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Stanovy spolku

SEAT KLUB ČR z.s.

I.

Základní ustanovení

1 Název: SEAT KLUB ČR z.s.

2 Sídlo: č. p. 484, 273 53 Hostouň

3 IČ: 226 61 662

4 SEAT  KLUB  ČR  z.s.  (dále  též  jen  spolek)  je  právnickou  osobou  dle  zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým
jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

5 Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

II.

Účel spolku

1 Účelem spolku je:

a) vzájemná spolupráce příznivců tovární značky SEAT;

b) spolupráce s jinými organizacemi s obdobnými cíli, tuzemskými i zahraničními;

c) výměna poznatků z technické oblasti a dalších informací;

d) aktivní  podpora,  výchovná  a  popularizační  činnost  v oblasti  bezpečnosti  
silničního provozu;

e) osvěta veřejnosti ohledně tovární značky SEAT a činnosti samotného spolku.  

III.

Formy činnosti spolku

1 Formami činnosti spolku jsou zejména: 

a) pořádání výstav a obdobných akcí;

b) informační činnost;

c) propagační činnost při využívání vhodných forem publicity a propagace.

IV.
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Členství ve spolku

1 Členem spolku se může stát fyzická osoba, která projeví souhlas se stanovami a cíli
spolku  vyplněním  přihlášky.  Členství  vzniká  přijetím  přihlášky  a  zaplacením  
členského příspěvku stanoveným způsobem.

2 Člen spolku má právo:

a) od 18 let volit do orgánů spolku;

b) od 18 let být volen do orgánů spolku;

c) podílet se na praktické činnosti a všech akcích spolku.

3 Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku;

b) dodržovat vnitřní  směrnice, nepodnikat žádné kroky,  které by byly v rozporu  
se zájmy spolku;

c) v patřičné lhůtě a výši platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.

4 Spolek je vůči členovi, pokud je jeho činnost v rozporu se stanovami, zájmy a dobrou
pověstí spolku, oprávněn uplatnit sankce:

a) napomenutí – provádí písemnou formou výkonný výbor;

b) pozastavení členství – provádí výkonná rada např. v případě neplacení příspěvku
členem;  člen  po  dobu  pozastavení  svého  členství  pozbývá  práv  plynoucích  
z členství, ale nadále je vázán povinnostmi z členství plynoucími;

c) vyloučení ze spolku – rozhoduje členská schůze; může rozhodnout i výbor, proti
jeho rozhodnutí se ale může člen ve lhůtě 14 dní odvolat k členské schůzi, jejíž
rozhodnutí je konečné.

5 Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením – písemné oznámení o ukončení členství zaslané/předané předse-
dovi spolku;

b) vyloučením;

c) úmrtím;

d) zánikem spolku bez právního nástupce.

6 Spolek  vede  pro  svou  vnitřní  potřebu  evidenci  členů  v souladu  s příslušnými  
nařízeními zákona na ochranu osobních údajů.

V.
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Organizační uspořádání

1 Orgány spolku jsou:

a) členská schůze, jako orgán nejvyšší;

b) výbor, jako orgán výkonný;

c) předseda, jako individuální statutární orgán;

d) další orgány zřízené rozhodnutím členské schůze.

Členská schůze

1 Nejvyšším orgánem spolku  je  členská  chůze  jeho  členů,  která  se  schází  nejméně  
jednou ročně. 

2 Členská schůze je oprávněna:

a) schválit stanovy spolku a změny těchto stanov;

b) zvolit členy výboru, případně je z funkce člena výboru spolku odvolat;

c) zvolit předsedu, případně jej z funkce může odvolat;

d) rozhodovat  podle  potřeb  spolku  o  zřízení  či  zrušení  dalších  orgánů  spolku,  
pověřovat členy spolku výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto
funkcí odvolávat;

e) schvalovat rozpočet spolku předkládaný výborem;

f) schvalovat zprávu o činnosti  spolku předkládanou výborem a účetní  závěrku  
za předešlý rok;

g) určovat koncepci spolku a jeho cíle na příští období;

h) schvalovat  přihlášky  zájemců  o  členství  ve  spolku,  případně  rozhodovat  
o vyloučení člena ze spolku;

i) volit čestné členy spolku;

j) rozhodnout o zániku spolku.

3 Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce, týkající se činností
spolku,  případně  změnit  jakékoli  rozhodnutí  či  opatření  výboru  či  jiného  orgánu  
spolku, pokud je to fakticky možné.

4 Zasedání členské schůze spolku svolává předseda pozvánkou zaslanou členům spolku
prostřednictvím elektronické korespondence (e-mailem), nejméně však jednou ročně.
Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně
alespoň  jedna  třetina  členů  spolku.  Členská  schůze  je  usnášeníschopná,  účastní-li
se jejího  zasedání  nadpoloviční  většina  všech  členů  spolku.  Rozhodnutí  přijímá
členská  schůze nadpoloviční  většinou na ní  přítomných členů spolku.  Rozhodnutí  
o  vyloučení  člena  spolku,  o  změně  stanov  a  o  zániku  spolku  jsou  přijímána  
dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. 

5 V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina
členů spolku, je členská schůze usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných členů.
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Výbor

1 Výbor je  výkonným orgánem spolku.  Řídí  činnost  spolku mezi  zasedáními  členské
schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá
rozhodnutí a opatření v souladu s cíli spolku a s rozhodnutími členské schůze spolku,
pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutími členské schůze výslovně vyhrazena
členské schůzi. 

2 Výbor spolku má 3-11 členů, které volí členská schůze z členů spolku, a to na funkční
období 5 let. Počet členů výboru je vždy lichý.

Předseda

1 Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.

2 Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.

3 Funkční období je 5 let. 

Další orgány

1 Členská schůze může podle potřeb spolku na návrh výboru nebo kteréhokoli člena  
spolku rozhodnout o zřízení dalších orgánů spolku (např. pokladník, jednatel, mluvčí)
a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně je z těchto funkcí odvolat.

VI.

Hospodaření spolku

1 Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, sponzorské dary, dotace.

2 Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování základního účelu a činností spolku.

3 Za hospodaření  spolku odpovídá výbor.  Spolek hospodaří  podle  ročního rozpočtu  
sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.  Výbor je  povinen zabezpečit  
nakládání  s finančními  prostředky  spolku  v souladu  s platnými  právními  předpisy  
a těmito stanovami.

VII.

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

1 Spolek zanikne, vysloví-li se pro jeho zánik na členské schůzi nejméně 2/3 všech členů
spolku.

2 V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden
na jinou právnickou osobu neziskového charakteru,  jejíž účel a činnost jsou blízké  
cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace,
rozdělí se zbývající majetek dle zásluh mezi členy spolku. 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
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2 Tyto stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí, dne 27. 05. 2017.

………………………………………….
     Pavel Srp

          předseda


