
STANOVY SPOLKU
VETERÁN CAR CLUB MĚLNÍK z.s. (VCC Mělník)

Článek I.

Základní ustanovení

Název spolku:   VETERÁN CAR CLUB MĚLNÍK z.s. (VCC Mělník) 

    (dále jen „spolek“)

Sídlo spolku: Řípská 832, 276 01 Mělník 

Právní postavení: Spolek je právnickou osobou založenou za účelem naplňování
společného zájmu jeho členů jako samosprávný a dobrovolný
svazek,  fungující  v  souladu  se  zákonem  č.  89/2012  Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Účel spolku: 
– sdružování majitelů a příznivců historických vozidel;
– zastupování svých členů v rámci České republiky při jednáních

s orgány státní  správy,  organizacemi  a  institucemi  působícími
v oblasti  historických  vozidel  a  všude  tam,  kde  to  společné
zájmy členů vyžadují;

- spolek se zříká jakýchkoli projevů rasismu, náboženské či jiné
diskriminace. 

Činnost spolku:   
– uzavírání dohod a smluv závazných pro členy spolku;
- pořádání školení a seminářů pro zájemce o historická vozidla;

- provádění poradenské činnosti v oblasti historických vozidel;

- spolupráce  s  Federací  klubů  historických  vozidel  při  tvorbě
legislativních  norem  pro  provoz  historických  vozidel  a  při
výkonu státního dozoru v oblasti historických vozidel;

- činnost  spolku  nesmí  být  v rozporu  se  stanovami  a  činností
Federace  klubů  historických  vozidel  a  FIVA  (Fédération
Internationale des Véhicules Anciens).

Článek II.

Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství je vázané na osobu člena a nepřechází na jeho
právního nástupce.

2. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby, které souhlasí se stanovami spolku, jeho
účelem a pravidly stanovenými pro členství ve spolku a mají zájem podílet se na plnění
úkolů spolku, a právnické osoby, které chtějí podporovat činnost spolku.
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3. Členství  vzniká  na  základě  písemné  žádosti  o  členství  doručené  spolku,  a  to  dnem
schválení  žádosti  výkonným výborem spolku.  Kdo podá žádost  o  členství  ve spolku,
projevuje tím vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

4. Členové spolku se zapisují  do seznamu členů,  za jehož správnost a úplnost odpovídá
výkonný  výbor  spolku.  Zápisy  a  výmazy  v tomto  seznamu  provádí  výkonný  výbor
spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoli změně podstatných údajů. Seznam
členů bude členovi spolku zpřístupněn na jeho žádost a jeho náklady ve formě uvedené
v jeho žádosti, jinak nebude seznam členů zpřístupněn.

5. Členové  spolku  jsou povinni  platit  členský příspěvek,  jehož  výši,  splatnost  a  způsob
splacení určí výkonný výbor spolku.

6. Členství zaniká:

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení,  a to  s účinky ke dni doručení
takového  oznámení  na  adresu  spolku;  každý  člen  je  oprávněn  kdykoli  ze  spolku
vystoupit a ukončit tak své členství;

b) rozhodnutím výkonného výboru spolku o vyloučení nebo vyškrtnutí člena v souladu se
stanovami nebo zákonem;

c) porušením článku III. odst. 2. písm. d) stanov;

d) smrtí člena;

e) u  člena  právnické  osoby  jejím  zrušením,  vstupem do  likvidace  nebo  prohlášením
úpadku;

f) zánikem spolku.

7. Člen  spolku  může  být  rozhodnutím  výkonného  výboru  vyloučen  ze  spolku,  pokud
závažně porušil povinnost vyplývající ze členství ve spolku, nebo vyškrtnut ze spolku,
pokud neplnil  základní  povinnosti  člena.  Rozhodnutí  výkonného  výboru  o  vyloučení
člena přezkoumává valná hromada.

8. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním
předpisem.

Článek III.

Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má vedle práv uvedených na jiném místě těchto stanov a práv plynoucích
z právních předpisů tato práva:

a) volit a být volen od 18-ti let věku do všech orgánů spolku;

b) účastnit se jednání valné hromady spolku, být k jednání včas přizván, navrhovat body
programu jednání valné hromady a hlasovat o usneseních valné hromady;

c) obracet se na orgány spolku s připomínkami, návrhy, podněty a stížnostmi a žádat o
jejich vyjádření;

d) svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, které se dotýkají činnosti;

e) podílet se na praktické činnosti spolku;

f) podílet se na všech výhodách, které z členství ve spolku vyplývají.
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2. Člen spolku má zejména následující povinnosti:

a) dodržovat  tyto  stanovy,  další  vnitřní  předpisy spolku, respektovat  rozhodnutí  valné
hromady a výkonného výboru spolku;

b) vystupovat a jednat v duchu poslání a účelů spolku a nepoškozovat zájmy, pověst a
dobré jméno spolku;

c) vykonávat  svědomitě  a  řádně  funkce  v orgánech  spolku,  do  nichž  byl  zvolen,  a
přispívat ke zlepšení jejich práce;

d) aktivně  a  pravidelně  se  podílet  na  činnosti  spolku,  zejména  se  povinně  podílet  na
pořadatelské činnosti při akcích pořádaných spolkem;

e) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s členstvím.

Článek IV.

Organizace spolku

Orgány spolku jsou:

a) valná hromada;

b) výkonný výbor;

c) revizní komise.

Článek V.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, tvoří ji všichni členové. Každý člen spolku
má při hlasování na valné hromadě jeden hlas.

2. Valnou  hromadu  svolává  předseda  výkonného  výboru  písemnou  nebo  elektronickou
pozvánkou podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výkonný výbor svolá valnou hromadu
vždy, když o to požádá nejméně 1/3 členů spolku, popř. výkonný výbor nebo předseda
výkonného výboru, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne takové žádosti. Pozvánka
musí být odeslána členovi spolku na jeho doručovací nebo e-mailovou adresu, uvedenou
v seznamu členů spolku, nejpozději třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady.
Součástí pozvánky je návrh pořadu jednání.

3. O  jednání  valné  hromady  pořizuje  výkonný  výbor  spolku  zápis  podepsaný  alespoň
jedním členem výkonného výboru.

4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku;

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice spolku;

c) schvaluje  plán  činnosti  spolku,  výroční  zprávu  spolku,  rozpočet  a  účetní  závěrku
spolku;

d) volí a odvolává členy výkonného výboru a revizní komise spolku;

e) rozhoduje  o  zrušení  spolku  a  přijímá  rozhodnutí  související  s majetkovým
vypořádáním a/nebo likvidací;
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f) rozhoduje o použití zisku spolku;

g) zřizuje fondy spolku, stanoví pravidla jejich čerpání a správy;

h) schvaluje obecné zásady členství ve  spolku;

i) rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

5. Valná  hromada  je  usnášeníschopná,  je-li  přítomna  nadpoloviční  většina  všech  členů
spolku.  Valná  hromada  rozhoduje  o  všech  záležitostech  nadpoloviční  většinou  všech
hlasů členů spolku s výjimkou rozhodnutí o věcech uvedených v odst. 4 písm. a), b), g),
h), i) tohoto článku stanov, kdy rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů
spolku.

6. V případě,  že  30  minut  po  plánovaném zahájení  není  přítomna  nadpoloviční  většina
členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

7. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne
jinak.  O  záležitosti,  která  nebyla  zařazena  na  pořad  jednání,  lze  rozhodnout  jen  se
souhlasem dvoutřetinové většiny přítomných členů spolku.

Článek VI.

Výkonný výbor

1. Výkonný  výbor  je  kolektivním  statutárním  orgánem  spolku,  který  za  svou  činnost
odpovídá valné hromadě.

2. Výkonný výbor vede celoroční agendu spolku a zastupuje spolek navenek. Rozhoduje o
všech  záležitostech  spolku,  které  nejsou  těmito  stanovami  nebo  rozhodnutím  valné
hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo revizní komise.

3. Výkonný výbor má 5 členů, z toho jednoho předsedu. Funkční období členů výkonného
výboru  činí  pět  (5)  let.  Členy  výkonného  výboru  volí  a  odvolává  valná  hromada.
Opětovná volba člena výkonného výboru je možná.

4. Člen  výkonného  výboru  může  ze  své  funkce  odstoupit  písemným  odstoupením
doručeným výkonnému výboru nebo oznámením učiněným na jednání valné hromady
tak, že výkon jeho funkce končí dnem doručení nebo oznámení takového odstoupení.
V takovém případě  svolá  výkonný výbor  valnou  hromadu  spolku tak,  aby se  konala
nejpozději  do jednoho (1) měsíce ode dne odstoupení,  a valná hromada zvolí  nového
člena výkonného výboru.

5. Výkon funkce člena výkonného výboru je nezastupitelný.

6. Každý člen výkonného výboru má jeden hlas. V případě že je při hlasování dosaženo
rovnosti hlasů, pak rozhodne hlas předsedy výkonného výboru.

7. Zasedání  výkonného výboru svolává  předseda výkonného výboru.  Výkonný výbor se
schází  k zasedání  podle  potřeb,  nejméně  však  jednou za  tři  (3)  měsíce,  a  ve  věcech
každodenní  agendy  spolku  spolu  jeho  členové  komunikují  nepřetržitě.  Zasedání
výkonného výboru musí být jeho předsedou svoláno vždy nejpozději tři (3) dny přede
dnem  zasedání.  O  průběhu  zasedání  výkonného  výboru  a  přijatých  rozhodnutích  se
pořizuje zápis, který podepisuje předseda výkonného výboru. 

8. Výkonný výbor zejména:

a) volí ze svých členů předsedu;
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b) svolává valnou hromadu;

c) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady;

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady;

e) organizuje a řídí činnost spolku;

f) rozhoduje o přijetí člena a o jeho vyloučení v souladu se stanovami a vykonává ostatní
záležitosti související s členstvím podle těchto stanov;

g) vede seznam členů spolku;

h) zajišťuje vedení účetnictví spolku;

i) navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve  spolku;

j) rozhoduje o všech závazných dokumentech spolku s výjimkou stanov;

k) rozhoduje o hospodaření spolku, zejména o čerpání prostředků spolku;

l) rozhoduje o výši členských příspěvků, jejich splatnosti a způsobu splacení.

9. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

10. K platnosti  usnesení  výkonného  výboru  je  zapotřebí  souhlasu  nadpoloviční  většiny
přítomných.  Je-li  při  hlasování  dosaženo  rovnosti  hlasů,  pak  rozhodne hlas  předsedy
spolku.

11. Spolek  zastupuje  navenek  a  podepisuje  za  něj  vždy  předseda  výkonného  výboru
samostatně.

Článek VII.

Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku.

2. Revizní komise má 3 členy, z toho jednoho předsedu.

3. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru.

4. Funkční  období  členů  revizní  komise  činí  pět  (5)  let.  Opětovná  volba  člena  revizní
komise je možná.

5. Co se týče pravidel zasedání revizní komise, uplatní se pravidla pro zasedání výkonného
výboru dle článku VI. stanov spolku.

Článek VIII.

Hospodaření a majetek spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem v souladu se svým posláním, účelem a programovými cíli.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob;

b) příspěvky z veřejných rozpočtů;

c) výnosy majetku;

d) výnosy z pořádaných akcí; 
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e) členské příspěvky.

3. Za  hospodaření  spolku  odpovídá  výkonný  výbor,  který  každoročně  předkládá  valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně roční závěrky.

4. Hospodaření spolku se uskutečňuje v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Článek IX.

Zánik spolku

1. Spolek  zaniká  dobrovolným  zrušením  (rozpuštěním)  na  základě  rozhodnutí  valné
hromady nebo jinými způsoby stanovenými zákonem či těmito stanovami.

2. Při zániku spolku bez právního nástupce se provede likvidace dle zákona.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

Toto znění stanov bylo řádně schváleno valnou hromadou spolku.

V Mělníku dne …………. 2016

______________________________________________ 
VETERÁN CAR CLUB MĚLNÍK z.s. (VCC Mělník)

Mgr. Jan Dáňa
předseda výkonného výboru
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