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Ambassadors Football Czech Republic, z. s.
Stanovy spolku

I. Základní ustanovení

a. Ambassadors Football Czech Republic, z. s. je samosprávný a dobrovolný
svazek členů, kteří se hlásí k hodnotám a k poslání mezinárodní křesťanské
fotbalové organizace Ambassadors Football.

b. Ambassadors Football Czech Republic, z. s. působí v právní formě spolku ve
smyslu zákona Č. 89/2012 Sb.

c. Název spolku je "Ambassadors Football Czech Republic, z. s." (dále jen
Ambassadors ).

d. Sídlem Ambassadors je Praha.

e. Ambassadors bylo přiděleno identifikační číslo (IČ): 26983257.

II. Účel spolku a předměty činnosti

a. Účel a posláni spolku

i. Ambassadors sdružuje členy a jiné účastníky sportovní činnosti, kteří
se chtějí podílet na vizi mezinárodní nevládní neziskové křesťanské
fotbalové organizace Ambassadors Football, aby v každé zemi
fungovala křesťanská fotbalová služba, která povede k pozitivní
transformaci společnosti, komunit i jednotlivců.

ii. Posláním a účelem Ambassadors je předávat křesťanské hodnoty
všem lidem prostřednictvím fotbalových klubů, táborů, turnajů,
kroužků a jiných fotbalových aktivit v České republice a dobrovolně
podporovat ostatní organizace se stejným posláním.

b. Hlavni činnost

i. Hlavní činnost spolku je komplex vzájemně provázaných aktivit
zahrnujících zejména:

organizování sportovních a tělovýchovných aktivit, zejména fotbalu, a
vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro tyto aktivity,
organizování fotbalových aktivit především pro děti, mládež a sociálně
znevýhodněné skupiny, stejně tak i pro širokou veřejnost, zajišťování
vzdělávání svých členů a jejich školení v oblasti sportu a křesťanské
fotbalové služby, dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji
veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti,
zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností, budování, provozování a údržbu sportovních a jiných
zařízení, která Ambassadors vlastní nebo užívá, vedení členů spolku
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b) na rozhodování Ambassadors mohou mít podstatný vliv
výhradně bezúhonné osoby,
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a ostatních zájemců o sport k dodržování sportovních, e ie .
estetických a mravních pravidel na základě křesťanských hod .
seznamování veřejnosti skrze fotbalové aktivity s křesťanstvím,
zakládání fotbalových týmů a klubů, pořádání fotbalových soutěží a
táborů a zúčastňování se ve sportovních soutěžích,

c. Vedlejši činnost

i. Ambassadors může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat
vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, zejména v prodeji dárkových předmětů, literatury a
reklamní činnosti.

d. Veřejná prospěšnost

i. Spolek je veřejně prospěšným spolkem, při svém působení se Spolek
řídí těmito zásadami:

a) předmětem hlavní činnosti Ambassadors je činnost veřejně
prospěšná,

e) Ambassadors nabývá majetek výhradně z poctivých zdrojů a
své jmění využívá hospodárně ke svému účelu jako účelu
veřejně prospěšnému,

d) Ambassadors nerozděluje zisk po zdanění členům
Ambassadors, členům orgánů Ambassadors, svým
zaměstnancům, osobám jim blízkým ani jiným osobám, jakož
ani osobám v obdobném postavení k některému z Fotbalových
klubů Ambassadors (pobočných spolků),

e) v případě likvidace nabídne Ambassadors likvidační zůstatek
právnické osobě se statusem veřejné prospěšnosti s
obdobným účelem; členům se podíl na likvidačním zůstatku
nevyplácí,

III. Členství

a. Členem Ambassadors se může stát osoba starší 18 let, která se hlásí k
hodnotám Ambassadors, má písemné doporučení od představitele některé
z křesťanských církví, která vyplní řádně písemnou přihlášku, všechny
vyžadované údaje, a doručí ji na adresu sídla spolku.
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b. O přijetí za člena rozhoduje Rada Ambassadors, která může rozhodnout o
přijetí uchazeče za člena Ambassadors, splnil-Ii uchazeč podmínky podle
článku IIlIa. Rozhodnutí o přijetí za člena přijímá Rada Arnbassadors
dvoutřetinovou většinou přítomných členů rady.
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i. Každý člen spolku má právo se podílet na činnosti spolku, voli a být
volen do orgánů spolku, obracet se na orgány spolku a účastni se
Valné hromady.

b. Povinnosti člena

i. Každý člen spolku má povinnosti platit řádně členské příspěvky,

ii. dodržovat vnitřní nařízení a předpisy vydané orgánem spolku v
souladu se stanovami spolku,

iii. jednat v zájmu naplnění poslání Ambassadors a budování dobrého
jména spolku,

iv. jednat v souladu s hodnotami Ambassadors Football,

v. v případě neúčasti na Valné hromadě podat Radě vysvětlení,

vi. na výzvu Rady doložit doporučení pro členství v Ambassadors od
představitele některé z křesťanských církví, které nebude starší více
než jeden měsíc,

vii. účastnit se školení pořádaných Ambassadors pro své členy.

V. Orgány spolku

a. Orgány spolku jsou:

i. Valná hromada, jež je nejvyšším orgánem spolku,

ii. Rada Ambassadors,

iii. Ředitel Ambassadors, jenž je statutárním orgánem spolku,

iv. Kontrolní komise.

b. Valná hromada

i. Zasedání Valné hromady svolává Rada Ambassadors nejméně
jednou do roka.

ii. Do působnosti Valné hromady patří zejména:

a) volba členů Rady Ambassadors,

b) volba členů Kontrolní komise,

c) rozhodovat o změnách stanov spolku nadpoloviční většinou
přítomných hlasů,

d) rozhodnout o zrušení Ambassadors a jmenování likvidátora,
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e) rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí Rady Ambassadors ve
věcech členství, a toto rozhodnutí případně zrušit,

f) schvalování zprávy o hospodaření a případně výroční zprávy.

iii. Rozhodnutí Valné hromady se přijímají hlasováním. Není-Ii v těchto
stanovách určeno jinak, rozhodnutí se přijímá nadpoloviční většinou
přítomných hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná, je-Ii přítomna
nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. Nesejde-
li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů a byli-Ii řádně pozváni,
je Valná hromada usnášení schopná po uplynutí 15 minut od
stanoveného začátku a za každého počtu členů.

iv. V případě odvolání proti rozhodnutí Rady Ambassadors ve věcech
členství je Rada Ambassadors povinna svolat Valnou hromadu ve
lhůtě 3 měsíců a odvolání Valné hromadě předložit k projednání.

v. Valné hromadě předsedá člen Rady Ambassadors určený Radou.

c. Rada Ambassadors

i. Rada Ambassadors (též jen "Rada") je výkonným a řídícím orgánem
spolku, který řídí svými rozhodnutími a předpisy činnost spolku tak,
aby spolek naplňoval v mezích právních předpisů, těchto stanov a
rozhodnutí Valné hromady svůj účel. Rada podléhá rozhodnutím
Valné hromady a jí se ze své činnosti zodpovídá. Členy Rady jsou
voleni Valnou hromadou na funkční období 3 roky, avšak funkční
období člena Rady neskončí dříve, než dojde k nejbližšímu zasedání
Valné hromady. Minimální počet členů Rady jsou 3.

ii. Rada zasedá minimálně 2x ročně, její zasedání může svolat kterýkoliv
z jejích členů. Rada je usnášeníschopná, je-Ii přítomna nadpoloviční
většina jejích členů. Rozhodnutí Rada přijímá hlasováním
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, každý člen má jeden
hlas.

iii. Rada rozhoduje o změně stanov samostatně, je-Ii změna stanov
nezbytná z důvodu rozporu s právními předpisy či z důvodu jiné
naléhavé potřeby vyvolané změnou právních předpisů. Rada o změně
stanov vždy informuje členy spolku a změny zdůvodní.

iv. Do působnosti Rady patří

a) volba Ředitele Ambassadors z řad členů Rady,

b) schvaluje rozpočet, určuje cíle a plány Ambassadors pro další
období,

c) přijímá členy do Ambassadors a rozhoduje o vyřazení nebo
vyloučení člena,
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d) rozhoduje o správě spolku tak, aby spolek naplňoval své
poslání a účel, a to prostřednictvím svých rozhodnutí a
předpisů, kterými zavazuje členy a činovníky spolku,
pobočných spolků a kterými určuje, jak spolek a pobočné
spolky provádějí svou činnost,

e) rozhoduje o založení, zrušení, sloučení, rozdělení či jiné
přeměně pobočného spolku Ambassadors,

f) řídí a kontroluje činnost Ředitele Ambassadors; Rada může
Ředitele odvolat bez udání důvodu na žádost Ambassadors
Football, nebo v případě, že ředitel svým jednáním poškozuje
spolek,

g) stanovuje výši členského příspěvku,

h) určuje odměnu pro Ředitele za výkon jeho funkce a způsob
jejího vyplacení.

d. Ředitel Ambassadors

i. Ředitel Ambassadors (též jen "Ředitel") je statutárním orgánem
spolku. Ředitel spolek zastupuje samostatně.

ii. Ředitel je též výkonným orgánem spolku, jemuž náleží fakticky i
právně jednat a rozhodovat ve všech záležitostech spolku tak, aby
spolek v mezích stanov, rozhodnutí Valné hromady a Rady naplňoval
své poslání a aby spolek dostál povinnostem podle svého právního
postavení. Ředitel podléhá rozhodnutím Rady a jí se zodpovídá z
výkonu své funkce.

iii. Ředitel zejména rozhoduje o provozních záležitostech spolku,
rozhoduje o zapojení členů v různých činnostech spolku, přijímá
jménem spolku do zaměstnaneckého poměru a nakládá se jměním
Ambassadors k naplnění účelu Ambassadors.

iv. Ředitel je volen Radou na období 3 let, jeho funkční období však
neskončí, dokud nedojde k zasedání Rady Ambassadors.

v. Ředitel má právo na proplacení nákladů spojených s výkonem jeho
funkce. Za výkon funkce Řediteli náleží odměna, jejíž výši schvaluje
Rada.

vi. Ředitel může pověřit či zmocnit další osoby k faktickému či právnímu
jednání v záležitostech spolku.

e. Kontrolni komise

i. Kontrolní komise dohlíží, jsou-Ii záležitosti spolku řádně vedeny,
vykonává-Ii spolek svou činnost v souladu se svým právním
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postavením a v souladu se stanovami, zejména kontroluje
hospodaření spolku. Kontrolní komise nepodléhá Radě a Řediteli.
Kontrolní komise o své činnosti a zjištěních předkládá zprávu Valné
hromadě. Kontrolní komise je orgánem a působí ve smyslu
ustanovení občanského zákoníku o kontrolní komisi spolku.
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ii. Kontrolní komise je volena Valnou hromadou, její funkční období je
tříleté. Funkční období kontrolní komise nekončí, dokud nedojde
k zasedání Valné hromady. Členy kontrolní komise má právo odvolat
Valná hromada. Kontrolní komise má nejméně 3 členy.

iii. Kontrolní komise volí z řad svých členů předsedu, který jedná jménem
komise ve vztahu k radě a dalším orgánům spolku.

iv. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce Ředitele
Ambassadors, člena Rady Ambassadors ani s výkonem funkce
likvidátora. Členství v kontrolní komisi není slučitelné ani s výkonem
funkce předsedy Fotbalového klubu Ambassadors (pobočného
spolku).

v. Kontrolní komise také dohlíží na hospodaření a činnost pobočných
spolků a vykonává působnost kontrolního orgánu ve smyslu zákona i
vůči pobočným spolkům. Pro kontrolní činnost ve vztahu k pobočným
spolkům může Kontrolní komise přibrat a pověřit výkonem své
působnosti též jinou důvěryhodnou osobu, nikoliv však člena
statutárního orgánu či likvidátora pobočného spolku.

VI. Fotbalové kluby Ambassadors

a. Postaveni klubu

i. Fotbalové kluby Ambassadors mohou být založeny jako pobočné
spolky, jejichž právní osobnost je odvozená od právní osobnosti
Ambassadors jako hlavního spolku (též jen "Fotbalový klub" nebo
"klub").

ii. Účelem Fotbalových klubů Ambassadors je naplňovat poslání a účel
Ambassadors, zejména v určeném místě sdružovat hráče do týmů a
zapojovat se v organizovaných soutěžích.

iii. Fotbalové kluby užívají název Ambassadors FC, případně zkratku
AFC, a příslušné místní označení svého působení.

iv. Povahu Fotbalového klubu jako pobočného spolku a pouto k
Ambassadors jako hlavnímu spolku nelze za trvání jejich právní
osobnosti změnit; Fotbalový klub se nemůže změnit (přeměnit) na
samostatný spolek ani pobočný spolek jiného hlavního spolku ani se
nemůže sloučit (fúzovat) s jiným (samostatným resp. hlavním)
spolkem či pobočným spolkem, který není pobočným spolkem
Ambassadors.
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v. Fotbalový klub se může sloučit s jiným Fotbalovým klubem
Ambassadors či s Ambassadors (hlavním spolkem), případně může
uskutečnit jinou přeměnu, jestliže zúčastněnými (zakládanými)
právnickými osobami jsou pouze Fotbalové kluby Ambassadors popř.
Ambassadors jako hlavní spolek. Orgánem rozhodujícím o takových
přeměnách je vždy Rada Ambassadors, která podle ustanovení § 219
občanského zákoníku pro tyto účely má působnost členské schůze ve
smyslu ustanovení § 274 - 301a § 302 občanského zákoníku.

vi. Postavení klubu a působnost a pravomoc jeho orgánů a dalších
činovníků, které nejsou výslovně upraveny v ustanoveních těchto
stanov o pobočných spolcích (klubech), se řídí přiměřeně nebo
obdobně ustanoveními těchto stanov o hlavním spolku a jeho
orgánech, ledaže to z povahy věci je vyloučeno.

b. Založeni a zrušeni klubu

i. Rozhodnutí o založení, případně zrušení nebo přeměně Fotbalového
klubu Ambassadors náleží Radě Ambassadors. Návrh na zápis či
výmaz údajů do veřejného rejstříku (rejstříku spolků) ohledně
Fotbalového klubu podává za Fotbalový klub vždy hlavní spolek.
Dojde-Ii ke změně skutečností zapisovaných či listin zakládaných do
veřejného rejstříku, Fotbalový klub neprodleně o tom vyrozumí hlavní
spolek a poskytne mu potřebné listiny a součinnost.

ii. Zakladatelským právním jednáním Fotbalového klubu Ambassadors
se rozumí tyto stanovy jako stanovy hlavního spolku ve spojení s
rozhodnutím o založení Fotbalového klubu podle předchozího
odstavce, a případně dalšími rozhodnutími orgánů spolku, jimiž se
upravují záležitosti, které mají podle zákona být určeny
zakladatelským právním jednáním.

iii. Při zrušení a likvidaci Fotbalového klubu se likvidační zůstatek klubu
vždy převede do vlastnictví Ambassadors (hlavního spolku), ledaže
Rada Ambassadors rozhodne o jiném použití likvidačního zůstatku.

c. Činnost klubů

i. Činnost Fotbalových klubů Ambassadors musí vždy obsahovat 3
klíčové principy Ambassadors Footbali:

a) Fotbal - sportovní činností, kterou klub organizuje je fotbal,

b) Víra - vedoucí a trenéři učí hráče o křesťanských hodnotách,

c) Budoucnost - jedná se o dlouhodobou a soustavnou práci s
hráči.
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i. Vznikem členství v pobočném spolku nevzniká členství v hlavním
spolku, pro zánik členství to platí obdobně.

ii. Členové klubu mají právo hlasovat na Valné hromadě klubu, být voleni
do orgánů klubu a navrhovat členy do orgánů klubu.

iii. Členství vzniká přijetím za člena Řídícím výborem klubu.

iv. Členství zaniká:
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d. Členství v klubu

a) písemným oznámením o vystoupení doručeným Řídícímu
výboru klubu,

b) vyloučením Řídícím výborem klubu,

c) vyřazením ze seznamu členů klubu,

d) smrtí člena nebo prohlášením jeho za mrtvého,

e) zrušením klubu.

e. Odvolací orgán

i. V případě, že člen klubu nesouhlasí s rozhodnutím některého z
orgánů klubu, má právo se odvolat k Radě Ambassadors, která
rozhodnutí orgánu klubu přezkoumá a může jej zrušit.

f. Ručení za kluby

i. Ambassadors neručí za závazky a dluhy klubů.

g. Orgány klubu

i. Orgány klubu jsou:

a) Valná hromada klubu,

b) Řídící výbor klubu,

c) Předseda klubu.

ii. Působnost a postavení kontrolního orgánu náleží ve vztahu ke klubu a
jeho orgánům Kontrolní komisi Ambassadors (kontrolní komisi
hlavního spolku).

h. Povinnosti klubů jsou:

i. vést řádně účetnictví a spravovat svůj majetek podle platných
právních předpisů,
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ii. naplňovat svůj účel a poslání, postupovat v souladu se stanovami a s
rozhodnutími a vnitřními předpisy vydanými Radou Ambassadors
podílet se na plnění cílů stanovených Radou Ambassadors,

iii. vykazovat svoji činnost Radě Ambassadors nebo jí pověřené osobě.

i. Valná hromada klubu

i. Valná hromada klubu je nejvyšším orgánem Klubu Ambassadors,
zasedá alespoň 1x do roka. Valnou hromadu svolává Předseda klubu
a tato je usnášeníschopná, je-Ii přítomna nadpoloviční většina členů
klubu. K platnosti usnesení je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční
většiny přítomných členů.

ii. Do působnosti Valné hromady klubu patří zejména:

a) volba členů Řídícího výboru klubu,

b) volba Předsedy klubu.

iii. Není-Ii určeno jinak, postavení Valné hromady klubu a jejích členů ve
vztahu ke klubu, členům klubu a orgánům klubu se přiměřeně řídí
ustanoveními o postavení Valné hromady Ambassadors a jejích členů
ve vztahu k hlavnímu spolku, členům hlavního spolku a orgánům
hlavního spolku.

j. Řidici výbor klubu

i. Řídící výbor klubu je výkonný orgán klubu. Členem řídícího výboru je
vždy Předseda klubu jakožto statutární orgán klubu.

ii. Řídící výbor klubu volen Valnou hromadou klubu a má minimálně 3
členy.

iii. Členy řídícího výboru se mohou stát pouze členové klubu, kteří splňují
podmínky členství v Ambassadors.

iv. Funkční období členů řídícího výboru jsou 3 roky, jejich funkce však
neskončí před nejbližším zasedáním Valné hromady klubu.

v. Rada Ambassadors může odvolat člena Řídícího výboru klubu, ztratí-Ii
člen Řídícího výboru klubu důvěru Rady Ambassadors, zejména
pokud lze mít za to, že svým jednáním a působením v Řídícím výboru
klubu by mohl ohrozit plnění poslání klubu nebo důvěryhodnost a
dobré jméno klubu nebo Ambassadors.

vi. Řídící výbor zejména

a) řídí činnost klubu tak, aby klub naplňoval svůj účel

b) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů klubu a
orgánů Ambassadors,
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c) rozhoduje o všech záležitostech klubu, které nejsou vyhrazeny
Valné hromadě klubu,
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d) rozhoduje o členství v klubu.

vii. Není-Ii určeno jinak, postavení Řídícího výboru klubu a jeho členů ve
vztahu ke klubu, členům klubu a orgánům klubu se přiměřeně řídí
ustanoveními o postavení Rady Ambassadors a jejích členů ve vztahu
k hlavnímu spolku, členům hlavního spolku a orgánům hlavního
spolku.

k. Předseda klubu

i. Předseda klubu je statutárním orgánem klubu. Předseda jedná
jménem klubu samostatně.

ii. Předseda klubu je též výkonným orgánem klubu, jemuž náleží fakticky
i právně jednat a rozhodovat ve všech záležitostech klubu tak, aby
klub v mezích stanov, rozhodnutí orgánů Ambassadors, rozhodnutí
Valné hromady klubu a Řídícího výboru klubu naplňoval své poslání a
aby klub dostál povinnostem podle svého právního postavení. .

iii. Funkční období Předsedy klubu jsou 3 roky, funkční období však
neskončí do nejbližšího zasedání Valné hromady klubu.

iv. Předseda klubu musí být zároveň členem Ambassadors, jinak je jeho
volba neplatná.

v. V případě, že by Předseda klubu pozbyl členství v Ambassadors,
oznámí tuto skutečnost Řídícímu výboru klubu a podá demisi. Řídící
výbor klubu poté bez zbytečného odkladu svolá Valnou hromadu
klubu, která provede novou volbu Předsedy klubu.

vi. Není-li určeno jinak, postavení Předsedy klubu ve vztahu ke klubu,
členům klubu a orgánům klubu se přiměřeně řídí ustanoveními o
postavení Ředitele Ambassadors ve vztahu k hlavnímu spolku,
členům hlavního spolku a orgánům hlavního spolku.

I. Zrušeni klubu

i. O zrušení pobočného spolku rozhoduje Rada Ambassadors na
základě návrhu některého z členů Ambassadors. Návrh na zrušení
pobočného spolku mohou podat i členové pobočného spolku.

ii. Zrušení pobočného spolku může být z důvodu:

a) nečinnosti,

b) porušováním vnitřních předpisů Ambassadors,

c) nenaplňování stanov, poslání, cílů Ambassadors, nebo
vnitřních předpisů,
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d) špatného hospodaření,

e) nebo pokud žádný z členů klubu není zároveň členem
Arnbassadors.

VII. Hospodařeni spolku

a, Ambassadors je neziskovou organizací, vznikne-Ii při činnosti Ambassadors
zisk, musí být znovu použit na dosažení cílů spolku,

b. Zdrojem majetku Ambassadors jsou zejména:

i. členské příspěvky,

íi. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře
činnosti hlavní,

iii. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v
souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním
sportovní, tělovýchovné, školící a osvětové činnosti,

ív. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

v, dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných
rozpočtů, granty apod.,

ví. dary od fyzických i právnických osob.

c. Majetek Ambassadors je ve vlastnictví Ambassadors jako hlavního spolku. O
převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho
nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Ředitel
Arnbassadors. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s
nemovitým majetkem rozhoduje Rada Ambassadors.

d. Bližší zásady hospodaření s majetkem Ambassadors může upravit vnitřní
předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady
provozování vedlejší hospodářské činnosti.

VIII. Zrušeni spolku

a. V případě zrušení Ambassadors 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 Ambassadors, přednostně
nejbližší jiné organizaci Ambassadors FootbalL Jestliže Ambassadors
obdržela 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.
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IX. Závěrečná ustanoveni

a. Ustanovení občanského zákoníku a dalších zákonů, od nichž se lze odchýlit,
se pro poměry Ambassadors a jeho pobočných spolků nepoužijí; v případě
pochybností, zda určitá záležitost je upravena stanovami a vnitřními předpisy
Ambassadors popř. jeho pobočných spolků či zda má být použito ustanovení
zákona, se vychází z toho, že stanovy tuto záležitost upravují; i pokud
stanovy mlčí, má se za to, že zákonné ustanovení vyloučily v neširším
přípustném rozsahu.

b. Kolektivní orgány Ambassadors nebo jeho pobočných spolků mohou
rozhodovat též mimo zasedání tak, že členové orgánu vyjádří svá stanoviska
a hlasují v písemné formě nebo pomocí prostředků komunikace na dálku, to
neplatí pro záležitosti, pro něž tuto formu vyloučí orgán svým rozhodnutím.
Pro účely rozhodování mimo zasedání se za přítomné považují všichni
členové orgánu s výjimkou těch, kteří se pro určitý případ nebo pro určité
období předem omluvili. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis nebo rozhodnutí.

c. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních
ustanovení těchto Stanov.

d. Valná hromada svolaná podle dosavadních stanov spolku se okamžikem
schválení těchto stanov spolku považuje za řádnou Valnou hromadu podle
těchto stanov a její jednání a rozhodování se nadále řídí těmito stanovami.

e. Dosavadní předseda podle dosavadních stanov se nadále považuje za
ředitele podle těchto stanov a jeho mandát resp. funkce účinností těchto
stanov nezaniká, ale skončí až volbou nového Ředitele, kterou provede Rada
Ambassadors postupem podle těchto stanov. Obdobně členové řídícího
výboru (hlavního spolku) podle dosavadních stanov se nadále považují za
členy Rady podle těchto stanov a jejich mandát resp. funkce skončí až novou
volbou podle těchto stanov.

, St!4. /jlfff. Tyto stanovy spolku byly schvaleny Valnou hromadou dne ; a
okamžikem schválení nabývají účinnosti. Dosavadní stanovy se tímto
okamžikem zrušují.

V .~ .... dne ..~Qr1.?C?J..~.....
4..........~

Ing. Ondřej Mazany
ředitel Ambassadors

...........~Mi .
Pavel Plchot
člen Rady Ambassadors
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