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STANOVY SPOLKU 

Veteran klubu Pardubice, z.s.  
(znění podle zákona č.89/2012 Sb.) 

 

 

Část I. - Základní ustanovení 

 
 

Čl. 1  

Název spolku zní:  Veteran klub Pardubice,  z.s. (dále jen  „VK PCE“) 

Používané zkratky: VK Pardubice; VK PCE, VCC PCE  

 

Čl. 2  
Sídlo VK PCE je v Pardubicích.   

 

Čl. 3  

IČO: 265 55 263 

 

 

Čl. 4 
Spolek vznikl dne 12. 6. 2009 registrací ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů. V souladu s §3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  (dále jen 

„NOZ“) se považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. NOZ. Spolek je zapsán ve 

spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové / Městským 

soudem v Praze pod spisovou značkou L 7071. 

 

Čl. 5 

 Právní postavení 

1. VK PCE  je dobrovolný, nezávislý spolek, sdružující členy na základě společného zájmu. 

2. VK PCE  je právnickou osobou. 

3. VK PCE  pokračuje v činnosti započaté AMK Veterán klubem Pardubice. 

 

Čl. 4 - Charakteristika, poslání a cíle 

 

Hlavní cíle sdružení: 
1. Rozvoj veteránského hnutí jako celku se zvláštním zřetelem na zastupování svých členů při 

prosazování jejich společných zájmů a potřeb v ČR i zahraničí. 

2. Spolek prostřednictvím svých členů zaměřuje svoji činnost zejména na: 

a) renovaci a údržbu historických motorových i nemotorových vozidel, 

b) pořádání prezentací, srazů a soutěží historických vozidel a techniky, 

 

Vedlejší - doplňková činnost: 
a) pořádání a organizace výjezdů, soutěží, přehlídek, burz a výstav historických vozidel, 
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b) vydávání odborných publikací a propagačních materiálů se související tématikou historie 

dopravy, 

c) pořádání a zajišťování přednášek, exkurzí a zájezdů pro své členy a příznivce, 

d) testování historických vozidel, které provádí na základě svých pravomocí daných 

zákonnými normami a dalšími předpisy a pravidly. 

- To vše za účelem uspokojování potřeb členů spolku 

 

 

 

 

 

Část II. - Členství ve spolku 
 

Čl. 5 - Členství ve spolku 

 
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, bez rozdílu 

národnosti, politické a státní příslušnosti, pokud sympatizuje s posláním a cíli 

spolku a uznává jeho stanovy. 

 

2. Druhy členství jsou tyto: 

a) čekatelské členství 

                  b) řádné členství 

                  c) čestné členství 

 

Čl. 6 - Vznik členství 

 
1. Členství ve spolku je dobrovolné. 

2. Čekatelské členství ve spolku vzniká registrací přihlášky, včasným zaplacením 

členského příspěvku za příslušné období a schválením výborem spolku. 

3. Řádné členství ve spolku vzniká úspěšným absolvováním roční čekatelské lhůty a 

následným doporučením nejméně dvěma řádnými členy spolku a schválením 

výborem spolku. 

4. Čestné členství vzniká schválením členskou schůzí na návrh výboru spolku. 

5. Dokladem o členství je platná a registrovaná přihláška k členství 

6. O znovupřijetí členů, u nichž zaniklo členství na základě uplatnění čl. 9., odst. 1., 

písm. b), nebo písm. c), rozhoduje členská schůze. 

 

Čl. 7 - Práva členů 
 
1. Všichni členové mají stejná práva, pokud tyto stanovy nebo zákon nestanoví jinak. 

2. Člen spolku má právo: 

a) využívat výhod vyplývajících z členství ve spolku, 

b) podílet se na práci a rozvoji spolku, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty 

směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků, 

c) volit a být volen do orgánů spolku  

d)  domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů, 

 

3. Na členy čekatele a čestné členy se nevztahuje ustanovení čl. 7 odst. 2. písm. c). 
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Čl. 8 - Povinnosti členů 
1. Člen spolku je povinen: 

 
a) dodržovat stanovy spolku a jeho organizačním řádem, je-li vydán, 

b) řídit se rozhodnutím orgánů spolku,  

c) jednat a chovat se v souladu s posláním spolku, 

d) chránit zájmy a dobré jméno spolku a chránit jeho majetek, 

e) chránit a nenarušovat dobré soužití ve spolku, 

f) v případě zvolení svědomitě a aktivně vykonávat funkce v orgánech spolku, 

g) členové mají povinnost aktivně se podílet na činnosti spolku a plnění jeho cílů, 

h) platit řádně a včas členské příspěvky za kalendářní rok, jejichž splatnost je stanovena do  

28. února toho roku a jejichž výši schvaluje členská schůze,  

i) členové spolku mají povinnost zúčastňovat se členských schůzí spolku, 

j) nahlásit výboru bez zbytečného odkladu změnu svých kontaktních údajů (příjmení, 

adresu, telefon, e-mail, apod.). Neohlásí-li člen bez zbytečného odkladu změnu 

kontaktních údajů, nemůže se domáhat toho, že nebyl řádně seznámen se skutečnostmi, o 

kterých musí být informován, zejména o konání členské schůze apod. 

 

2.  Neplnění povinností vyplývajících ze stanov může mít za následek vyloučení ze spolku  

hlasováním na členské schůzi na návrh výboru. 

 

3.  Na čestné členy se nevztahuje ustanovení čl. 8., odst. 1., písm. f), g), h). 
 

Čl. 9 - Zánik členství 

  
1. Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením výboru spolku, 

b) vyloučením člena na základě hrubého porušení, nebo soustavného porušování povinností 

člena, 

c) vyškrtnutím člena ze seznamu členů, na základě čl. 9 odst. 3 stanov, 

d) úmrtím člena 

e) zánikem spolku. 

 
2. O vyloučení člena dle čl. 9., odst. 1., písm. b) rozhoduje výbor. 

 
3. Je-li člen spolku v prodlení se splacením členského příspěvku po termínu splatnosti dle čl. 8., 

odst. 1., písm h) a neuvedl-li včas závažné důvody, pro které tuto povinnost nemohl splnit a 

které výbor přijme jako důvodné, je k tomuto termínu vyškrtnut ze seznamu členů a tímto 

dnem automaticky zaniká jeho členství ve spolku. 

 

Čl. 10 – Seznam členů 
 

1. Spolek vede seznam členů. Člen je do seznamu členů zapsán do 10 dnů po jeho přijetí za 

člena čekatele. V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, jeho bydliště, datum narození – 

případně rodné číslo, datum přijetí za člena, datum a způsob ukončení členství. Po ukončení 

členství je člen ze seznamu členů vymazán. Seznam členů je neveřejný, slouží pouze pro 

potřeby Výboru klubu a Dozorčí komise spolku. Seznam členů spolku není zpřístupňován.     

 

2. Za vedení seznamu členů odpovídá pověřený člen Výboru. 
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Část III. - Organizační uspořádání 
 

Čl. 11 - Orgány spolku 
 1. Orgány spolku tvoří: 

a) členská schůze, 

            b) výbor, 

            c) dozorčí komise. 

 

2. Spolek může k zajištění své činnosti zřizovat další volené nebo jmenované pomocné orgány 

např. komise, sekce, aktivy, pracovní skupiny apod. 

 

Čl. 12 - Členská schůze 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Členskou schůzi svolává: 

      a) výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně, 
b) výbor, požádá-li písemně o svolání členské schůze k projednání navrhovaných záležitostí 

alespoň jedna třetina všech členů spolku. Pokud výbor tuto povinnost nesplní ve lhůtě do 30 

dnů od obdržení žádosti, jsou uvedení členové či jejich zástupci oprávněni svolat členskou 

schůzi a učinit veškeré s tím související úkony. Pro tento účel jim výbor vydá aktuální 

seznam členů s uvedením dostupných adres a kontaktů. 
3. Datum, hodinu, místo konání a navrhovaný program členské schůze oznámí výbor všem 

členům ve lhůtě nejméně 10 dní před dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. 

4. Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové spolku. 

5. Výbor může na členskou schůzi přizvat další osoby jako hosty s hlasem poradním. 

6. Z členské schůze se vyhotovuje zápis, který je po podpisu zapisovatelem a předsedou 

spolku uložen v archivu spolku, tento pak bude na vyžádání k nahlédnutí členům spolku. 

      7.   Členská schůze: 

a) rozhoduje o založení nebo zrušení spolku včetně majetkového vypořádání v souladu 

s obecně platnými právními předpisy a stanovami spolku, 

b) schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změnách, k čemuž je nutný souhlas alespoň 

dvoutřetinové většiny  přítomných členů, 

c) schvaluje název spolku, jeho symboliku a organizační uspořádání, 

d) schvaluje základní úkoly a cíle spolku na další období, 

e) schvaluje rozpočet spolku, jeho čerpání a členské příspěvky, příp. další poplatky, včetně 

termínu jejich úhrady, 

f) volí výbor, 

g) volí dozorčí komisi, 

h) rozhoduje o formách a předmětu činnosti spolku, o účasti spolku ve federacích, 

asociacích, svazech aj.  

i) schvaluje zprávy o činnosti výboru, 

j) schvaluje zprávy dozorčí komise, 

k) schvaluje čestné členy spolku, 

l) rozhoduje o znovupřijetí členů, u nichž zaniklo členství na základě uplatnění čl. 9, odst. 

1., písm. b), nebo písm. c). 

 

Čl. 13 - Výbor 
1. Výbor je statutárním orgánem spolku v období mezi členskými schůzemi a je ze své 

činnosti odpovědný členské schůzi spolku. 

2. Výbor má sedm členů a schází se dle potřeby, nejméně však 4x ročně. 
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3. Výbor je volen na funkční období 4 let, jeho volba je podle rozhodnutí členské schůze 

veřejná nebo tajná. V případě veřejné volby nemusí být hlasováno o kandidátech jednotlivě, 

ale složení výboru může být předloženo jako celek. Opakovaná volba je možná. 

4. Činnost výboru řídí předseda spolku. 

5. Výbor plní zejména tyto úkoly: 

a)  volí ze svého středu na svém prvním zasedání předsedu, místopředsedu, tajemníka a 

hospodáře, příp. další funkcionáře spolku. 

b) zabezpečuje plnění závěrů členské schůze, 

c) řídí činnost spolku a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivit, zejména pro 

uspokojování zájmové sféry členské základny, 

d) zřizuje dle potřeby pomocné orgány spolku, 

e) jménem spolku schvaluje smlouvy a dohody, 

f) schvaluje přijetí nových členů spolku,  

g) zodpovídá za evidenci členů spolku, 

h) informuje členy spolku o záležitostech spolku způsobem v místě obvyklým a dle 

možnosti také na internetových stránkách spolku, 

i) zodpovídá za vedení účetní a hospodářské evidence spolku dle obecně závazných 

právních předpisů a za řádné hospodaření spolku, 

j) organizačně a obsahově připravuje členské schůze, 

k) rozhoduje o vyloučení členů ze spolku dle čl. 9., odst. 2. těchto stanov, 

l) vydává vnitřní předpisy spolku v rámci své působnosti 

m) rozhodnutí výboru spolku  je pro jeho členy závazné a je závazné i pro spolek 

n) výbor může předsedu písemně zmocnit k řešení všech záležitostí, které podle stanov nebo 

rozhodnutí členské schůze byly svěřeny do působnosti výboru, s výjimkou voleb dle 

čl. 13, odst. 5, písm. a). 

o)  výbor spolku může na základě svého usnesení vydat organizační a jednací řád spolku  
 

Čl. 14 – Předseda spolku 
1. Předseda zastupuje samostatně Spolek navenek. Jménem Spolku se podepisuje tak, že 

k názvu Spolku připojí svůj podpis. 

 

2. Předseda je zodpovědný výboru klubu.  

 

Čl. 15 – Místopředseda spolku  

1. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v omezeném 

nezbytně nutném rozsahu. 

 

Čl. 16 – Hospodář spolku 
     1. Hospodář spolku zajišťuje zejména: 

a) vedení účetnictví a hospodářské evidence spolku, 

b) evidenci majetku spolku, 

c) evidenci členů spolku, 

d) vyhotovuje zprávu o hospodaření a předkládá ji výroční členské schůzi, 

 

2. Při plnění svých úkolů důsledně dbá na dodržování obecně závazných právních předpisů. 

3. O aktuálním stavu hospodaření informuje na každém zasedání výboru členy výboru. 

 

Čl. 17 - Dozorčí komise 
1. Dozorčí komise je dozorčím orgánem spolku s významnými pravomocemi. 

2. Dozorčí komise má tři členy a schází se dle potřeby, nejméně však 2x ročně. 
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3. Funkční období dozorčí komise je totožné s délkou funkčního období výboru. Její volba je 

podle rozhodnutí členské schůze veřejná nebo tajná. V případě veřejné volby nemusí být 

hlasováno o kandidátech jednotlivě, ale složení dozorčí komise může být předloženo jako 

celek. 

4. Členství v dozorčí komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru a jakoukoliv jinou volenou 

funkcí ve spolku. 

5. Dozorčí komise plní zejména tyto úkoly: 

a) volí ze svého středu na svém prvním zasedání předsedu komise, 

b)   odpovídá za svoji činnost členské schůzi, 

c)   na každý kalendářní rok zpracovává plán své činnosti, 

d)   kontroluje veškerou činnost spolku, 

e)   nejméně 1x ročně provádí pravidelnou kontrolu hospodaření, zpracovává o ní zprávu a 

tuto předkládá členské schůzi, 

f)    provádí mimořádné revize na základě požadavků výboru, 

g)   prověřuje stížnosti, oznámení a podněty, pokud se vztahují k činnosti spolku a spadají do 

kompetence dozorčí komise, 

      h) o veškeré své činnosti a jejích výsledcích zpracovává zprávy, které předkládá členské 

schůzi. 
6. Dozorčí komise má tato oprávnění: 

a) požadovat při zjištění nedostatků jejich odstranění, včetně stanovení termínů, 

b) členům dozorčí komise musí být na členské schůzi uděleno slovo, kdykoliv o to požádají, 

c) při výkonu své kontrolní pravomoci je dozorčí komise oprávněna nahlížet do dokumentů 

a vyžadovat od jednotlivých členů (orgánů) stanoviska nebo vysvětlení, a to ve lhůtách, 

které sama stanoví, 

d) předseda dozorčí komise má právo se zúčastňovat jednání výboru a předkládat k 

projednání otázky, které se týkají práce dozorčí komise. Jednání se zúčastňuje s hlasem 

poradním. 

 

Část IV. - Všeobecná ustanovení 
 

Čl. 18 - Hlasování 
1. Schůze orgánů spolku (čl. 10. odst. 1) jsou usnášeníschopné, jestliže je přítomna 

nadpoloviční většina jejich členů. Každý člen má jeden hlas. Zastupování členů je 

nepřípustné. 

2. Návrh je schválen, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů, 

nevyžadují-li tyto stanovy vyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy, pokud je jednání přítomen. 

 

Čl. 19 - Odvolání a kooptace 
1. Orgán, který zvolil člena do funkce, má právo ho z ní kdykoliv odvolat, a to i před uplynutím 

funkčního období. 

2. Za odvolaného, odstupujícího nebo zemřelého člena výboru nebo dozorčí komise musí být 

zvolen nový člen. Výbor i dozorčí komise mohou na svém nejbližším zasedání kooptovat 

jednoho nového člena, kterého musí schválit nejbližší členská schůze. Nepodaří-li se dodržet 

stanovený počet členů výboru nebo dozorčí komise, určený těmito stanovami, musí být bez 

zbytečného odkladu svolána členská schůze. 

 

Část V. - Hospodaření spolku  
 

Čl. 20 - Zásady hospodaření 
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1. Hlavním zdrojem majetkové podstaty spolku jsou zejména členské příspěvky, dary, 

granty, dotace, sponzorské příspěvky a příspěvky za poskytnuté výhody,  

2.   Vedlejším (dalším) zdrojem příjmů spolku jsou pak ty plynoucí z vedlejší - doplňkové 

činnosti spolku. O vedlejší hospodářské činnosti rozhoduje výbor spolku. 

3.   Spolek hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, který mu byl svěřen do správy. 

4.  Spolek je povinen při hospodaření dodržovat obecně závazné právní předpisy. 

 

Část VI - Závěrečná ustanovení 
 

Čl. 21 - Zánik spolku 
1. Členská schůze může rozhodnout o zániku spolku, jestliže pro tento návrh hlasuje 

dvoutřetinová většina všech členů.  

2. Zaniká - li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o 

způsobu majetkového vypořádání. 

 

Čl. 22 - Platnost stanov 
1. Nestanoví-li tyto stanovy  jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským 

zákoníkem. 

 

2. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 2. 5. 2013. 

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace. 

 

 

 
V Pardubicích dne 8. 12. 2015 

 

Předseda spolku:  


