinna jednou ročně zpracovat revizní zprávu o činnosti a hospodaření pobočného
spolku SBTS pro členskou schůzi.
8.8. Souběžné členství ve výboru a kontrolní komisi je neslučitelné.
8.9. Pobočný spolek SBTS zanikne:
a) jestliže o tom rozhodne třípětinová většina všech členů pobočného spolku SBTS na členské
schůzi, nebo
b) fúzí s jiným spolkem nebo rozdělením pobočného spolku SBTS, jestliže o tom rozhodne
třípětinová většina všech členů pobočného spolku SBTS na členské schůzi, nebo
c) do 30 dnů od rozhodného okamžiku, kterým klesne počet členů pobočného spolku SBTS
na 2 a méně, nebo
d) rozhodne-li tak třípětinovou většinou všech svých členů Rada, jestliže pobočný spolek
SBTS je po dobu jednoho kalendářního roku nečinný (neuhradí-li roční „registrační“ členské
příspěvky za své členy), nebo
e) rozhodne-li tak třípětinovou většinou všech svých členů Rada nebo Kongres, jestliže
pobočný spolek SBTS vyvíjí činnost neslučitelnou s činností a stanovami spolku
f) v dalším se Rada řídí ustanovením § 268 občanského zákoníku.

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE SPOLKU
Článek 9
Kontrolní a revizní komise
9.1. Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“):
a) má minimálně 3 členy. Ze svého středu volí předsedu. Předseda KRK má v rámci kontrolní
činnosti právo účastnit se jednání Rady s hlasem poradním
b) dohlíží na dodržování stanov spolku, na dodržování souladu závazných usnesení Rady
s usneseními Kongresu, stanovami a obecně platnou legislativou a na hospodaření spolku
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c) schází se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně
d) je povinna zpracovávat revizní zprávu o spolku pro Kongres a alespoň jedenkrát ročně pro
Radu
9.2. KRK se ve své kontrolní činnosti a rozhodování řídí stanovami, usneseními Kongresu,
usneseními Rady a obecně platnými předpisy.
9.3. Souběžné členství v Radě a KRK je neslučitelné.

ZÁSADY JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VE SPOLKU
Článek 10
10.1. Ve vnitřním životě spolku jsou si všichni členové ve svých právech a povinnostech
rovni.
10.2. Ve všech organizačních složkách spolku jsou zásadní rozhodnutí přijímána a volby
prováděny hlasováním. Není-li těmito stanovami určeno jinak, hlasování je platné, zúčastní-li
se ho nadpoloviční většina oprávněných účastníků.
10.3. Pro přijetí rozhodnutí nebo pro zvolení do funkce je nutné, aby pro ně hlasovala
nadpoloviční většina přítomných oprávněných účastníků, neurčí-li stanovy jinak.

Článek 11
11.1. Vždy závazné je každé usnesení pro členy té organizační složky nebo orgánu spolku,
který toto usnesení přijal.
11.2. Usnesení Kongresu jsou závazná pro celý spolek.
11.3. Rozhodnutí Rady jsou závazná pro celý spolek, jestliže se týkají:
a) výkladu a plnění usnesení Kongresu, stanov a z toho vyplývající metodiky činnosti spolku.
b) uplatňování obecně platných právních předpisů ve spolku
c) hospodaření s majetkem spolku
d) smluvních vztahů spolku
e) pravidel členské evidence spolku
f) mezinárodních styků spolku
g) ediční činnosti spolku
h) pravidel společných sportovních a branně technických soutěží a přípravy rozhodčích,
i) svazové symboliky.
11.4. 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 orgánů spolku. Pravidla pro
uplatnění neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku jsou upravena v § 258 až § 261 občanského
zákoníku.
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Článek 12
12.1. Podání, stížnosti a odvolání členů spolku proti rozhodnutí pobočného spolku SBTS a
podání, stížnosti a odvolání pobočného spolku SBTS v záležitostech spolku řeší v první
instanci bez zbytečného odkladu Rada. Proti jejímu doručenému rozhodnutí se lze do 15 dnů
odvolat ke KRK, jejíž rozhodnutí do 60 dnů v dané záležitosti je konečné. Žádné ze
zmíněných odvolání nemá odkladný účinek.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Článek 13
13.1. Majetek a finanční zdroje spolku tvoří:
a) hmotný (nemovitý) a nehmotný majetek spolku
b) finanční majetek, pohledávky a jiná majetková práva
c) výnosy z majetku spolku a jeho organizačních jednotek
d) výnosy z realizace činností vykonávaných na základě objednávky nebo smlouvy
e) výnosy z vedlejší hospodářské činnosti
f) dotace a dary fyzických a právnických osob
g) účelové dotace
h) příspěvky od sponzorů
13.2. Členské příspěvky ve spolku jsou:
a) členský, který vybírá pobočný spolek SBTS od svých členů ve výši podle usnesení členské
schůze
b) příležitostný, který u příležitosti konání konkrétní akce spolku podle stanov může vybírat
od účastníků akce - členů spolku pořádající pobočný spolek SBTS ve výši stanovené
usnesením své členské schůze
c) roční „registrační“ členský každoročně se opakující příspěvek povinný pro pobočné spolky
SBTS, který od těchto organizačních jednotek vybírá Rada za každého člena pobočného
spolku, ve výši stanovené Kongresem.
13.3. Majetek pobočného spolku SBTS s výjimkou věcných prostředků, poskytnutých Radou
účelově k zabezpečení jeho sportovní a společenské činnosti, zůstává za všech okolností jeho
majetkem. S tímto majetkem je oprávněn nakládat výhradně pobočný spolek SBTS, který jej
vlastní.
13.4. Spolek (dle těchto stanov hlavní spolek) neodpovídá za hospodaření pobočného spolku
SBTS ani nepřebírá jeho závazky a ani neručí za jeho dluhy. Spolek a jeho pobočné spolky
SBTS jsou každý subjektem vlastnického práva a hospodaří vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost podle obecně platných právních předpisů, stanov a svých rozpočtů.
13.5. Z finančního majetku spolku se v souladu se zásadami stanovenými Radou mohou
poskytnout na zabezpečení rozvoje sportovní a společenské činnosti pobočných spolků SBTS
a kolektivních členů spolku finanční a materiální příspěvky.
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LIKVIDACE, FŮZE A ROZDĚLENÍ SPOLKU
Článek 14
14.1. Spolek zanikne:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem nebo rozdělením, vysloví-li se pro to
třípětinová většina všech oprávněných účastníků Kongresu
b) na základě zákonného rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací dle § 268 občan. zákoníku.
14.2. Při likvidaci spolku:
a) rozhoduje o jeho majetku Kongres.
b) se postupuje dle ustanovení § 269 až § 273 občanského zákoníku.
14.3. Rozhodne-li se pobočný spolek SBTS vystoupit ze spolku ponechá si nabytý majetek
s výjimkou majetku, který je smluvně určen k vrácení spolku a majetku, který byl pobočnému
spolku SBTS účelově poskytnut k zabezpečení jeho sportovní a společenské činnosti Radou.
Pobočný spolek SBTS nemá nárok na žádné finanční nebo věcné vyrovnání z majetku spolku,
který spravuje Rada, s výjimkou peněžních částek, které smluvně výslovně svěřil do správy
Rady jako své vlastní.
14.4. Zanikne-li pobočný spolek SBTS dle odstavce 8.9. písmena a), c), d), e), je povinen
vrátit veškerý majetek, který je smluvně určen k vrácení spolku včetně majetku, který byl
pobočnému spolku SBTS účelově poskytnut Radou k zabezpečení společenské činnosti.
14.5. Při fúzi spolků uzavírají zúčastněné spolky smlouvu o fúzi jako smlouvu o sloučení
spolků, nebo jako smlouvu o splynutí spolků. Smlouva o fúzi obsahuje alespoň údaje o názvu,
sídle a identifikující údaj každého ze zúčastněných spolků s uvedením, který spolek je
zanikající a který nástupnický, a rozhodný den. Při fúzi spolků se postupuje dle ustanovení §
275 až § 287 občanského zákoníku.
14.6. Při rozdělení spolku sloučením uzavírají zúčastněné spolky smlouvu o rozdělení.
Při rozdělení se založením nových spolků vyhotoví rozdělovaný spolek projekt rozdělení.
Není-li ze smlouvy o rozdělení nebo z projektu rozdělení zřejmé, jaký majetek přechází
z rozdělovaného spolku na nástupnické spolky, platí, že nástupnické spolky jsou
spoluvlastníky takového majetku.
14.7. Při rozdělení spolku se postupuje dle ustanovení § 288 až 302 občanského zákoníku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 15
15.1. Spolek a pobočné spolky SBTS mají právo podle svého rozhodnutí používat vlastní
symboliku: logo, vlajku, prapor, znak a odznak, které musí být v souladu s obecně platnými
právními předpisy a stanovami. Symboliku spolku schvaluje Rada a symboliku pobočného
spolku SBTS nejvyšší orgán pobočného spolku SBTS.
15.2 Tyto stanovy byly projednány a schváleny Kongresem konaném dne 10. září 2016
v Praze.

