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Čl. 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Název: Český svaz estetické skupinové gymnastiky, z.s. (dále jen „svaz“). Oficiální zkratka 

svazu je ČSESG.        

1.2. Právní postavení: Svaz je samosprávný a dobrovolný spolek registrovaný ve spolkovém 

rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu L, vložce 10452, pod sp. zn. L 

10452, IČ: 26661217. 

 

1.3. Sídlo: Drnovská 413/39a, 682 01 Vyškov. 

 

1.4. Svaz je nositelem české státní sportovní reprezentace v estetické skupinové gymnastice a je 

členem International Federation of Aesthetic Group Gymnastics (IFAGG).  

 

 

Čl. 2 

 ÚČEL, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST SVAZU 

  

2.1.  Svaz propaguje českou estetickou skupinovou gymnastiku a prosazuje její zájmy při jednání 

s IFAGG a s dalšími mezinárodními sportovními organizacemi. Obdobnou činnost vyvíjí i ve 

styku s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR), 

Národní sportovní agenturou (NSA), Českou unií sportu (ČUS), Českou obcí sokolskou 

(ČOS), Českou asociací Sport pro všechny (ČASPV), Asociací školních sportovních klubů 

(AŠSK), Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS), dalšími spolky, národními a 

střešními sportovními organizacemi, orgány státní správy a územní samosprávy a jinými 

státními i soukromoprávními institucemi a organizacemi. 

2.2. V zájmu celkového rozvoje estetické skupinové gymnastiky spolupracuje s dalšími 

organizacemi, které se zabývají estetickou skupinovou gymnastikou v České republice i v 

zahraničí. 

2.3.  Vytváří podmínky pro činnost členů v něm sdružených, orgánů a organizačních článků 

svazu, českou státní sportovní reprezentaci a pro sportovně talentovanou mládež.  

2.4. Organizuje a řídí přebornické, mistrovské a pohárové soutěže ČR, mezinárodní soutěže a 

soutěže s mezinárodní účastí. Z pověření IFAGG se svaz podílí na organizaci významných 

mezinárodních akcí pořádaných v České republice.  

 

2.5.  Jako nositel české státní sportovní reprezentace v estetické skupinové gymnastice pověřuje 

reprezentací na mezinárodních soutěžích v estetické skupinové gymnastice. 

2.6.  Organizačně, obsahově i personálně zajišťuje vzdělávání trenérek a rozhodčích a dalších 

specialistů estetické skupinové gymnastiky.  

 

2.7.  Svaz zabezpečuje tvorbu vlastních finančních prostředků a hospodářských zdrojů. Svaz může 

výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost. 
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Čl. 3 

ČLENSTVÍ VE SVAZU 

 

3.1. Členství ve Svazu je dobrovolné a může být různého druhu. S rozdílným druhem členství 

jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti. Členy svazu se mohou stát fyzické a 

právnické osoby, oddíly a kluby estetické skupinové gymnastiky, příp. další subjekty 

zabývající se estetickou skupinovou gymnastikou - např. taneční školy, základní umělecké 

školy apod. (dále společně označovány jen jako „oddíly a kluby“), které jsou základními 

organizačními články svazu.  

 

3.2. Druhy členství 

3.2.1 Členství se rozlišuje na: 

a) řádné 

b) přidružené 

c) čestné  

3.2.2 Individuální členství fyzické osoby je možné pouze s příslušností k oddílu nebo 

klubu, který je řádným nebo přidruženým členem, nebo pokud bylo fyzické osobě 

uděleno členství čestné.  

 

3.3. Řádné členství: 

3.3.1  Řádnými členy se mohou stát oddíly a kluby, které: 

a) byly registrovanými členy svazu kdykoliv v období od založení svazu do 

7.11.2021 (v příp. transformace celého oddílu/klubu v jiný oddíl/klub se původní 

oddíl/klub nepovažuje za dříve registrovaného člena svazu dle tohoto ustanovení) 

nebo 

b) byly v předchozích třech kalendářních letech registrovanými přidruženými členy 

svazu a projevovaly aktivní činnost v oblasti estetické skupinové gymnastiky a účast 

na soutěžích svazu. Splnění podmínek pro získání řádného členství posuzuje 

předsednictvo svazu na základě písemné žádosti daného přidruženého člena, kladné 

rozhodnutí předsednictva je účinné od začátku registračního období následujícího po 

takovém rozhodnutí (tj. od počátku následujícího kalendářní roku). Při nesplnění 

podmínek pro získání řádného členství může o vzniku řádného členství rozhodnout 

valná hromada. V případě rozhodnutí předsednictva o nepřijetí za řádného člena, se 

může oddíl/klub, jehož přihláška byla zamítnuta, odvolat. Odvolání se adresuje 

předsednictvu svazu, o odvolání rozhoduje valná hromada na svém nejbližším 

zasedání. 

3.3.2 Řádné členství ve svazu vzniká na základě podané písemné přihlášky rozhodnutím 

předsednictva svazu o přijetí uchazeče (oddílu/klubu) za řádného člena svazu. 

Předsednictvo blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. Vznik řádného 

členství je podmíněn uhrazením členského příspěvku; výši a splatnost členského 

příspěvku stanoví předsednictvo svazu svým rozhodnutím, pokud tak nestanoví 

valná hromada. V případě rozhodnutí předsednictva o nepřijetí za řádného člena, 

může se oddíl/klub, jehož přihláška byla zamítnuta, odvolat. Odvolání se adresuje 

předsednictvu svazu, o odvolání rozhoduje valná hromada na svém nejbližším 

zasedání. 

  

3.4 Přidružené členství: 

3.4.1 Přidruženými členy se mohou stát oddíly a kluby, které se zabývají estetickou 

skupinovou gymnastikou a hodlají se účastnit na soutěžích a dalších akcích svazu a 

podílet se na jeho činnosti. 
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3.4.2 Přidružené členství ve svazu vzniká na základě podané písemné přihlášky 

rozhodnutím předsednictva svazu o přijetí uchazeče (oddílu/klubu) za přidruženého 

člena svazu. Přihláška musí být písemná, součástí musí být kopie platného znění 

vlastních stanov žadatele a výpisu ze spolkového rejstříku ne staršího tří měsíců. 

Stanovy nesmí být v rozporu s účelem a hlavní činnosti svazu. Předsednictvo blíže 

stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. Vznik přidruženého členství je 

podmíněn uhrazením členského příspěvku; výši a splatnost členského příspěvku 

stanoví předsednictvo svazu svým rozhodnutím, pokud tak nestanoví valná 

hromada. V případě rozhodnutí předsednictva o nepřijetí za přidruženého člena, 

může se oddíl/klub, jehož přihláška byla zamítnuta, odvolat. Odvolání se adresuje 

předsednictvu svazu, o odvolání rozhoduje valná hromada na svém nejbližším 

zasedání. 

 

3.5. Čestné členství: 

3.5.1. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností 

dlouhodobě a významně podílela na činnosti svazu, nebo která dosáhla výjimečného 

úspěchu v oblasti sportu.  

3.5.2. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba 

souhlasu osoby, které má být uděleno. 

 

3.6. Členství ve svazu zaniká: 

a) vystoupením člena, 

b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to pokud 

příspěvek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou 

pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn, 

c) vyloučením dle čl. 3.7. stanov, 

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,  

e) zánikem oddílu nebo klubu, 

e)  zánikem svazu bez právního nástupce, 

f)  dalšími způsoby uvedenými v zákoně. 

 

3.7. Zánik členství vyloučením: 

3.7.1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje předsednictvo svazu. 

Předsednictvo může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající 

z členství (zejm. nikoliv však výlučně, znevážil jméno, postavení a prestiž svazu v 

České republice nebo v zahraničí, úmyslně či opakovaně porušil svazové či obecně 

závazné právní předpisy) a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. 

Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku 

zvlášť závažnou újmu. 

3.7.2. Výzva, příp. rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členu. 

3.7.3. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o jeho vyloučení navrhnout, aby 

toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí 

předkládá vyloučený člen v písemné podobě předsednictvu svazu, které je povinno 

návrh předložit valné hromadě k rozhodnutí na jejím nejbližším jednání. Valná 

hromada rozhodnutí předsednictva o vyloučení člena schválí nebo zruší.  

 

3.8. Svaz vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí předsednictvo svazu a 

to také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají 

bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich předsednictvo svazu prokazatelně dozví. Seznam 

členů může být veden elektronickou formou.  
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3.9. Údaje o členech svazu mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní 

organizaci, které je svaz členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní 

organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to 

zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného 

veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve svazu podáním písemné přihlášky souhlasí 

s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.  

 

3.10. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od svazu na jeho náklad potvrzení s výpisem 

ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly 

vymazány.  

 

Čl. 4 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SVAZU 

 

4.1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.  

 

4.2. Členská práva, která přísluší všem členům: 

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti svazu, 

b) být informován o činnosti svazu, 

c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za 

předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství, 

d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti svazu, být přítomen na jednání 

valné hromady, kde mohou své názory a podněty vyjadřovat, 

e) účastnit se jednání orgánů svazu, jedná-li se o činnost či chování daného člena, 

f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov, 

g) ukončit kdykoliv své členství. 

 

4.3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům: 

a) volit a být volen do orgánů svazu; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po 

dovršení 18ti let za předpokladu, že fyzická osoba je bezúhonná; 

b) oddílům a klubům, jakožto základním článkům svazu, přísluší právo vysílat na valnou 

hromadu své delegáty a jejich prostřednictvím na valné hromadě hlasovat o jejích 

rozhodnutích (právo účasti s hlasem rozhodujícím); fyzickým osobám přísluší právo 

zastupovat oddíl nebo klub a hlasovat za něj na valné hromadě až po dovršení 18ti let. 

 

4.4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti svazu, 

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy svazu, předpisy IFAGG, právní předpisy a 

základní normy a principy sportovního chování, 

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů svazu, 

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží svazu k zabezpečení jeho činnosti, jakož i 

usilovat o dobré jméno svazu v České republice i v zahraničí. 

 

4.5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové (včetně fyzických osob 

pod nimi registrovaných): 

a) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným 

členstvím a činností ve svazu, pokud o tom příslušný orgán svazu podle stanov rozhodl, 

b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen. 
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4.6. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat přidružení členové (včetně fyzických 

osob pod nimi registrovaných): 

a)  řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s přidruženým 

členstvím a činností ve svazu, pokud o tom příslušný orgán svazu podle stanov rozhodl, 

b)  řádně plnit úkoly, kterými byl pověřen. 

 

 

Čl. 5 

ODDÍLY A KLUBY ESTETICKÉ SKUPINOVÉ GYMNASTIKY 
 

5.1.  Základním článkem svazu jsou oddíly a kluby estetické skupinové gymnastiky uvedené 

v článku 3.3.1. stanov. Oddíly a kluby mohou být ustanoveny buď jako samostatné právnické 

osoby nebo se může jednat o oddíly/kluby bez vlastní právní osobnosti působící v rámci jiné 

právnické osoby.  

5.2.  Hlavní úkoly oddílů a klubů jsou:  

a) zajišťovat a řídit sportovní přípravu,  

b) pořádat soutěže estetické skupinové gymnastiky včetně zajišťování vlastního 

mezinárodního sportovního styku, 

c) připravovat a vychovávat závodnice pro budoucí trenérskou, rozhodcovskou, 

cvičitelskou a funkcionářskou práci,  

d) propagovat estetickou skupinovou gymnastiku a další formy pohybových aktivit, 

e) zabezpečovat tvorbu vlastních finančních zdrojů. 

 

Čl. 6 

ORGÁNY SVAZU A JEJICH ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

6.1.   Orgány svazu jsou: 

a) valná hromada, 

b) předsednictvo, 

c) kontrolní komise. 

6.2. Valná hromada:  

6.2.1 Valná hromada je tvořena delegáty oddílů a klubů, které jsou řádnými členy svazu, a je 

nejvyšším orgánem svazu. Valnou hromadu svolává předsednictvo svazu nejméně jedenkrát 

do roka. 

6.2.2 Valnou hromadu lze konat těmito způsoby: 

- prezenčně (za osobní účasti delegátů a dalších účastníků valné hromady) nebo 

- za použití technických prostředků (např. prostřednictvím videokonferencí, 

internetových komunikačních programů apod.) nebo 

- částečně prezenčně a částečně za použití technických prostředků.  

6.2.3 Na jednání valné hromady má právo vyslat každý registrovaný oddíl/klub jednoho 

delegáta s hlasem rozhodujícím. Delegát musí být registrován za oddíl/klub, který jej 

vysílá.  

6.2.4 Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program 

jednání (pořad zasedání) valné hromady. Pozvánka musí být doručena oddílům a klubům 

nebo vyvěšena na webových stránkách svazu nejméně 14 dní před konáním zasedání valné 

hromady. 

6.2.5 Předsednictvo je rovněž povinno svolat valnou hromadu z podnětu alespoň 1/3 

sdružených oddílů a klubů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě 
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předsednictvo valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět 

podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. 

6.2.6 Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo 

svoláno. 

6.2.7 Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

a) rozhodnutí o změně stanov; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti 

předsednictva,  

b) rozhodnutí o zrušení nebo přeměně svazu,  

a) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, 

b) rozhodnutí o vstupu do národních a mezinárodních sportovních či jiných organizací a 

sdružení, 

c) volba a odvolání prezidenta, viceprezidenta a členů předsednictva svazu,  

d) volba a odvolání členů kontrolní komise, 

e) schválení výsledku hospodaření svazu, 

f) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem svazu, 

g) určení hlavních směrů účelu a činnosti svazu, 

h) schvalování jednacího řádu a volebního řádu valné hromady,  

i) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí předsednictva o vyloučení člena. 

6.2.8 Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů 

oddílů/klubů s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není 

přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná 

v počtu přítomných. 

6.2.9 K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných 

delegátů, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.  

6.2.10 K platnosti usnesení o zrušení svazu či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je 

potřeba alespoň 2/3 hlasů přítomných delegátů.  

6.2.11 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 

rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí všichni přítomní s hlasem rozhodujícím. To neplatí pro 

rozhodování o zrušení nebo přeměně svazu nebo pro rozhodnutí o změně stanov; o těchto 

záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech delegátů, kteří jsou 

oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.  

6.2.12 Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady prezident svazu 

nebo pověřený člen předsednictva. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. 

V případě volební valné hromady též její volební řád. 

6.2.13 Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují valnou hromadou zvolení: 

zapisovatel, jeden nebo více ověřovatelů zápisu a předsedající valné hromady. Zapisovatel 

a ověřovatel/é zápisu mohou být členy jiných orgánů valné hromady. 

   

6.3. Předsednictvo svazu: 

6.3.1. Předsednictvo svazu je statutárním orgánem svazu. Za předsednictvo svazu jedná prezident 

nebo viceprezident svazu volený valnou hromadou. Jednáním za předsednictvo může 

v konkrétních záležitostech pověřit písemně prezident i jiného člena předsednictva. 

Písemné právní úkony podepisuje za svaz prezident nebo viceprezident. 

6.3.2. Předsednictvo jako orgán kolektivní rozhoduje o záležitostech svazu ve sboru. Je schopno 

se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů 

zúčastněných členů. V případě rovnosti hlasů při rozhodování předsednictva rozhoduje hlas 

předsedajícího. Předsednictvo může rozhodovat i mimo zasedání předsednictva v písemné 

formě nebo s využitím technických prostředků. 

6.3.3. Předsednictvo svazu je nejméně tříčlenné a tvoří jej: 

a) prezident, 
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b) viceprezident, 

c) ostatní členové. 

6.3.4. Funkční období předsednictva je čtyřleté. 

6.3.5. Předsednictvo zejména: 

a) řídí svaz mezi valnými hromadami, 

b) plní usnesení valných hromad, 

c) rozhoduje o věcech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu svazu 

d) projednává bez zbytečných odkladů připomínky, stížnosti a podněty členů svazu, 

e) rozhoduje o registraci nových členů ve svazu, 

f) rozhoduje o návrzích na vyškrtnutí nebo vyloučení člena svazu, 

g) odpovídá za hospodaření s majetkem svazu, 

h) stanoví výši členských příspěvků a registračních poplatků, pokud nejsou stanoveny 

valnou hromadou, 

i) předkládá valné hromadě návrhy stanov, jejich změn a doplňků, 

j) podporuje vytváření podmínek pro soutěžní i nesoutěžní provozování estetické 

skupinové gymnastiky, 

k) pořádá nebo pověřuje pořádáním národních a mezinárodních soutěží konaných v České 

republice, 

l) schvaluje návrhy na nominaci na mezinárodní soutěže, 

m) vytváří podmínky pro školení trenérek, cvičitelek a rozhodčích, 

n) svolává valné hromady, 

o) připravuje a valné hromadě předkládá návrhy strategie rozvoje estetické skupinové 

gymnastiky, 

p) připravuje a valné hromadě předkládá návrhy zásad hospodaření svazu, 

q) připravuje návrhy rozpočtu a činnosti svazu v příštím období, 

r) vydává směrnice závazné pro všechny členy svazu, pokud neodporují obecně platným 

předpisům, stanovám svazu a usnesením valné hromady, 

s) rozhoduje o změně sídla svazu, tzn. o změně čl. 1.3. stanov,  

t) navrhuje valné hromadě kandidáty na čestné členství ve svazu. 

 
6.4.       Kontrolní komise: 

6.4.1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem svazu.  

6.4.2. Kontrolní komise jako orgán kolektivní rozhoduje ve sboru. Je schopna se usnášet za 

přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. 

V případě rovnosti hlasů při rozhodování kontrolní komise rozhoduje hlas předsedajícího. 

Kontrolní komise může rozhodovat i mimo zasedání kontrolní komise v písemné formě 

nebo s využitím technických prostředků. 
6.4.3. Kontrolní komise je tříčlenná. Předsedu kontrolní komise volí členové kontrolní komise ze 

svého středu.  

6.4.4. Funkční období kontrolní komise je čtyřleté.  

6.4.5. Členové kontrolní komise mají právo účastnit se zasedání předsednictva bez hlasovacího práva          

(s hlasem poradním).  

6.4.6. Kontrolní komise je povinna ve své činnosti postupovat podle stanov a vnitřních předpisů svazu 

a obecně platných právních předpisů. Kontrolní komise je povinna s výsledky svých 

kontrolních závěrů písemně seznámit oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu a dát mu 

možnost vyjádřit se ke zjištěným výsledkům nebo zaujmout své stanovisko. Konečné závěry 

svých kontrol s příp. návrhy nápravných opatření předává kontrolní komise vždy 

předsednictvu. Kontrolní komise je oprávněna a povinna předkládat valné hromadě zprávu o 

své činnosti a svých zjištěních. 
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Čl.7 

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 

 

7.1. Zdrojem majetku svazu jsou zejména: 

a) členské příspěvky členů,  

b) státní a jiné dotace, 

c) příjmy z hospodářské činnosti, 

d) příjmy z tělovýchovné, sportovní činnosti,  

e) dary, příspěvky sponzorů, 

f) jiné příjmy. 
Majetek svazu slouží k účelům, které jsou v souladu s činností a účelem svazu.  

 

7.2. Majetek svazu je ve vlastnictví svazu jako celku. O převodech vlastnického práva 

k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších 

dispozicích s ním, rozhoduje předsednictvo. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání 

apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada. 

 

7.3. Bližší zásady hospodaření s majetkem svazu může upravit vnitřní předpis schválený valnou 

hromadou. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování 

vedlejší hospodářské činnosti. 

 

7.4. V případě zrušení svazu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 

vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení 

likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude 

nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu svazu. Jestliže 

svaz obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant 

apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí 

příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 

Čl. 8 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

8.1. Toto nové úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou svazu dne 7.11.2021. 

 

 

7.11.2021 

Ing. Renáta Vrbová 

Prezident Českého svazu estetické skupinové gymnastiky, z.s. 


