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STANOVY SPOLKU 

BMW Moto klub Czech Republic z.s. 

 

 

čl. I. 
 

Úvodní ustanovení 
 

Spolek BMW Moto klub Czech Republic z.s. (dále jen spolek) zakládají jeho členové podle 

zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a je právnickou 

osobou podle českého práva s celostátní působností. 
 

čl. II. 
 

Založení a vznik  
 

Spolek je následníkem sdružení založeného dnem uzavření smlouvy o založení sdružení a 

podpisu dřívějších stanov, kdy byl ustanoven tříčlenný přípravný výbor, který tvořili všichni 

zakládající členové sdružení. Vznik spolku je podmíněn zákonnou změnou a řídí se platnou 

legislativou ČR. 
 

Zakládajícími členy BMW Moto klubu jsou: 
 

Stanislav Fajkus  

Ing. Miloš Jedlička  

Zdeněk Antl  

 
 

 

čl. III. 

 

Název 

 

Název spolku:    BMW Moto klub Czech Republic z.s. 
 

 

 

čl. IV. 
 

Sídlo  

 

Adresa a sídlo spolku: BMW Moto klub Czech Republic z.s., 

Nechánice 76, obec Sulice, PSČ 251 68 Kamenice 
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čl. V. 
 

Základní cíle 

Cílem činnosti spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu 

jejich zájmové činnosti v oblasti propagace a popularizace jména výrobce motocyklů BMW, 

provozování a užívání motocyklů značky BMW a souvisejících aktivit, zejména 

organizování společenských, kulturních a sportovních akcí směřujících ke společenskému 

vyžití členů spolku. 
 

čl. VI. 
 

Členství ve spolku 
 

členem spolku může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími 

stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů spolku. 
 

členem spolku se stává uchazeč, o jehož přijetí do spolku rozhodl výkonný výbor spolku. 
 

Hlavními podklady pro rozhodnutí výkonného výboru spolku o přijetí uchazeče za člena 

spolku jsou: 

 

 podání písemné žádosti uchazeče o přijetí za člena spolku obsahující závazek 

uchazeče dodržovat stanovy spolku 

o příjem žádostí o členství provádí výkonný výbor spolku  

 písemný souhlas uchazeče se zpracováním a uchováním osobních údajů a předávání 

osobní dat v rámci volného pohybu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 

Sb., O ochraně osobních údajů. 

 osobní představení uchazeče výkonnému výboru spolku  

 zaplacení vstupního poplatku na účet spolku do 14ti dní po podání a odsouhlasení 

žádosti o členství ve spolku 

 člen během prvního roku členství má stejná práva jako člen spolku, vyjma práva být 

volen do orgánů spolku. 
 

Splněním těchto výše uvedených požadavků se stává žadatel členem spolku.  

 

Nesplnění výše uvedených povinností bude považováno za hrubé porušení stanov 

s důsledkem zrušení členství ve spolku. Uchazeč v tomto případě nemá nárok na vrácení 

zaplaceného vstupního poplatku. 
 

A. Člen spolku má právo: 

1. zúčastnit se členské schůze, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů 

člena - právnické osoby určuje členská schůze. Čestní členové spolku mají hlas 

poradní, pokud se nestanou členy výkonného výboru, pak mají hlas výkonný. Za 

právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. 

Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce 

2. být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat 

návrhy a klást otázky, být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a 

využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolek. Členové spolku jsou 
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oprávněni podávat návrhy a podílet se na veškerých rozhodnutích souvisejících s 

řešením záležitostí spolku, a zajišťovat a kontrolovat hospodaření spolku, vyžadovat 

si zápisy z valných hromad včetně příloh k nahlédnutí. 

 

B. Člen spolku má povinnost 

1. dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, výkonného výboru a jejich 

operativních rozhodnutí 

2. ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů spolku vzniklých v běžném roce ve 

formě členských příspěvků 

3. dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu 

se zájmy spolku 

4. účastnit se zasedání orgánů spolku, podílet se na činnosti spolku, zejména na 

zajišťování cílů spolku a dbát dobrého jména spolku. 

5. platit řádně a včas členské příspěvky ve stanovené výši a termínu stanoveném 

výkonným výborem na účet spolku. 

 

C. Čestný člen 

Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy spolku. 

Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu 

se stanovami spolku. O čestném členství rozhoduje výkonný výbor spolku. Čestný člen 

nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.  

 

D. Čestný člen má právo: 

1. Účastnit se akcí spolku. 

2. Požívat symboly spolku.  

3. Propagovat spolek v rámci jeho aktivit po předchozím souhlasu výkonného výboru 

spolku. 

 

E. Čestný člen spolku má povinnost 

1. dodržovat stanovy a usnesení valné hromady, výkonného výboru  

2. dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu 

se zájmy spolku 
 

F. Sankce 

Spolek je oprávněn vůči svému členovi, čestnému členovi uplatnit níže uvedené sankce, 

pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku: 

1. napomenout člena spolku, napomenutí provede písemně výkonný výbor spolku 

2. vyloučení ze spolku. 
 

G. Členství ve spolku zaniká: 

1. vystoupením - vystoupení člena spolku se realizuje doručením oznámení o 

vystoupení výkonnému výboru spolku. 

2. vyloučením - o vyloučení rozhoduje členská schůze nebo výkonný výbor spolku. V 

případě vyloučení člena, zaniká jeho nárok na případný podíl na majetku a aktivech 

spolku 

3. zánikem člena - právnické osoby 

4. úmrtím člena - fyzické osoby 
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5. zánikem spolku. 
6. člen je povinen před ukončením členství vypořádat veškeré případné závazky vůči 

spolku. 

čl. VII. 

Organizační uspořádání 

 

A. Orgány spolku tvoří: 

1. členská schůze členů spolku 

2. výkonný výbor spolku 

 

Orgány spolku jsou voleny členskou schůzí. Členská schůze spolku schvaluje stanovy 

spolku. 

Členská schůze členů spolku je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. 

Valnou hromadu svolává nejméně jednou za dva roky výkonný výbor spolku. Členská 

schůze se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku nebo 

výkonný výbor, a to nejpozději do třiceti dnů od požádání. Rozhodnutí členské schůze se 

přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech 

přítomných hlasů na zasedání členské schůze. Program jednání musí být součástí pozvánky 

na jednání členské schůze, jednání řídí obvykle předseda. Zápis z jednání podepisuje 

předseda a dva ověřovatelé a na požádání je přístupný všem členům spolku. 

 

B. Členská schůze má následující pravomoci: 
 

1. volí a odvolává výkonný výbor 

2. schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření spolku 

3. doplňuje a mění stanovy spolku 

4. stanovuje členské příspěvky 

5. rozhoduje o sloučení s jiným spolkem 

6. členská schůze si může rozhodnutím nadpoloviční většiny všech přítomných hlasů 

vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány spolku. 

 

C. Výkonný výbor: 

1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, za který jedná předseda spolku 

2. výkonný výbor je minimálně pětičlenný 

3. členy výkonného výboru volí a odvolává členská schůze členů spolku 

4. výkonný výbor volí ze svých členů předsedu spolku 

5. v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku 

6. výkonný výbor řídí spolek mezi jednáními členské schůze spolku 

7. výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce, 

předseda spolku svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena výkonného výboru 

8. výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci 

členské schůze 

9. připravuje jednání členské schůze 
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čl.VIII 

 

 

Zásady hospodaření 

 

Majetek spolku vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů. Prostředky jsou používány 

na krytí: 

1. společných akcí spolku 

2. administrativně - správních výdajů orgánů spolku 

3. služeb a prací nutných k činnosti spolku 
 

Spolek hospodaří s finančními prostředky na základě celkového plánu a rozpočtu 

schváleného výkonným výborem spolku. O výsledku hospodaření předkládá výkonný výbor 

zprávu valné hromadě spolku 
 

čl. IX. 
 

Závěrečná ustanovení 

 

Spolek zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů spolku. V případě zániku 

spolku provede likvidaci jeho majetku komise schválená členskou schůzí. 

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí spolku. 
 

 

 

V Mirošovicích dne 1. 11. 2016 

 

 

 

Předseda spolku: 

 

 

 

---------------------------------- 

Ing. Michal Vackář 

 


