STANOVY
AUTOMOTOKLUB MOST V AČR

Článek 1
Název pobočného spolku (klubu)
Název pobočného spolku ( dále jen „klub“ ) je AUTOMOTOKLUB MOST V AČR z.s.
Článek 2
Sídlo
Sídlem klubu je : Hořanská cesta 205, Souš, 434 01 Most
Článek 3
Doba trvání klubu
Klub je založen na dobu neurčitou
Článek 4
Cíl činnosti
Cílem činnosti klubu je zejména :
1) rozvoj motorismu jako celku s přihlédnutím k otázce ochrany životního prostředí,
2) zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s autoškolami a dalšími
institucemi, provozování dětského dopravního hřiště,
3) organizování programů a akcí v oblasti prevence nehodovosti silničního provozu,
dopravní výchovy a vzdělávání a prevence protidrogové,
4) řízení a vykonávání příslušné oblasti motoristického a nemotoristického sportu,
včetně všech činností s tím souvisejících, zejména vydávání licencí, přípravy
sportovců a činovníků, včetně s tím spojeného stanovování příslušných poplatků a
kontroly,
5) pořádání sportovních podniků a dalších akcí,
6) veřejně prospěšná činnost,
7) všestranné zlepšování podmínek pro rozvoj automobilového a motocyklového sportu
a reprezentace doma i v zahraničí,
8) všestranná podpora mladých a začínajících motoristů a péče o jejich růst v
jednotlivých zájmových oblastech, se zvláštním zaměřením na talentovanou mládež,
9) podpora a rozšiřování možností mototuristiky doma i v zahraničí,
10) budování a provozování zařízení pro výuku a vzdělávání motoristů,
11) poskytování informací z oblasti motorismu, motoristického a nemotorového sportu, z
oblasti dopravy a organizování cest, informací dopravních a dalších motoristických
informací,
12) spolupráce při provozování hotelů, motelů, motorestů, kempinků, tábořišť karavanů
a cestovních,
13) publikační a propagační činnost,
14) uchovávání památek dokládajících vývoj motorismu.
15) Na podporu své hlavní činnosti klub vykonává v souladu s právními předpisy i
vedlejší činnosti výdělečné povahy
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Článek 5
Členské příspěvky
1) Každý člen klubu má povinnost platit jednou ročně členský příspěvek. Členský
příspěvek je splatný do 30 dnů od vniku členství v klubu. V dalších letech je členský
příspěvek splatný vždy nejpozději do konce měsíce února příslušného roku. Jeho výši
stanoví členská schůze.
2) Členská schůze může rozhodnout, že členové jsou povinni poskytnout další příspěvek
peněžitým plněním nad výši svého ročního příspěvku, zejména pokud hospodářský
výsledek činnosti klubu vykáže ztrátu.
3) Povinnost k dalšímu příspěvku je povinen splatit každý člen do 30 dnů od rozhodnutí
členské schůze o povinnosti členů klubu tento příspěvek poskytnout.
4) Členské příspěvky jsou splatné na účet klubu, který bude jednotlivým členům oznámen.
Článek 6
Členství
1) Členem klubu se může stát každá fyzická (FO) nebo právnická osoba (PO), která splní
podmínky členství stanovené těmito stanovami. Na členství v klubu není právní nárok.
2) Členství FO v klubu se liší podle jejich podílení se na činnosti klubu. S rozdílným
druhem členství v klubu jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
3) Stanovy určují 2 druhy členství v klubu:
a) Členství základní - pro osoby, které chtějí být aktivním členem klubu
b) Členství přidružené - pro osoby, které nechtějí být aktivním členem, ale tento klub
podporují, podílí se na jeho činnosti, zejména v oblasti organizace, pořádání a
zabezpečení sportovních podniků a dalších akcí
c) Souběh základního a přidruženého členství je vyloučen. Členství v klubu není
překážkou pracovnímu poměru ke klubu nebo závazkovému vztahu mezi klubem a
členem.
4) Fyzická osoba se může stát členem klubu po dovršení 18 roku věku na základě písemně
podané přihlášky a zaplacením členského příspěvku. O přijetí fyzické osoby za člena
rozhoduje předseda klubu.
5) Právnická osoba se může stát členem klubu po té, co prokázala svoji právní osobnost. O
přijetí právnické osoby za člena rozhoduje předseda klubu.
6) Právo volit a být volen do orgánů klubu, hlasovat či jiným způsobem rozhodovat o
činnosti klubu mají pouze členové klubu se základním druhem členství.
7) Členství v klubu zaniká buď :
a) vystoupením člena na základě jeho písemné žádosti. Členství zaniká okamžikem
doručení písemné žádosti o vystoupení k rukám předsedy klubu.
b) pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené výborem
dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
c) vyloučením pro porušování nebo neplnění základních členských povinností. O
vyloučení člena rozhoduje výbor klubu nadpoloviční většinou. Členství zaniká
okamžikem rozhodnutí výboru.
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d) úmrtím FO nebo zánikem PO bez právního nástupce nebo jejím vstupem do
likvidace, její fůzí s jinou osobou nebo rozdělením
8) Klub vede seznam svých členů v elektronické podobě. Do seznamu se zapisují údaje,
které člen poskytl vyplněním přihlášky, jejíž součástí je mimo jiné povinné doplnění
emailové adresy člena. Seznam členů je neveřejný a není tedy zpřístupněn s výjimkou
jeho zpřístupnění v souladu s příslušnými právními předpisy.
Článek 7
Práva a povinnosti členů
1) Všichni členové klubu mají právo :
a) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti klubu,
b) využívat výhody a služby poskytované členům klubu,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) být informováni o činnosti spolku
2) Členové klubu se základním druhem členství mají též právo :
a) volit orgány klubu a být voleni do těchto orgánů, v případě, že jsou fyzickými
osobami,
b) hlasovat či jiným způsobem rozhodovat o činnosti klubu.
c) účastnit se jednání členské schůze klubu.
3) Všichni členové jsou povinni :
a) dodržovat stanovy klubu, usnesení jeho orgánů a obecně závazné právní předpisy
vztahující se k činnosti klubu,
b) platit členské příspěvky v čase a výši stanovené členskou schůzí,
c) chránit majetek klubu a užívat jej tak, aby klubu nevznikala škoda,
d) aktivně hájit zájmy klubu, chránit jeho dobré jméno a pověst,
e) jednat a chovat se v souladu s účelem a posláním klubu.
4) Členové se základním druhem členství mají dále povinnost aktivně se účastnit jednání
orgánů klubu, pokud do nich byli zvoleni, a dle svých schopností přispívat ke zlepšení
jejich činnosti.
Článek 8
Orgány klubu
Orgány klubu jsou :
 členská schůze
 výbor, který volí ze svého středu svého předsedu
 předseda

Článek 9
Členská schůze
1) Členská schůze je nevyšším orgánem klubu, je složena ze všech členů klubu. Každý člen
se základním druhem členství má 1 hlas.
2) Do působnosti členské schůze patří :
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a) projednávání a schvalování výsledků činnosti a výsledků hospodaření za uplynulé
období,
b) změna stanov,
c) rozhodování o výši členských příspěvků,
d) volba a odvolání členů výboru,
e) schvalování roční účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku,
f) rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení klubu,
g) stanovení zásad odměňování členů výboru,
h) projednávání ročních plánů činností, rozpočtu klubu a případné změny rozpočtu,
i) rozhodování o dalších otázkách, které stanovy zahrnují do působnosti členské schůze
nebo které si členská schůze vyhradí k rozhodnutí.
3) Členskou schůzi svolává
a) předseda klubu podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Pozvánku na svolávanou
členskou schůzi zašle předseda klubu e-mailem všem členům klubu se základním
druhem členství a to minimálně deset dní před datem jejího konání.
b) výbor klubu, pokud tak rozhodne nadpoloviční většina členů výboru. O svolání
členské schůze informuje výbor bezodkladně předsedu klubu, který následně zašle
pozvánku na svolávanou členskou schůzi e-mailem všem členům klubu se základním
druhem členství a to minimálně deset dní před datem jejího konání
4) Členská schůze je schopna se usnášet tehdy, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina
všech členů klubu se základním druhem členství.
5) Není- li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může ten, kdo původní
zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání
členskou schůzi na náhradní zasedání. Na tomto náhradním zasedání může členská
schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení
může členská schůze na náhradním zasedání přijmout za účasti libovolného počtu členů.
6) Přítomní členové klubu se zapisují do listiny přítomných. Tato listina obsahuje název a
sídlo klubu, datum a místo konání členské schůze.
7) Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů klubu, pokud stanovy
nevyžadují většinu kvalifikovanou.
8) Kvalifikovanou – dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných členů klubu vyžaduje
rozhodnutí o změně stanov a zrušení klubu.
9) Členská schůze volí předsedajícího členské schůze a zapisovatele.
10) Zápis z konání členské schůze obsahuje :
 název a sídlo klubu, místo a datum konání členské schůze,
 jméno zvoleného předsedajícího a zapisovatele,
 popis projednání jednotlivých bodů programu,
 rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledku hlasování.
11) K zápisu se přiloží návrhy předložené k projednání na členské schůzi. Předseda klubu
zabezpečuje vyhotovení zápisu z členské schůze a to zpravidla do 14 dnů od jejího
ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda členské schůze.
12) Svolávající při svolání členské schůze rozhodne a v pozvánce adresované členům klubu
oznámí, zda na jednání členské schůze nebo na její část budou přizváni přidružení
členové spolku s hlasem poradním.
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Článek 10
Výbor a předseda
1) Výbor je výkonným orgánem klubu. Řídí činnost klubu v období mezi členskými
schůzemi a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záležitostech klubu, pokud nejde o
věci stanovami klubu svěřené do působnosti členské schůze.
2) Výbor volí ze svého středu předsedu. Předseda je statutárním orgánem klubu.
3) Předseda zabezpečuje řádné vedení účetnictví klubu a předkládá členské schůzi
ke schválení roční účetní uzávěrku.
4) Výbor prostřednictvím předsedy klubu předkládá nejméně 1x za kalendářní rok členské
schůzi zprávu o činnosti klubu a stavu jeho majetku.
5) Předseda je povinen svolat členskou schůzi, jestliže klub je po dobu delší než tři měsíce
v platební neschopnosti nebo na žádost více jak 15% základních členů klubu.
6) Výbor má 3 členy. Výbor může kooptovat členy výboru do příští členské schůze, aby
jeho počet neklesl pod polovinu. Členem výboru může být pouze zvolená osoba se
základním druhem členství.
7) Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů všech jeho členů, v případě rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedy.
8) Výbor je za svou činnost odpovědný členské schůzi. Při své činnosti se řídí stanovami a
obecně závaznými právními předpisy.
9) Členové výboru jsou povinni vykonávat svou činnost s veškerou péčí a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích klubu.
10) Výbor svolává jeho předseda podle potřeb, zpravidla 1x měsíčně. O průběhu konání
schůze výboru a jeho rozhodnutí se pořizují zápisy podepsané předsedou klubu a
zapisovatelem.
11) Funkční období členů výboru a předsedy klubu je 5 let.
Článek 11
Zastupování a podepisování
Předseda je individuálním statutárním orgánem klubu, jedná jménem klubu navenek,
jedná za klub ve funkci zaměstnavatele a vykonává v rámci klubu a vůči jeho členům
působnost, kterou mu jako statutárnímu orgánu určují právní předpisy a stanovy klubu.
Článek 13
Hospodaření a majetek klubu
1) Klub hospodaří s vlastním majetkem, může bez omezení majetek nabývat, zatěžovat
věcnými a závazkovými právy a zcizovat
2) S majetkem klub hospodaří výhradně v rámci výkonu či k zajištění hlavní i vedlejší
činnosti klubu, zajišťované přednostně aktivitami základních členů klubu, s případným
zapojením členů přidružených
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3) Klub odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové klubu neručí za závazky
klubu.
4) Hlavní spolek AČR, stát ani jakákoli jiná organizace neručí za závazky klubu a klub
neručí za závazky AČR - hlavního spolku, pokud by vysloveně takovou záruku
nepřevzalo smluvně.
Stanovy nabývají platnosti účinnosti dnem jejich schválení.
Schváleno členskou schůzí dne 31. 5. 2015
Josef Zajíček
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