
    STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU MYGRA-CZ 

 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
MYGRA-CZ, z.s. je nezávislý neziskový spolek pacientů s diagnostikovaným onemocněním myasthenia gravis (MG), 
jejich rodinných příslušníků, odborníků a ostatních osob, které mají zájem podílet se na zlepšení životních pod-
mínek pacientů s MG.  
Stanovy byly schváleny ustavující Valnou hromadou dne 16. května 2009 a upraveny řádnou Valnou hromadou   
dne  16. října 2010, řádnou Valnou hromadou dne 5. října 2013 a řádnou Valnou hromadou dne 17. října 2015. 

 
 

II. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 
 
Název spolku zní:   MYGRA-CZ, z.s., v zahraničním styku s přídomkem Czech Myasthenic Association 
                          IČ:   26555328 
        Sídlo spolku:   Jaurisova 21, 140 00 Praha 4 
                                  oficiální doručovací adresou pro elektronickou poštu je info@mygra.cz 
 
 

III. POSLÁNÍ SPOLKU 
 
Posláním spolku je prosazovat a hájit zájmy nemocných MG s cílem vytváření podmínek pro jejich plnohodnotný 
život a zapojení do společnosti. 
Toto poslání chce spolek realizovat ve spolupráci se státními orgány, zdravotními pojišťovnami a odbornými 
lékařskými společnostmi především v těchto oblastech: 

 
a) Vytvářet podmínky pro včasné diagnostikování choroby u pacientů. 
b) Dosáhnout významného zlepšení léčebné péče. 
c) Prosadit zlepšování a rozšiřování následné rehabilitační a lázeňské péče pro pacienty MG. 
d) V rámci spolku realizovat spolkové aktivity, které pacientům MG zlepší kvalitu života, jako jsou vzájemná 

setkání, kompenzační a vzdělávací programy. Spolek chce svým členům zabezpečovat sociálně-právní 
poradenství v oblastech souvisejících s jejich chorobou. 

e) Spolek chce spolupracovat se zahraničními spolky pacientů s MG a chce pro své členy získávat ze 
zahraničí odborné informace o MG, její léčbě a následné péči. 

 
 

IV. ČLENSTVÍ 
 
Členy spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby. 
 
Členství ve spolku je: 

a) Řádné  –  fyzické osoby s diagnostikovanou chorobou MG. 
b) Odborné  –  fyzické osoby - odborníci přímo se podílející na léčbě MG. 
c) Spolkové  –  odborné a profesní spolky odborníků, kteří se přímo podílejí na léčbě MG (lékařské a farmakologické). 

d) Firemní  –  farmakologické, zdravotnické a ostatní obchodní společnosti. 

e) Přidružené  –  právnické a fyzické osoby, které mají zájem podílet se na zlepšování podmínek života pacientů s MG. 

 
Členství vzniká na základě písemné přihlášky uchazeče schválené Výborem, a to dnem zaplacení členského přís-
pěvku za kalendářní rok, ve kterém bylo přijetí schváleno. Neuhradí-li uchazeč členský příspěvek do 30 dnů ode 
dne, kdy k tomu byl na základě schválení přihlášky Výborem vyzván, členství nevznikne. 
 
Pokud Výbor odmítne uchazeči členství, může se uchazeč odvolat písemně k Výboru s uvedením důvodů, proč        
s rozhodnutím nesouhlasí. Toto odvolání musí být podáno do 30 dní ode dne, kdy byl uchazeč o záporném 
rozhodnutí Výboru informován. 
Pokud Výbor odvolání nevyhoví, může se uchazeč písemně odvolat k nejbližší Valné hromadě spolku. 
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Členství ve spolku zaniká: 
 

- Písemným oznámením člena o ukončení členství. 
- Úmrtím člena fyzické osoby nebo zánikem člena právnické osoby bez právního nástupce. 
- Rozhodnutím Výboru, pokud člen poruší povinnosti uložené stanovami nebo rozhodnutím Valné 

hromady, pokud budou na straně člena zjištěny skutečnosti, které nejsou slučitelné s členstvím ve 
spolku, nebo pokud člen přes opakovanou výzvu do konce roku nezaplatí členský příspěvek. Člen 
má právo se proti takovému rozhodnutí odvolat k nejbližší Valné hromadě. 
 

Spolek může rozhodnutím Valné hromady udělit na návrh Výboru čestné členství fyzickým osobám, které se 
významně zasloužily o pokrok v oblasti diagnostiky a léčby MG nebo významně přispěly ke zlepšení podmínek 
života pacientů MG. 
Návrh na čestné členství může být předložen teprve po ukončení aktivní pracovní činnosti navrhovaného jako 
výraz ocenění celoživotní práce.  
Přípustný je i návrh in memoriam. 
Čestný člen požívá práv individuálního člena spolku a má nárok účastnit se všech akcí spolku bez povinnosti 
platit stanovené vložné. 

 
Čestné členství ve spolku zaniká: 

- Oznámením čestného člena, že se čestného členství vzdává. 

- Zrušením čestného členství Valnou hromadou, pokud budou na straně čestného člena zjištěny 
skutečnosti, které nejsou slučitelné s čestným členstvím ve spolku. 

 
Seznam členů spolku vede Výbor.  Vzhledem k tomu, že řádné členství ve spolku je spojeno s diagnózou choroby, 
považuje se tato skutečnost za citlivou informaci, a proto seznam členů nebude veřejně zpřístupněn. 
 
 

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

 
Práva členů spolku: 

- Podílet se na veškeré činnosti spolku. 
- Být informován o činnosti spolku. 
- Účastnit se jednání orgánů spolku. 
- Podávat náměty, připomínky a stížnosti k činnosti spolku. 

- Volit a být volen do hospodářských a kontrolních orgánů spolku, což jsou Hospodář a Kontrolní komise, 
jakmile jsou podle hlavy IX. stanov zřízeny. 

 
Zvláštní práva řádných, odborných a spolkových členů: 

- Navrhovat kandidáty do řídicích orgánů spolku z řad řádných členů. 

- Hlasovat na Valné hromadě ve věcech programových, rozpočtových, členských a organizačních. 

 
Zvláštní práva řádných členů: 

- Volit a být volen do řídicích orgánů spolku , což jsou Předseda a Výbor. 
 
Právo hlasovat, volit a být volen realizují spolkoví , firemní a přidružení členové – právnické osoby 
prostřednictvím svých zástupců – každý takový člen může na Valnou hromadu delegovat pouze jednoho 
zástupce s právem hlasovacím a volebním. 

 
Povinnosti členů spolku: 

- Obhajovat a hájit zájmy spolku, nepoškozovat jeho dobré jméno. 
- Dodržovat stanovy, rozhodnutí Valné hromady a další organizační normy spolku. 
- Plnit usnesení Valné hromady spolku. 
- Řádně hradit členské příspěvky. 

- Oznámit výboru změnu adresy, u právnických osob i změnu názvu nebo formy. 
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VI. VALNÁ HROMADA 

 
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. V angličtině se používá pojem General Assembly. 
 
Řádnou Valnou hromadu svolává Předseda nejméně jednou ročně. 
Předseda je také povinen svolat valnou hromadu na žádost členstva, a to do 30 dní ode dne, kdy o to požádá 
nejméně třetina všech registrovaných řádných a spolkových členů. 
Pokud by v takovém případě byl předseda nečinný, svolá za dalších 10 dní valnou hromadu Kontrolní komise, 
pokud by nebyla zřízena, má právo svolat na vlastní náklad ten, kdo podal na svolání VH předsedovi podnět. 

 
Valná hromada se svolává nejméně 30 dní před datem jejího konání písemnou formou, a to sdělením členům 
na webové stránce spolku a písemným oznámením členovi, které se zasílá na poslední známou elektronickou 
adresu člena vedenou v členské evidenci spolku. Pozvánka musí obsahovat místo konání, přesné datum a čas 
zahájení Valné hromady a její program. 
 
Valná hromada je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku.Pokud se na jednání Valné hromady nedostaví 
dostatečný počet členů spolku, svolá Předseda, případně Kontrolní komise či výše uvedený člen spolku do 15 dnů 
stejným způsobem náhradní Valnou hromadu. Náhradní Valná hromada musí mít stejný pořad, jako byl pořad 
původní Valné hromady, která nebyla usnášeníschopná.  Náhradní Valná hromada svolaná tímto způsobem je od 
okamžiku svého zahájení usnášeníschopná při jakémkoli počtu zúčastněných. 
 
Schvalování na Valné hromadě probíhá prostou většinou s výjimkou usnesení o zániku spolku, které vyžaduje pro 
schválení souhlas dvoutřetinové většiny přítomných s hlasovacím právem. 
Hlasování probíhá aklamací, ledaže by Valná hromada rozhodla v konkrétní věci hlasovat tajně. 

 
Valná hromada zejména: 

- Schvaluje cíle a zaměření činnosti spolku. 
- Schvaluje stanovy a jejich změny. 
- Volí Předsedu, členy Výboru , Hospodáře a členy Kontrolní komise. 
- Odvolává Předsedu nebo členy Výboru nebo Hospodáře nebo členy Kontrolní komise. 
- Schvaluje zásady činnosti spolku, a to jak uvnitř něj, tak ve vztahu k jiným subjektům. 
- Schvaluje roční zprávu Předsedy o činnosti spolku. 
- Schvaluje hospodaření spolku na základě zprávy Hospodáře a výroku Kontrolní komise. 
- Uděluje a ruší čestné členství ve spolku. 
- Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Výboru ve věcech členství. 
- Rozhoduje o výši příspěvků řádných, odborných a spolkových členů. 
- Rozhoduje o vstupu spolku do jiných organizací. 
- Rozhoduje o zřízení a zrušení hospodářských jednotek spolku nebo rozhoduje o nabývání či pozbývání   .        

vlastnického podílu v obchodních společnostech. 
- Rozhoduje o zániku spolku a případném vypořádání jeho majetku. 

Zasedání Valné hromady je veřejné, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. 
 
Valná hromada pro zasedání ze svého středu zvolí aklamací: 

- Řídícího Valné hromady na základě návrhu Výboru. 
- Dvoučlennou Mandátovou komisi, která ověřuje oprávnění jednotlivých přítomných osob k hlasovaní  

a určuje v celém průběhu valné hromady pro každé hlasování kvorum. 
- Tříčlennou Volební komisi, která ověřuje soulad jednotlivých kandidatur se stanovami, předkládá Valné   .   

hromadě ověřené kandidatury do volených orgánů, eviduje a sčítá hlasy pro kandidáty, vylučuje neplat-               
né hlasovací lístky a vyhlašuje výsledky voleb; členem Volební komise nemůže být osoba, kandidující 
do voleného orgánu spolku. 

- Dvoučlennou Návrhovou komisi, která eviduje návrhy do usnesení Valné hromady, formuluje je do  .   .   
hlasovatelné podoby, řídí hlasování o těchto návrzích a schválené návrhy kompletuje do usnesení      
Valné hromady, o němž se již dále nehlasuje. Valná hromada se může usnést, že funkci Návrhové 
komise bude plnit Řídící Valné hromady. 

- Případné skrutátory pro hlasování aklamací, o jejichž potřebě a potřebném počtu rozhodne Návrhová    .   
komise. 
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Volby orgánů spolku provádí Valná hromada tajnou volbou.  
 
Funkční období všech volených orgánů spolku je dvouleté. 

 
Na Předsedu spolku a do Výboru spolku mohou kandidovat pouze členové řádní, do kontrolních a hospodář- 
ských orgánů všichni členové spolku. 
 
Kandidát musí před zahájením voleb podat Volební komisi písemné prohlášení, že se svou kandidaturou 
souhlasí a že mu nejsou známy žádné překážky, které by ve smyslu stanov jeho kandidatuře bránily. 
Před volbami má každý kandidát právo na seznámení Valné hromady se svým volebním programem, a to 
výhradně písemnou formou a na vlastní náklad. 
Pokud o to kandidát požádá, musí mu Výbor spolku umožnit, aby členskou základnu seznámil se svým volebním 
programem na webových stránkách spolku, avšak nejdříve 1 měsíc před datem konání volební Valné hromady. 
Seznam kandidátů se uzavírá deset dní přede dnem volební Valné hromady. 

 

 
VII. PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDA 

 
Statutárním zástupcem spolku je Předseda, který v zahraničním styku používá pojmu President. 
Předseda je přímo volen Valnou hromadou tajnou volbou a ze své činnosti se Valné hromadě odpovídá. 
Předsednictví vzniká výrokem volební komise Valné hromady. 
 
Předsednictví zaniká písemným odstoupením, úmrtím nebo odvoláním Valnou hromadou. 
 
Předseda řídí a kontroluje činnost orgánů spolku. Za svoji činnost odpovídá Valné hromadě. 
Vystupuje jménem spolku, řídí jeho činnost, svolává Valnou hromadu, svolává a řídí zasedání Výboru 
a vykonává další činnosti, které mu stanoví usnesení Valné hromady nebo Výboru. 
Pokud taková situace nastane, realizuje předseda výkon vlastnických práv spolku v obchodních společnostech, 
ve kterých má spolek vlastnický podíl. V této své činnosti je vázán rozhodnutím výboru a je za ni Výboru 
odpovědný. 
 
Jedna osoba může vykonávat funkci Předsedy nejvíce dvě funkční období po sobě jdoucí. V následujícím 
Období po ukončení výkonu funkce se automaticky stává členem následujícího Výboru (Past-President), 
s výjimkou případu, kdy se výkonu funkce vzdal v průběhu funkčního období nebo byl-li Valnou hromadou 
odvolán. 

 
Dalším statutárním zástupcem spolku je Místopředseda (Vice-President), kterého volí ze svého středu na svém 
prvním zasedání nově zvolený Výbor. V době nepřítomnosti Předsedy ho zastupuje, avšak v oblasti výkonu 
vlastnických práv spolku smí jednat pouze na základě konkrétního písemného usnesení Výboru k věci, a to 
výhradně v rámci tohoto usnesení. 
 
Statutární orgán spolku je tedy kolektivní. 

 

 
VIII. VÝBOR SPOLKU 
 
Výbor je řídicím a výkonným orgánem spolku v období mezi valnými hromadami. 
Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami nebo přímým usnesením Valné hromady 
vyhrazeny do působnosti Valné hromady nebo Kontrolní komise. 

 
Výbor zejména: 

- Rozhoduje o způsobu realizace poslání spolku. 
- Rozhoduje o konkrétních cestách a postupech při provádění jednotlivých položek poslání spolku. 
- Rozhoduje o smlouvách zavazujících spolku. 
- Rozhoduje o členských záležitostech vyjma druhého odvolání, kdy rozhoduje Valná hromada. 
- Stanovuje plán činnosti spolku na jednotlivé roky. 
- Schvaluje rozpočet spolku na jednotlivé roky. 

-  
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- Projednává zprávu Kontrolní komise o hospodaření spolku za jednotlivé roky. 
- Schvaluje zprávu Hospodáře o hospodaření spolku za jednotlivé roky. 
- Ustanovuje pracovní a odborné orgány spolku, určuje rámec jejich činnosti, zadává jim úkoly 

a jmenuje jejich členy, případně členy těchto orgánů odvolává a orgány ruší. 
- Určuje způsob stanovení členských příspěvků firemních a přidružených členů. 
- Schvaluje vnitřní řídicí dokumenty spolku. 
- Schvaluje roční plán odborných akcí. 
- Schvaluje publikační činnost spolku. 
- Navrhuje Valné hromadě udělení čestného členství ve spolku. 

 
Pokud taková situace nastane, určuje Výbor zásady a způsob výkonu vlastnických práv spolku v obchodních 
společnostech, ve kterých má spolek vlastnický podíl. Tato rozhodnutí následně realizuje Předseda, který je 
za tuto činnost Výboru odpovědný. 
 
Členové Výboru jsou voleni Valnou hromadou tajnou volbou. 
Výbor má tři členy, jeho členem je vždy Předseda, který výboru předsedá. 
Dalším členem výboru je Předseda z minulého funkčního období (Past-President), pokud jsou k tomu naplněny 
podmínky podle hlavy VII. 

 
Členy Výboru se stávají kandidáti, kteří získali dva největší počty hlasů Valné hromady. V případě, kdy se 
členem Výboru stává Předseda z minulého funkčního období ve smyslu podmínek hlavy VII, stává se členem 
Výboru kandidát, který získal největší počet hlasů Valné hromady. 
Členství ve Výboru vzniká výrokem volební komise Valné hromady. 

 
Členství ve Výboru zaniká písemným odstoupením, úmrtím nebo odvoláním Valnou hromadou. 
V případě, že v průběhu funkčního období některý z členů ze své funkce písemně odstoupí, zemře nebo je 
odvolán, je Výbor povinen kooptovat dalšího člena, především z řad kandidátů do Výboru, kteří se na 
předcházející Valné hromadě neumístili mezi zvolenými. Ke koopci je nutný souhlas obou zbývajících členů 
Výboru. Hlasování probíhá osobně, aklamací. 

 
V případě, že v průběhu funkčního období některý člen výboru prokazatelně nevykonává pro spolek žádnou 
činnost, přestože k tomu byl Výborem prokazatelně písemně opakovaně vyzván, přistupuje Výbor k takovému 
členu, jako by z členství ve Výboru odstoupil. 
 
Výbor se schází alespoň šestkrát za rok, jeho jednání svolává a řídí Předseda, v jeho nepřítomnosti 
Místopředseda. 

 
Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň dva jeho členové. Ke schválení návrhu je třeba alespoň 
dvoutřetinová většina. 
V nezbytných případech lze rozhodovat i hlasováním členů Výboru per rollam; v takovém případě musí souhlasit 
všichni tři členové Výboru a přijaté usnesení musí být potvrzeno hlasováním na nejbližším zasedání Výboru. 
 
 

IX. ORGÁNY KONTROLNÍ A HOSPODÁŘSKÉ 

 
Počínaje rokem následujícím po roce, kdy roční rozpočet schválený výborem překročí částku 200.000,- Kč, 
je spolek povinen zřídit kontrolní a hospodářské orgány, tj.: 

- Kontrolní komisi. 
- Hospodáře. 

Tyto orgány zvolí Valná hromada v roce vzniku této povinnosti. 
 
Do doby zřízení kteréhokoli z těchto orgánů vykonává jeho činnost a za hospodaření spolku odpovídá Výbor.  
V takovém případě Výbor pro nakládání s finančními prostředky spolku zvolí ze svého středu Pokladníka. 
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X. KONTROLNÍ KOMISE 

 
Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. 

 
Kontrolní komise zejména: 

- Kontroluje dodržování obecně závazných předpisů, stanov a usnesení Valné hromady.  
- Může pozastavit výkon rozhodnutí Výboru, pokud je v rozporu s platnými obecně závaznými předpisy, 

stanovami nebo usnesením Valné hromady. Pozastavené rozhodnutí předkládá Výbor Valné hromadě, 
která ho potvrdí, nebo zruší. 

- Přezkoumává účetní závěrku (výsledky hospodaření) spolku. 
- Kontroluje hospodaření spolku v souladu s usneseními Valné hromady. 
- S výsledky své činnosti seznamuje Valnou hromadu, které se ze své činnosti odpovídá. 

 
Pokud spolek získá vlastnický podíl v obchodních společnostech, deleguje Kontrolní komise svého zástupce 
do dozorčí rady dotyčné společnosti (zpravidla Kontrolní komise deleguje svého předsedu). 
Pokud je spolek výhradním vlastníkem obchodní společnosti, bude dozorčí rada této společnosti tvořena 
Kontrolní komisí spolku. 

 
Kontrolní komise spolku má tři členy. Členem Kontrolní komise nemůže být člen jiného voleného orgánu spolku. 
 
Členové Kontrolní komise jsou voleni Valnou hromadou tajnou volbou a na prvním zasedání Kontrolní komise ze 
svého středu zvolí předsedu. 
Členství v Kontrolní komisi vzniká výrokem volební komise Valné hromady. 
 
Členství v Kontrolní komisi zaniká písemným odstoupením, úmrtím nebo odvoláním Valnou hromadou. 
V případě, že v průběhu funkčního období některý z členů ze své funkce písemně odstoupí nebo zemře, je 
Kontrolní komise povinna kooptovat dalšího člena, především z řad kandidátů do Kontrolní komise, kteří se 
na předcházející Valné hromadě neumístili mezi zvolenými. Ke koopci je nutný souhlas obou zbývajících členů 
Kontrolní komise. Hlasování probíhá osobně, aklamací. 

 
V případě, že v průběhu funkčního období některý člen Kontrolní komise prokazatelně nevykonává v komisi 
žádnou činnost, přestože k tomu byl Kontrolní komisí prokazatelně písemně opakovaně vyzván, přistupuje 
Kontrolní komise k takovému členu, jako by z členství v Kontrolní komisi odstoupil. 

 
Do doby vzniku Kontrolní komise vykonává kontrolní činnost ve spolku Výbor. 

 

 
XI. HOSPODÁŘ SPOLKU 

 
Za hospodaření spolku odpovídá Hospodář, volený Valnou hromadou tajnou volbou. 
Výkon funkce Hospodáře vzniká výrokem volební komise Valné hromady. 
Výkon funkce Hospodáře zaniká písemným odstoupením, úmrtím nebo odvoláním Valnou hromadou. 
 
Hospodář odpovídá za hospodaření spolku a předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření spolku. 
Hospodář odpovídá za správné vedení účetnictví spolku a za plnění daňových povinností. 
 
V případě, že v průběhu funkčního období Hospodář ze své funkce písemně odstoupí, zemře nebo je odvolán, 
je Výbor povinen jmenovat nového Hospodáře, především z řad kandidátů na Hospodáře, kteří na předcházející 
Valné hromadě nebyli zvoleni. Ke jmenování je nutný souhlas všech tří členů Výboru. Hlasování probíhá osobně, 
aklamací. 
 
V případě, že v průběhu funkčního období Hospodář prokazatelně nevykonává pro spolek žádnou činnost, 
přestože k tomu byl Výborem prokazatelně písemně opakovaně vyzván, přistupuje k němu Výbor, jako by 
z funkce Hospodáře odstoupil. 
 
Do doby zřízení funkce Hospodáře vykonává tuto činnost Výbor. 
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XII. VÝKONNÉ A PRACOVNÍ ORGÁNY 

 
K plnění svých základních úkolů a odborných činností může spolek zřídit další výkonné a pracovní orgány. 
Tyto orgány zřizuje svým rozhodnutím Výbor, který určuje i způsob činnosti těchto orgánů a jmenuje či 
odvolává jejich členy. 
Výkonné a pracovní orgány svým rozhodnutím také Výbor ruší. 

 

 
XIII. HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

 
Spolek hospodaří samostatně podle ročního rozpočtu schváleného Výborem a následně Valnou hromadou. 
Finančními zdroji spolku jsou: 

- Členské příspěvky. 
- Příjmy za vlastní odbornou, vzdělávací, publikační či jinou činnost. 
- Dotace. 
- Granty. 
- Dobrovolné příspěvky a dary. 
- Případné výnosy z podílů v obchodních společnostech. 

Spolek vede evidenci a účetnictví způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům. 

 

 
XIV. JEDNÁNÍ A PODPISOVÁNÍ ZA SPOLEK 

 
Za spolek jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány samostatně Předseda. 
V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy (minimálně následující tři týdny předpokládané 
nepřítomnosti) může v prokazatelně nezbytných případech převzít tuto pravomoc Místopředseda. 
 
 

XV. OZNAMOVÁNÍ VE SPOLKU 

 
Usnesení orgánů spolku týkající se jeho členů, jakož i jiné závažné skutečnosti a informace o spolku se 
členům oznamují prostřednictvím oficiální webové stránky www.mygra.cz. 
 
O své činnosti informuje spolek výročními zprávami, přednášenými předsedou na Valné hromadě  
a současně uveřejňovanými na téže webové stránce. 
 
 

XVI. ZÁNIK SPOLKU 

 
Spolek zaniká na základě rozhodnutí Valné hromady přijatého dvoutřetinovou většinou. 
Součástí tohoto rozhodnutí musí být i způsob majetkového vypořádání. 
Při zrušení odpovídá spolek za své závazky do výše svého majetku. Členové za závazky spolku neručí. 
Při rozhodnutí o zrušení spolku rozhodne zároveň Valná hromada o podílu jednotlivých členů na případném 
zůstatku majetku spolku. 

 

 
XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Dnem schválení těchto stanov se ruší platnost stanov spolku přijatých Valnou hromadou dne 5. října 2013. 
Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou spolku dne 17. října 2015 a vstupují v platnost tímto dnem. 
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