
Česká společnost  

pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s. 

Stanovy  

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

1. Název spolku zní: Česká společnost po slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., 

(dále též „Spolek“). 

2. Sídlem „Spolku“ je:  

Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i., na adrese Valentinská 1, 110 00 Praha 1.  

3. Česká společnost po slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., je spolek ve smyslu 

ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, a jako takový 

je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

4. „Spolek“ je samosprávní, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem 

naplňování společného zájmu, kterým je sdružovat fyzické i právnické osoby, které mají zájem o 

vědecké bádání v oblasti výzkumu jazyků, literatur, dějin, kultury, archeologie, etnologie a umění 

střední, východní a jihovýchodní Evropy, především se zaměřením na slavistiku, balkanistiku a 

byzantologii (dále jen „Výzkum“). 

5. „Spolek“ působí na celém území České republiky. 

6. Posláním „Spolku“ je zejména: 

a) organizování a podněcování vědecké a vědeckopopularizační práce v oblasti „Výzkumu“ a 

šíření nových poznatků z něj získaných do praxe, 

b) podněcování opatření týkajících se rozvoje „Výzkumu“ a organizování výzkumu jazyků, 

literatur, dějin, kultury, archeologie, etnologie a umění střední, východní a jihovýchodní 

Evropy, především se zaměřením na slavistiku, balkanistiku a byzantologii ve vztahu k českým 

a zahraničním odborným pracovištím a orgánům, 

c) spolupráce s tuzemskými i zahraničními společnostmi obdobného odborného zaměření, 

d) koordinování práce svých sekcí a jejich komitétů, jejichž prostřednictvím je rovněž 

realizována spolupráce v oblasti „Výzkumu“ s domácími i zahraničními společnostmi 

obdobného odborného zaměření, 

e) pořádání vědeckých a pracovních konferencí, přednášek, diskusí, kurzů a exkurzí vztahujících 

se k tematice „Výzkumu“, 

f) vyjadřování se k vědecké a publikační činnosti v oblasti „Výzkumu“, podílení se na publikační 

praxi a na provádění ediční politiky v oblasti vymezené „Výzkumem“, 

g) vypisování soutěží a oceňování významných výsledků z oblasti vymezené „Výzkumem“, 

h) vydávání publikací a dalších materiálů majících vztah k činnosti „Spolku“. 

7. Vnitřní organizace „Spolku“, práva a povinnosti členů i volených orgánů „Spolku“ se řídí těmito 

stanovami, které jsou uloženy v originále ve svém úplném znění v sídle „Spolku“. 
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Čl. II 

Činnost „Spolku“ 

1. Hlavní činnost „Spolku“ směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování 

vědeckého a výzkumného poslání tak, jak jsou stanoveny v čl. I.  

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek činnost vedlejší, jako jsou publikační a přednáškové 

aktivity, jejichž účelem může být zisk. 

3. Zisk z vedlejší činnosti „Spolku“ lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu „Spolku“. 

 

 

Čl. III 

Členství ve „Spolku“ 

1. Členství ve „Spolku“ je dobrovolné.  Členem České společnosti po slavistická, balkanistická  

a byzantologická studia, z. s., (dále jen „Člen“) se může stát fyzická osoba starší 18 let bez rozdílu 

pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství 

se váže na osobu „Člena“, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního 

nástupce. Na členství ve spolku není právní nárok. 

2. „Členem“ se může stát také právnická osoba. V takovém případě „Člena“ zastupuje její statutární 

orgán, pokud si tato právnická osoba neurčí jiného zástupce.  

3. Členství ve „Spolku“ je řádné a přispívající.  

„Řádnými členy“ mohou být pouze osoby fyzické, jež mají bydliště na území České republiky 

nebo v souladu s obecnými právními předpisy České republiky i v zahraničí, které o řádné členství 

písemně zažádaly.  

4. „Přispívajícími členy“ mohou být právnické a fyzické osoby, které chtějí finančně, materiálně 

nebo odborně přispívat k naplňování cílů „Spolku“, a které o přispívající členství písemně 

zažádaly.  

5. Fyzická nebo právnická osoba se stává “Členem“ ke dni rozhodnutí výboru „Spolku“ o přijetí její 

žádosti o členství, s výjimkou případů uvedených v čl. XIX odst. 1 těchto stanov. Výbor „Spolku“ 

může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím 

žadatele za člena by mohlo být ohroženo řádné plnění poslání „Spolku“. Proti rozhodnutí výboru 

„Spolku“ o nepřijetí se může žadatel odvolat k valné hromadě „Spolku“. Rozhodnutí valné 

hromady je konečné. 

6. Ukončení členství: 

a) dobrovolným vystoupením „Člena“. Členství končí dnem doručení písemného oznámení 

o ukončení členství výboru „Spolku“, 

b) úmrtím či zánikem „Člena“, 

c) vyloučením „Člena“. V tomto případě členství končí dnem doručení rozhodnutí o 

vyloučení „Člena“ ze „Spolku“. Výbor „Spolku“ má právo vyloučit „Člena“, pokud tento svým 

jednáním porušuje zásady a cíle řádného fungování „Spolku“, tyto stanovy nebo poškozuje 

dobré jméno a tradici „Spolku“, příp. zanedbává členské povinnosti. Proti vyloučení se může 

„Člen“ odvolat k valné hromadě. 

d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem 

následujícím po dvouměsíční lhůtě z prodlení se zaplacením členských příspěvků, 

e) zánikem „Spolku“ nebo rozhodnutím valné hromady o přeměně „Spolku“ fúzí nebo 

rozdělením. 
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Čl. IV 

Práva a povinnosti „Členů“ 

1. Práva „Řádných členů“: 

a) účastnit se činnosti „Spolku“ a činnosti jeho sekcí, 

b) užívat výhod „Člena“, pokud takové plynou z aktivit vědecké komunity zabývající se jazykem, 

literaturou, dějinami, kulturou, archeologií, etnologií a uměním střední, východní a jihovýchodní 

Evropy, zejména slavistikou, balkanistickou a byzantologií, 

c) podávat návrhy a připomínky, jakož i vznášet dotazy orgánům „Spolku“ a obdržet odpověď na 

své podání, 

d) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů „Spolku“, 

e) volit a být volen členem „Komitétu“ prostřednictvím sekce, jejímž je členem. 

 

2. Povinnosti „Řádných členů“: 

a) platit členské příspěvky, jejichž výši určuje na návrh výboru „Spolku“ valná hromada, 

b) chránit a zachovávat dobré jméno „Spolku“, 

c) dodržovat stanovy „Spolku“, 

d) účastnit se práce „Spolku“ prostřednictvím sekce, jejímž je členem, 

e) účastnit se jednání valné hromady, 

f) řídit se usneseními orgánů „Spolku“. 

 

3. Práva „Přispívajících členů“: 

a) účastnit se činnosti „Spolku“ a činnosti jeho sekcí, 

b) užívat výhod „Člena“, pokud takové plynou z aktivit vědecké komunity zabývající se jazykem, 

literaturou, dějinami, kulturou, archeologií, etnologií a uměním střední, východní a jihovýchodní 

Evropy, zejména slavistikou, balkanistikou a byzantologií, 

c) podávat návrhy a připomínky, jakož i vznášet dotazy orgánům „Spolku“ a obdržet odpověď na 

své podání, 

d) účastnit se jednání valné hromady, 

e) podávat návrhy a připomínky, jakož i vznášet dotazy orgánům „Spolku“ a obdržet odpověď na 

své podání. 

4. Povinnosti „Přispívajících členů“:  

a) chránit a zachovávat dobré jméno „Spolku“, 

b) dodržovat stanovy „Spolku“, 

c) účastnit se práce „Spolku“ prostřednictvím sekce, jejímž je členem, 

d)   řídit se usneseními orgánů „Spolku“. 

 

Čl. V 

Orgány „Spolku“ a členění „Spolku“ 

1. Pro zabezpečení činnosti „Spolku“ jsou zřízeny následující orgány: 

a) valná hromada, 

b) sekce, 

c) komitéty, 

d) výbor, 

e) předseda, místopředseda, tajemník a pokladník, 

f) revizor účtů. 
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2. Valná hromada je tvořena shromážděním všech „Členů“. 

3. „Spolek“ se dělí do sekcí, v nichž „Členové“ podle svého odborného zaměření realizují svoje členství.  

4. Ostatní orgány jsou volené. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové mohou být do funkce 

v orgánu „Spolku“ voleni i opakovaně. Členové volených orgánů „Spolku“, jejichž počet neklesl pod 

polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu s platností do nejbližšího zasedání valné 

hromady nebo sekce v případě kooptace člena výboru nebo komitétu. V takovém případě musí jejich 

další členství ve volených orgánech valná hromada nebo schůze sekce potvrdit. Členství ve volených 

orgánech zaniká úmrtím, odstoupením, uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného 

orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností. 

 

Čl. VI 

Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem „Spolku“ je schůze všech jeho „Členů“ – valná hromada. Valná hromada 

rozhoduje o všech záležitostech týkajících se „Spolku“, zejména: 

a) schvaluje stanovy „Spolku“ a jejich změny, 

b) volí a odvolává předsedu „Spolku“ a revizora účtů, 

c) určuje hlavní směry činnosti „Spolku“ pro příští období, 

d) schvaluje zprávu pokladníka a revizora účtů za uplynulé období, 

e) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření sekcí, včetně zprávy o hospodaření komitétů, 

f) projednává a schvaluje zprávu o činnosti „Spolku“ za uplynulé období, 

g) projednává a schvaluje zaměření činnosti „Spolku“ na následující období, 

h) usnáší se na zásadních hospodářských opatřeních, 

i) určuje výši a termín splatnosti členských příspěvků, 

j) rozhoduje o vyloučení „Člena“, 

k) rozhoduje o způsobech vytváření finančních zdrojů, 

l) rozhoduje o zrušení nebo přeměně „Spolku“. 

2. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu „Spolku“. 

3. Zasedání valné hromady je svoláváno předsedou „Spolku“ minimálně jednou do roku. Předseda 

„Spolku“ oznámí termín zasedání valné hromady písemně nebo elektronickou formou všem jeho 

„Členům“ spolu s návrhem programu nejméně tři týdny před zasedáním. 

4. Předseda „Spolku“ je oprávněn zasedání valné hromady svolat z vlastního rozhodnutí nebo požádají-

li o to písemně nebo elektronicky nejméně dvě třetiny „Členů“.  Je-li svoláno mimořádné zasedání 

valné hromady na žádost „Členů“, je termín jednání stanoven nejpozději do jednoho měsíce od 

předložení písemné žádosti o jeho svolání. Termín konání takového shromáždění oznamuje výbor 

nejpozději 15 dní před jeho konáním spolu s důvodem jeho svolání. 

5. Valné hromadě předsedá a řídí její jednání předseda, popř. místopředseda nebo jiný člen výboru, 

který byl pověřen řízením valné hromady. 

6. Přispívající členové nemají právo být voleni do řídících a kontrolních orgánů „Spolku“.  
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený „Řádný 

člen“ zápis. Zápis svým podpisem ověřuje předsedající jednání a další „Řádný člen“ přítomný na 
zasedání valné hromady. 
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Čl. VII 

Hlasovací právo 

1. Každý „Člen“ má na valné hromadě či na schůzi sekce právo jednoho hlasu. Je povoleno i hlasování 

na základě písemně předložené plné moci. Jeden „Člen“ může disponovat pouze jednou plnou mocí. 

Valná hromada a schůze sekce je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň polovina „Řádných 

členů“. Není-li tomu tak, svolá předseda po půl hodině mimořádnou valnou hromadu, která je 

usnášeníschopná jakýmkoli počtem „Řádných členů“. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů 

přítomných „Řádných členů“ s výjimkou případu, kdy se rozhoduje o zrušení nebo přeměně 

„Spolku“. V tomto případě je nutný souhlas dvou třetin „Řádných členů". 

2. Každý „Přispívající člen“ má na valné hromadě či na schůzi sekce právo jednoho poradního hlasu. 

V případě rovnosti hlasů „Řádných členů“ budou poradní hlasy zohledněny ve výsledném hlasování. 

3. Ve výjimečných případech, kdy z časových, organizačních či jiných důvodů není možné nebo účelné 

svolat valnou hromadu „Spolku“ nebo sekce, může „Spolek“ nebo sekce rozhodovat o záležitostech 

formou hlasování per rollam. 

4. Hlasování per rollam může být provedeno písemnou nebo elektronickou formou. Vyhlašuje jej 

tajemník „Spolku“ (sekce) s přivolením předsedy. K přijetí návrhu projednávaného per rollam je 

nezbytný souhlas nadpoloviční většiny všech „Řádných členů“ (sekce). Hlasování per rollam je 

nepřípustné ve věci změny stanov nebo zrušení spolku.  

 

Čl. VIII 

Výbor 

1.    Výbor řídí činnost „Spolku“ v období mezi zasedáními valné hromady. 

2. Výbor „Spolku“ je sedmičlenný. 
3. Výbor se skládá z předsedy „Spolku“ a předsedů a místopředsedů sekcí. Předseda „Spolku“ vykonává 

funkci předsedy výboru. V případě, že by se „Spolkem“ zvolený předseda stal současně předsedou 
nebo místopředsedou některé ze sekcí, je sedmé místo člena výboru dovoleno valnou hromadou 
z ostatních „Řádných členů“. 

4. Výboru přísluší: 

a) řídit a koordinovat vnitřní a vnější aktivity „Spolku“, 

b) vykonávat usnesení valné hromady, 

c) rozhodovat o věcné působnosti jednotlivých členů a funkcionářů, 

d) volit ze svého středu a odvolávat z funkce místopředsedu, tajemníka a pokladníka „Spolku“, 

e) vést zápisy ze svých schůzí a ze schůzí valné hromady, 

f) předkládat na zasedání valné hromady zprávu o své činnosti za uplynulé období a navrhovat další 

činnost a rozvoj „Spolku“, 

g) řídit a koordinovat činnost sekcí. 

5. Výbor „Spolku“ je povinen vést seznam “Členů“, který je neveřejný.  

6. Volební období výboru je pět let. 

7. Schůze výboru svolává předseda z vlastního rozhodnutí nebo na žádost kteréhokoli člena výboru.  

8. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.  

9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výboru. 
10. Výbor je za svou činnost odpovědný valné hromadě „Spolku“, které jedenkrát ročně předkládá 

zprávu o činnosti. 
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Čl. IX 

Předseda 

1. Předseda „Spolku“ je statutárním orgánem „Spolku“. 

2. Předseda je volen valnou hromadou na dobu pěti let. 

3. Předseda zejména: 

a) stojí v čele „Spolku“, 

b) jedná jménem „Spolku“, 

c) svolává a vede schůze výboru, 

d) svolává a řídí zasedání valné hromady, 

e) podepisuje usnesení výboru a zápisy ze schůzí výboru a zasedání valné hromady. 

4. Nemůže-li vykonávat svoji funkci, zastupuje jej místopředseda nebo jím pověřený člen výboru. Ze své 

funkce je předseda odpovědný valné hromadě. 

 

 

Čl. X 

Místopředseda 

1. Místopředseda je volen výborem „Spolku“ na dobu pěti let. 

2. Místopředseda zejména: 

a) jedná jménem „Spolku“ v mezích své věcné působnosti stanovené výborem „Spolku“, 

b) spolupracuje s předsedou „Spolku“, 

c) zastupuje předsedu „Spolku“ v době jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření, 

případně vykonává jeho úkoly, není-li předseda „Spolku“ ustaven. Není-li ustaven ani 

místopředseda výboru, vykonává úkoly předsedy „Spolku“ nejstarší člen výboru. 

 

Čl. XI 

Tajemník 

1. Tajemník je volen výborem „Spolku“ na dobu pěti let. 

2. Tajemník zejména: 

a) vede údaje o „Členech“,  

b) jedná jménem „Spolku“ v mezích své věcné působnosti stanovené výborem „Spolku“, 

c) zastupuje předsedu či místopředsedu „Spolku“ na základě pověření, 

d) vede korespondenci „Spolku“ a jeho výboru, připravuje písemné materiály „Spolku“, 

zajišťuje informování členské základny. 

 

 

Čl. XII 

Pokladník 

1. Pokladník je volen výborem „Spolku“ na dobu pěti let. 

2. Pokladník zejména: 

a) vede údaje o vybírání členských příspěvků „Řádných členů“ a přijatých příspěvcích 

„Přispívajících členů“, 

b) vede záznamy o hospodaření „Spolku“, 

c) podává výboru a valné hromadě zprávu o hospodaření „Spolku“. 
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Čl. XIII 

Revizor účtů 

1. Kontrolu správnosti vedení hospodaření „Spolku“ provádí revizor účtů volený valnou hromadou na 

období pěti let. Předseda „Spolku“ je povinen revizorovi účtů zajistit potřebné podmínky pro výkon 

jeho činnosti.  

2. Revizor účtů má povinnost nejméně jedenkrát ročně zajistit dokladovanou kontrolu hospodaření  

a připravit písemnou zprávu o hospodaření „Spolku“. Tu pak předkládá ke schválení valné hromadě. 

 

Čl. XIV 

Hospodaření 

1. „Spolek“ hospodaří na základě programu činnosti schváleného valnou hromadou. 

2. Příjmy sdružení tvoří 

a) členské příspěvky, 

b) dotace a dary, 

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, je-li vyvíjena, 

d) jiné zdroje. 

3. „Spolek“ nabývá majetek a spravuje jej podle obecně platných právních předpisů. 

4. „Členové“ za závazky „Spolku“ neručí. Splatnost členských příspěvků nemůže být určena valnou 

hromadou dříve, než 3 měsíce od přijetí příslušného usnesení. 

5. Finanční prostředky jsou využívány na zajištění činnosti „Spolku“ dle čl. I a II těchto stanov. 

 

Čl. XV 

Sekce 

1. „Spolek“ je tvořen třemi sekcemi podle odborného zaměření „Výzkumu“ svých „Členů“. „Člen“ 

realizuje svoje členství obvykle v jedné ze sekcí, může však být i členem více sekcí. 

2. Sekce jsou: slavistická, balkanistická a byzantologická. 

3. Každý „Člen“ má právo se účastnit práce alespoň jedné ze sekcí. 

4. Sekce si na své schůzi volí dva zástupce, kteří jednají jménem sekce a stávají se členy výboru 

“Spolku“ (dále jen „Zástupci sekce“). 

5. Zástupci sekce jsou povinni svolat alespoň jedenkrát ročně schůzi sekce. 

6. Sekce si na své schůzi dále volí zástupce, kteří se stávají členy příslušného komitétu. Sekce slavistická 

tak volí členy Českého komitétu slavistů, sekce balkanistická členy Českého národního komitétu 

balkanistů a sekce byzantologická pak členy Českého národního byzantologického komitétu. 

7. Sekce jsou za svoji činnost odpovědny výboru „Spolku“. 

 

 

Čl. XVI 

Komitéty 

1 Komitéty jsou odbornými reprezentativními orgány „Spolku“ zastupujícími českou vědeckou 
komunitu věnující se výzkumu jazyka, literatur, dějin, kultury, archeologie, etnologie a umění 
východní a jihovýchodní Evropy ve vztahu k zahraničním i domácím odborným společnostem, 
výborům a komunitám příslušného zaměření, zejména k Mezinárodnímu komitétu slavistů, 
Mezinárodnímu komitétu byzantologů a Mezinárodní asociaci pro výzkum jihovýchodní Evropy.  
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2 „Spolek“ je zřizovatelem:  
a)   Českého komitétu slavistů,  

b)  Českého národního komitétu balkanistů, 

c)  Českého národního byzantologického komitétu. 

3. Členové komitétu jsou voleni schůzí jednotlivých sekcí „Spolku“. O zvolení za člena komitétu 

rozhoduje sestupně počet hlasů získaných na schůzi sekce.  

4. Každý komitét připravuje jednací a volební řád komitétu, který schvaluje schůze sekce. Jednací a 

volební řád komitétu mj. stanovuje, kolik je členů každého z komitétů. 

5. Volební období členů komitétu je pět let. 

6. Komitét si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a tajemníka, kteří tvoří výbor komitétu. 

7. Výbor komitétu je povinen alespoň dvakrát ročně svolat zasedání komitétu.  

8. Jménem komitétu jedná předseda komitétu. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje 

místopředseda komitétu, v případě i jeho nepřítomnosti tajemník komitétu. 

9. Jednání komitétu je platné, účastní-li se ho alespoň nadpoloviční většina členů komitétu. Usnesení 

komitétu je návrh, pro který hlasovala většina přítomných; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. 

10.  V případech hodných zřetele lze k projednání záležitosti komitétu použít formu per rollam. Musí 

však být tak učiněno tajemníkem nebo jím pověřeným členem komitétu s přivolením předsedy 

komitétu nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředsedy komitétu. Podklady pro projednání 

formou per rollam mohou být zaslány písemnou nebo elektronickou formou. Lhůta na projednání 

formou per rollam je obvykle sedmidenní, ne však delší než desetidenní. Usnesení přijaté na základě 

jednání formou per rollam se ověřuje na nejbližším řádném jednání komitétu a stává se součástí 

zápisu z něho jako jeho příloha. 

11.  Komitét je za svou činnost odpovědný příslušné sekci a výboru „Spolku“.  

 

 

Čl. XVII 

Zánik Spolku 

1. „Spolek“ zaniká: 

a) rozhodnutím o zrušení „Spolku“, 

b) přeměnou „Spolku“ za splnění podmínek daných zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

2. O zrušení „Spolku“ rozhoduje valná hromada. Před zrušením „Spolku“ je nutné rozhodnout  

o vypořádání všech závazků „Spolku“ a o způsobu naložení se zbylým majetkem „Spolku“. Bylo-li 

rozhodnuto o zrušení „Spolku“, jmenuje výbor „Spolku“ osobu likvidátora nejpozději do 30 dnů od 

konání valné hromady. 

 

Čl. XVIII 

Způsob majetkového vypořádání při zrušení „Spolku“ 

Jestliže je „Spolek“ zrušen s likvidací, rozdělí se likvidační zůstatek rovnoměrně mezi všechny „Řádné 

členy“, kteří v účetním období bezprostředně skončeném přede dnem zahájení likvidace zaplatili členské 

příspěvky řádně a včas. 
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Čl. XIX 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Zakládající „Řádní členové“ svolají do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 

„Spolku“ první valnou hromadu, která rozhodne o přijetí „Řádných členů“. 

2. Na první valné hromadě proběhne na návrh zakládajících „Řádných členů“ volba předsedy a revizora 

účtů. 

3. Na první valné hromadě se rovněž uskuteční ustanovení sekcí. Jimi pověření členové, „Řádný člen“ 

svolá zasedání sekce, které zvolí svoje dva zástupce, kteří se stanou členy výboru „Spolku“ a 

zástupce, kteří se stanou členy komitétu. 

4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem rozhodnutí o registraci „Spolku“. 

5. Usnesení přijatá orgány „Spolku“ do doby účinnosti těchto stanov se považují za usnesení přijatá 

podle těchto stanov. 

6. Orgány a osoby zvolené či jmenované před účinností těchto stanov se považují za orgány a osoby 

zvolené či jmenované podle těchto stanov; plynutí jejich funkčního období tím není dotčeno. 

7. Právní úkony a jednání učiněné orgány a osobami před účinností těchto stanov zůstávají těmito 

stanovami nedotčeny. 

 

 

 

V Praze dne ……………………………… 

 

 

Zapsal: Ověřil: 


