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Yacht club Vranovská přehrada, z.s. 

 

Stanovy spolku 

 

Čl. I 

Název a sídlo 

1. Název: Yacht club Vranovská přehrada z.s., zkráceně  YCVP z.s. 

Sídlo: Kramářská 3492/14, 669 02 Znojmo, 

 je zároveň i doručovací adresou spolku. 

IČ: 70819238 

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L vložka 7808 

Yacht club Vranovská přehrada z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

2. Symbolem (logem) spolku je logo uvedené v příloze č. 1. Logo spolku je možné používat jen ve 

spojitosti s činností spolku nebo v rámci propagace spolku. Je zakázáno logo jakkoliv upravovat 

nebo používat jen jeho část. Majitelem loga je spolek. 

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 

stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

 

Čl. II 

Účel spolku 

YCVP z.s. (dále jen YCVP nebo spolek) je samosprávná, dobrovolná, sportovně společenská, 

nepolitická a nezisková organizace, sdružující příznivce vodních sportů, zvláště občanů zaměřených 

na jachetní sport.  

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. 

Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto činností: 

 podporovat a rozvíjet okruhový i námořní jachting a napomáhat rozvoji ostatních vodních 

sportů 

 zvyšovat odbornost členů, organizovat přednášky, školení, výstavy, soutěže, zájezdy a 

kulturně společenské akce. 

 vytvářet materiální, finanční a organizační podmínky pro rozvoj všech aktivit spolku. 

Budovat, provozovat a udržovat zařízení, potřebná ke své činnosti a dbát o jejich účelné a 

hospodárné využití. Vytvářet k tomu potřebnou ekonomickou základnu, popřípadě vyvíjet 

také vlastní hospodářkou činnost. 
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 svou činností se podílet na tvorbě a ochraně životního prostředí a vytvářet svým členům 

podmínky pro aktivní odpočinek. 

 propagovat jachtařský sport před širokou veřejností a ve sdělovacích prostředcích. Vést své 

členy i další účastníky sportovních a jiných akcí k dodržování základních sportovních i 

občanských pravidel a demokratických principů a vyžadovat dodržování morálního kodexu 

sportovce. 

 hájit oprávněné zájmy spolku i jeho členů při jednáních se správními orgány i s dalšími 

organizacemi a jednotlivci. 

 informovat členstvo o činnosti spolku a dalších organizací jachtingu v celostátním i 

mezinárodním měřítku. 

 spolupracovat se sportovními svazy vyšší organizační úrovně. 

 

 

Čl. IV 

Členství ve spolku 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. 
 
2. Členem se může stát každá osoba starší 10 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního 
zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která projeví o členství zájem a předloží písemnou 
přihlášku, ve které se zaváže dodržovat stanovy YCVP. Přihláška musí být doporučena podpisy dvou 
ručitelů - členů YCVP, u osob mladších 18 let musí být podepsaná zákonným zástupcem žadatele. 
Řádnému členství předchází status čekatele. Čekatelem se stává žadatel podáním přihlášky. Přihlášky 
přijímá výkonný výbor YCVP.  
 
3. Čekatel se stává řádným členem YCVP až po schválení přihlášky valnou hromadou a zaplacení 
členského příspěvku.  
Valná hromada spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému 
názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku. 
Členství v YCVP se dokládá „průkazem člena Yacht clubu Vranovská přehrada z.s.". 
 
4. Členství v YCVP neomezuje člena k jakýmkoliv jiným aktivitám mimo YCVP. 
 
5. Členství zaniká: 
- dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o 

ukončení členství výkonnému výboru 
- zrušením, které schválí valná hromada – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení 

člena ze spolku; valná hromada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje 
jeho zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku 

- úmrtím člena – členství je nepřenosné na jinou osobu 
- nezaplacením členských příspěvků do 30 dnů po valné hromadě, a to prvním dnem prodlení se 

zaplacením členských příspěvků 
- zrušením YCVP 
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ČI. V 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Člen spolku starší 18-ti let má právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze – valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

b) volit členy orgánů spolku, 

c) být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku  

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání, 

e) podílet se na praktické činnosti spolku. 

Člen YCVP mladší 18- ti let a čekatel má stejná práva jako člen starší 18-let mimo práva hlasovat, volit 
a být volen do orgánů spolku. 

 

2. Člen spolku má povinnost: 

 

a) aktivně hájit zájmy YCVP, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v 
rozporu se zájmy YCVP, 

b) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů YCVP  a přispívat ke zlepšení jejich práce 

c) dodržovat a plnit Stanovy a usnesení orgánů YCVP 

d) podílet se podle svých schopností a možností na činnosti YCVP 

e) řádně a včas platit členské příspěvky, klubové příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho 
členstvím a činností v YCVP, pokud o tom rozhodl příslušný orgán YCVP  podle stanov YCVP 

f) jednat tak, aby nenarušoval dobré jméno YCVP  

 

3. Čekatel má stejná práva a povinnosti jako člen. Nemá však právo volit a být volen do orgánů YCVP. 

 

4. Jmenný seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápisy a 

výmazy v tomto seznamu provádí na pokyn prezidenta správce webových stránek.  

 

5. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného 

ukončení členství. 

 

Čl. VI 

Orgány spolku 

YCVP vytváří tyto orgány: 
valnou hromadu, výkonný výbor, prezidenta (statutární orgán), viceprezidenta a revizní komisi. 
 
 
1. Valná hromada: 
 
Valná hromada je považována za členskou schůzi spolku. 
 
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem YCVP a tvoří ji všichni členové YCVP. Jednání valné hromady 
se mohou účastnit i čekatelé. 
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b) Valná hromada se schází nejméně jedenkrát ročně na základě rozhodnutí výkonného výboru. 
Valnou hromadu musí také výkonný výbor svolat, požádá-Ii o to písemně nejméně jedna třetina 
členů. Informaci o konání zasedání valné hromady zasílá výkonný výbor členům spolku a čekatelům 
písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou uvedli v přihlášce. Případně na, 
později členem spolku nebo čekatelem uvedenou, kontaktní adresu a to nejpozději dvacet dní před 
jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním 
zasedání valné hromady zasílá výkonný výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen 
předložit ke schválení. 
 
c) Do výlučné pravomoci valné hromady náleží: 

 projednávání zprávy o činnosti a hospodaření YCVP 

 schvalování stanov YCVP a jejich změn 

 schvalování jednacích řádů YCVP 

 rozhodování o zrušení rozhodnutí výkonného výboru 

 volba výkonného výboru, revizní komise, prezidenta a viceprezidenta YCVP 

 schvalování účetní uzávěrky a rozpočtu YCVP 

 přijímání nových členů 

 stanovení výše a splatnosti členských příspěvků, v odůvodněných případech rozhoduje o 

prominutí povinnosti zaplatit členský příspěvek 

 stanovení výše klubových příspěvků a klubových poplatků 

 rozhodování o zrušení členství v YCVP 

 rozhodování o zrušení YCVP, jeho změně, sloučení nebo rozdělení. 

 

Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 

 

d) Valná hromada je usnášeníschopná, je-Ii přítomná nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má 

při hlasování jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. 

 

e) K přijetí usnesení ve věcech změny stanov YCVP, ukončení činnosti YCVP, jeho splynutí či rozdělení 

je nutná prostá většina hlasů všech členů YCVP. V ostatních věcech je nutná prostá většina hlasů 

členů YCVP, přítomných na valné hromadě.  

 

f) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení valné hromady v souladu s čl. V 

odst. 1 b) těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 

 

g) O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady, pořizuje valnou hromadou pověřený člen 

spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné hromady. 

 

2. Výkonný výbor: 

 

a) Výkonný výbor je pomocným výkonným orgánem spolku a je volen valnou hromadou na jednoleté 

funkční období. Tvoří jej prezident a viceprezident YCVP a tři další členové. Celkový počet členů 

výkonného výboru je 5 .  

Výkonný výbor je svoláván prezidentem YCVP podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Na schůzi 

výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. 

 

b) Výkonný výbor pomáhá zajišťovat činnost YCVP mezi valnými hromadami a hospodaří s majetkem 

YCVP v souladu se schváleným rozpočtem. Za svou činnost zodpovídá valné hromadě. 
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c) Výkonný výbor může po předchozím projednání k zajištění jednotlivých úkolů pověřit kteréhokoli 

člena YCVP. 

 

d) Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-Ii přítomna jeho nadpoloviční většina a rozhoduje prostou 

většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta YCVP nebo předsedajícího, není-Ii 

prezident přítomen. 

 

e) V případě odstoupení člena výkonného výboru může výkonný výbor provést kooptaci nového 

člena. 

 

f) Výkonný výbor zejména: 

 zajišťuje činnost YCVP, schvaluje přijetí čekatelů, navrhuje valné hromadě přijetí nových 

členů, zajišťuje plnění usnesení valné hromady 

 svolává valnou hromadu, připravuje zprávy o činnosti a hospodaření YCVP a rozpočet YCVP 

 zajišťuje vybírání členských příspěvků, klubových příspěvků a klubových poplatků 

 má oprávnění vyloučit člena YCVP z důvodu nezaplacení členských příspěvků dle čl. VII, bod 

1c) těchto stanov  

 zajišťuje prostředky pro činnost YCVP a zajišťuje řádné hospodaření s těmito prostředky 

 schvaluje interní organizační normy spolku a provozní řád areálu YCVP na Vranovské 

přehradě 

 volí z členů YCVP hospodáře, který odpovídá výkonnému výboru za vedení účetnictví, 

pokladní hotovost a evidenci majetku YCVP 

 

3. Revizní komise: 

a)  Revizní komise je volena valnou hromadou na jednoleté funkční období. Revizní komisi tvoří tři 

členové YCVP.  

b) Revizní komise se zřizuje, je-Ii počet členů YCVP dvacet a více, do té doby úkoly revizní komise plní 

viceprezident YCVP. 

c) Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 

d) Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání výkonného výboru s hlasem poradním. 

e) Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za půl roku. 

f) Revizní komise provádí kontrolu hospodaření YCVP, dodržování stanov YCVP a dodržování obecně 

závazných předpisů. Všichni členové, výkonný výbor spolku jsou povinni s revizní komisí v průběhu 

kontrol spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou 

součinnost. Na základě svých zjištění předkládá zprávu o provedené kontrole a návrhy výkonnému 

výboru a valné hromadě. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet 

kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh 

na opatření k nápravě. 

Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry revizní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své 

písemné vyjádření. 

g) Revizní komise je za svou činnost odpovědná valné hromadě. 

h) Členství v revizní komisi je neslučitelné s jinou funkcí v orgánech YCVP. 
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4. Prezident YCVP: 

 

a) Prezident YCVP je individuálním statutárním orgánem YCVP a jedná jménem YCVP. Vůči třetím 

osobám jedná samostatně. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být prezidentem  YCVP 

zmocněn člen spolku. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným 

vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah 

zmocnění. 

b) Prezidenta YCVP volí valná hromada na tříleté funkční období. Prezidenta odvolává valná hromada. 

Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu prezidentovi. Předání je nutné provést 

nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy. 

c) Prezident  YCVP se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výkonného výboru a valné 

hromady. 

d) Do funkce prezidenta YCVP může být člen YCVP volen opakovaně. 

 

5. Viceprezident YCVP: 

 

a) Viceprezident YCVP je zastupujícím statutárním orgánem spolku, který zastupuje prezidenta YCVP 

v době jeho nepřítomnosti a při tomto zastupování má veškerá oprávnění i povinnosti prezidenta 

YCVP na základě samostatně udělené plné moci.  

 

b) Viceprezidenta YCVP volí valná hromada na tříleté funkční období. Viceprezidenta odvolává valná 

hromada. 

 

c) Do funkce viceprezidenta YCVP může být člen YCVP volen opakovaně. 

 

ČI. VII 

Právní postavení a majetek YCVP 

 

1. YCVP je samosprávným a dobrovolným svazkem členů – spolkem – s právní subjektivitou.   

2. YCVP se může svým jménem na svůj účet zavazovat a má samostatnou majetkovou odpovědnost. 

3. YCVP ručí za závazky do výše svého majetku, členové YCVP neodpovídají za závazky YCVP. 

4. YCVP hospodaří se svým majetkem podle rozpočtu schváleného valnou hromadou. 

5. Jménem YCVP jedná prezident YCVP, k písemné formě právních úkonů se vyžaduje podpis 

prezidenta YCVP s připojením funkce a napsaným nebo otištěným jménem Yacht club Vranovská 

přehrada z.s. K převodu majetkových hodnot nad rámec běžného hospodaření se vyžaduje podpis 

prezidenta a nejméně jednoho dalšího člena výkonného výboru. 

6. V pracovně právních vztazích vystupuje jako vedoucí organizace prezident YCVP. 

7. Zdroje majetku YCVP: 

 členské příspěvky, klubové příspěvky a poplatky členů 

 příjmy z vlastní společenské, sportovní, propagační a hospodářské činnosti 

 dary, příspěvky a podpory 

 příspěvky a dotace sportovních svazů, měst, obcí a státních orgánů 

 finanční užitky z vkladů, akcií a obligací 

 ostatní příjmy 
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8. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování 

činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto 

činností. 

9. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v 

plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo 

charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na 

základě platných smluv. 

10. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování 

poslání a cílů spolku. 

11. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních 

předpisech a směrnicích spolku 

12. YCVP může vyvíjet hospodářskou činnost toliko k pokrytí svých potřeb a jako doplňkový zdroj 

příjmu. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 

podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v 

hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou 

činnost včetně správy spolku.  

 

ČI. VIII 

Příspěvky a poplatky 

1. Členské příspěvky: 

 

a) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k YCVP jako celku a představují pro 
YCVP zdroj finančních příjmů.  

b) Výši členských příspěvků stanoví valná hromada YCVP a je závazná pro všechny členy YCVP. Od 
placení členských příspěvků jsou osvobozeni členové mladší 15 let, pro členy od 15 do 18 let věku 
platí poloviční výše členských příspěvků.  

c) Každý člen YCVP je povinen zaplatit stanovený členský příspěvek v termínu stanoveném valnou 
hromadou YCVP. Nedodržení této lhůty může mít za následek vyškrtnutí, tzn. zrušení členství. 
Vyškrtnutí musí předcházet upozornění ze strany výkonného výboru YCVP, s určením přiměřené 
náhradní lhůty (zpravidla 30 dní), k doplacení členského příspěvku. Pokud takto určená náhradní 
lhůta marně proběhne bez aktivního jednání neplatícího člena, je výkonný výbor YCVP oprávněn 
provést vyškrtnutí, o čemž písemně zpraví člena, který tím pozbyl všechna svá práva a povinnosti 
vyplývající z členství. 

d) Vybírání členských příspěvků zajišťuje výkonný výbor YCVP, který vždy vede přehled stavu 

evidence placení členských příspěvků YCVP. 

 

2. Klubové příspěvky: 

 

a) Výši klubových příspěvků na jednoho člena stanoví výlučně výkonný výbor YCVP a to s 
přihlédnutím na finanční náročnost, náklady předpokládané činnosti a případný schodek v rozpočtu 
YCVP. 

b) Výkonný Výbor je povinen odevzdat vybrané klubové příspěvky včetně jmenného seznamu 
hospodáři YCVP nejpozději do šedesáti dnů po valné hromadě, a to složením do pokladny YCVP nebo 
poukázáním na běžný účet YCVP. 

c) Pokud člen YCVP nezaplatí klubové příspěvky řádně a včas, je právem výkonného výboru YCVP 
takovému členu znemožnit účast na sportovní aktivitě klubu a na využívání výhod plynoucích z jeho 
členství v klubu.  
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d) Klubové příspěvky jsou výlučným příjmem YCVP a jsou součástí rozpočtu. Rozhodnutí o způsobu 
jejich využití náleží výlučně valné hromadě YCVP nebo z její vůle výkonnému výboru YCVP.  

 

3. Poplatky: 

 

a) Výkonný výbor YCVP je oprávněn určit svým členům poplatky spojené s užíváním majetku YCVP 
(jako např. příspěvek za užívání hygienického zařízení na základně  YCVP na Vranovské přehradě při 
užívání tohoto zařízení nečleny – hosty člena YCVP, při užívání mobilheimu pro vícedenní rekreaci, 
poplatky za neodpracované brigádní hodiny apod.). Stanovený poplatek tohoto druhu vyjadřuje účast 
člena na nákladech spojených s údržbou a provozem užívaného majetku a motivuje člena k 
hospodárnému zacházení s takovým majetkem. 

b) Nezaplacení poplatku v předepsané výši a stanoveném termínu zbavuje člena výhod a oprávnění, 
které byly spojeny s placením takového poplatku. 

c) Vybrané poplatky jsou součástí rozpočtu YCVP, lze je však výlučně použít k údržbě nebo 
modernizaci majetku YCVP. V případě nesprávného nakládání s vybranými poplatky může výkonný 
výbor YCVP odejmout oprávněným osobám právo nakládat s těmito prostředky. 

4. Povinnost hradit výše uvedené příspěvky a poplatky platí i pro osoby účastnící se činnosti spolku 

v době, kdy jsou čekateli. Za období do řádného termínu placení příspěvků a poplatků, od doby, kdy 

se stala čekatelem, hradí tato osoba poměrnou část roční částky. Porušení této povinnosti může být 

důvodem k odmítnutí přijetí za řádného člena  YCVP. 

 
ČI. IX 

Zrušení a likvidace YCVP 
 

1. YCVP se ruší: 

 s likvidací 

 bez likvidace 

 dnem nabytí právní moci usnesení soudu, kterým bylo rozhodnuto o prohlášení úpadku na 
majetek YCVP nebo o zastavení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku úpadce  

 fůzí, sloučením nebo rozdělením.  
 
2. O ukončení činnosti YCVP likvidací rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů všech 

členů YCVP. Současně navrhne likvidátora. Likvidátor je povinen zpracovat účetní závěrku YCVP ke 
dni vstupu do likvidace a navrhnout valné hromadě rozdělení likvidačního zůstatku YCVP. 

 
3. Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu 

v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn, 
a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145 Občanského zákoníku (popření nebo omezení osobních, 
politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné 
smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti 
b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217 Občanského zákoníku  
c) nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo 
d) brání členům ze spolku vystoupit. 

 
4. Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší právnickou osobu a 

nařídí její likvidaci, jestliže: 
a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, 
b) již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem, 
c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se, nebo 
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d) tak stanoví zákon.  
 
5. Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem 
členům.  Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá. 
 
6. Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého z členů 
statutárního orgánu. Není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého 
člena spolku. 
 
7. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů spolku 
nezbytné. 
 
8. Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem tak, že jej rozdělí mezi členy spolku. Vypořádací podíl 
členů YCVP  se určuje poměrem přínosů jednotlivých členů a délkou členství v YCVP. Konkrétní 
způsob výpočtu určí výkonný výbor. Při zániku členství bez současného zrušení YCVP, nemá člen 
nárok na vyplacení vypořádacího podílu.  

 
 

ČI. X 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1. YCVP se hlásí k ČSTV a je členem Českého svazu jachtingu. 
 
 
2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy z nich vyplývající ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).   
 
 
Stanovy byly schváleny valnou hromadou YCVP dne 23.3.2016. 
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Příloha č. 1 ke Stanovám Yacht club Vranovská přehrada z.s. 

 

Logo spolku podle čl. I Stanov v barevném provedení:   

 
 
 

  


