SPOLEK „RC TRUCK Hradec Králové“
IČ: 701 57 693
S. K. Neumanna 281/6, 500 02 Hradec Králové
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl L, vložka 3998

Novace Stanov podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
NOZ), s odvoláním na ustanovení § 3041, 3042 a 3045 odst. 1 NOZ
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2015
MEMORANDUM
⦁ SPOLEK „RC TRUCK Hradec Králové“ (dále jen SPOLEK) je dobrovolné společenství, které sdružuje
fyzické a právnické osoby se zájmem o rádiem řízené modely aut, letadel a lodí.
⦁ Při své činnosti bude SPOLEK spolupracovat zejména:
- s ostatními profesními organizacemi, spolky a bude s nimi popřípadě uzavírat smlouvy
o součinnosti
⦁ SPOLEK může být členem národních a mezinárodních organizací.

ČÁST I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Název a sídlo SPOLKU
SPOLEK „RC TRUCK Hradec Králové“ (alt.: „RC TRUCK Hradec Králové“ z.s. [tj.

Název SPOLKU:
„zapsaný SPOLEK“]
V rejstříku Spolků bude zapsán po názvem: SPOLEK „RC TRUCK Hradec Králové“
Sídlo:
Hradec Králové

Článek 2
Působnost
SPOLEK má jako SPOLEK zřízený dle českého práva působnost na území České republiky.

⦁
⦁

⦁

⦁

⦁

Článek 3
Účel SPOLKU / Činnost
Hlavním účelem SPOLKU je organizace členské základny a zvyšování odborné úrovně členů. Dále
bude SPOLEK usilovat o oprávněné zájmy členů.
SPOLEK bude sdružovat zájemce o rádiem řízené modely aut, letadel a lodí. Umožnit jim vzájemné
sdělování poznatků a informací vztahujících se k této zájmové činnosti. Organizovat činnost
modelářů, jejich setkání a soutěže, veden potřebou propagovat tuto činnost i činnost SPOLKU na
veřejnosti.
SPOLEK bude organizovat případnou výchovu dětí, ale i ostatních zájemců, zabezpečovat propagaci,
informační a společenskou činnost, nutnou pro plnění svých cílů a úkolů, jak jsou uvedeny výše
v Memorandu.
SPOLEK bude poskytovat členům i veřejnosti informace o možnostech a novinkách v oblasti
modelářství a soutěžení s ním spojeným. Bude rovněž informovat členy o zákonných omezeních a
povinnostech vztahujících se k jejich činnosti (viz řízené modely).
SPOLEK je koncipována jako nezávislý, zájmový a nepolitický subjekt.
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ČÁST II
ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI
Článek 5
Členství ve SPOLKU, práva a povinnosti členů
⦁

Členem SPOLKU může být fyzická i právnická osoba zajímající se o modelářství zaměřené na rádiem
řízené modely, která bude souhlasit se svým členstvím a zásadami vyjádřenými v těchto Stanovách.

⦁

Členství ve SPOLKU je dobrovolné, platí na území České republiky a zavazuje členy k plnění úkolů a
cílů SPOLKU. Na členství ve SPOLKU není právní nárok. Členství vzniká dnem zápisu žadatele do
seznamu členů SPOLKU.

⦁

Zájemce o členství v SPOLKU podává přihlášku jednateli SPOLKU nebo k rukám předsedy SPLLKU.
V přihlášce uvádí mimo jiné:
a) jméno a příjmení, datum narození
b)bydliště
c) e-mailovou adresu, mobil / telefon a souhlas s uveřejněním osobních údajů na webových
stránkách SPOLKU
d) oblast svého zájmu (druh rádiem řízených modelů).

⦁

Rada SPOLKU rozhodne o přijetí za člena SPOLKU na nejbližším zasedání Rady, které se koná po
podání přihlášky.

⦁

Proti nepřijetí nebo vyloučení člena SPOLKU je možné podat odvolání do jednoho měsíce ode dne
doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím Rady SPOLKU členské schůzi, která rozhoduje s konečnou
platností.

⦁

Členství ve SPOLKU zaniká úmrtím, oznámením o vystoupení z SPOLKU, vyloučením Radou SPOLKU
pro porušení povinností vyplývajících z členství nebo vyloučením v případě, nezaplatí-li členské
příspěvky ve výši a za podmínek stanovených rozhodnutím členské schůze.

⦁

Fyzické a právnické osoby, kterým zaniklo členství, budou vymazány z nově publikovaných seznamů
SPOLKU (roční přehledy).

⦁

Seznam členů SPOLKU vede jednatel SPOLKU. Zápisy a výmazy členů schvaluje Rada SPOLKU.
Seznam členů je zpřístupněn na webových stránkách SPOLKU se souhlasem všech členů v přihlášce
do SPOLKU a dodatečným souhlasem.

⦁

V souladu s ustanovením § 220 NOZ určují Stanovy různé druhy členství takto:
⦁

řádné členství

⦁

čestné členství.

⦁

Řádný člen:

⦁

řádný člen má právo účastnit se členské schůzi a na ní předkládat návrhy, k návrhům se
3

vyjadřovat, předkládat protinávrhy a k protinávrhům se vyjadřovat a hlasovat o návrzích a
protinávrzích; řádný člen tedy vykonává podstatnou část svým práv na členské schůzi;
⦁

řádný člen má právo volit a být volen do orgánů SPOLKU;

⦁

řádný člen má právo účasti na akciích pořádaných SPOLKEM nebo SPOLKEM spolupořádaných,
SPOLKEM financovaných nebo SPOLKEM spolufinancovaných;

⦁

řádný člen SPOLKU je povinen dodržovat Stanovy SPOLKU a jeho Etický kodex, byl-li SPOLKEM
vydán; musí být nápomocen SPOLKU při realizování jeho účelu a programových cílů;

⦁

řádný člen SPOLKU je povinen platit příspěvky SPOLKU ve výši a zá za podmínek SPOLKEM
stanovených.

⦁

Čestný člen:
⦁

čestným členem SPOLKU se může stát osoba (fyzická či právnická) na základě rozhodnutí
členské schůzi SPOLKU; většinou se jedná či bude jednat o osobnosti známé z oboru (vítěz
tuzemské a / nebo mezinárodní soutěže apod.);

⦁

čestný člen se může účastnit jednání členské schůze SPOLKU;

⦁

čestný člen se může účastnit jednání jiných orgánů SPOLKU, je-li k jednání tohoto orgánu
přizván;

⦁

čestný člen má právo účasti na akciích pořádaných SPOLKEM nebo SPOLKEM
spolupořádaných, SPOLKEM financovaných nebo SPOLKEM spolufinancovaných;

⦁

čestný člen nemá žádné právo hlasovací či rozhodovací, tedy na jednání orgánů SPOLKU
nemá práva připadající řádným členům SPOLKU nebo členům orgánů SPOLKU;

⦁

čestný člen není povinen platit členské příspěvky.

ČÁST III
ORGANIZACE SPOLKU A JEJÍ ORGÁNY
Článek 6
Orgány SPOLKU
Orgány SPOLKU jsou:
- členská schůze SPOLKU – nejvyšší orgán SPOLKU
- Rada SPOLKU – statutární orgán SPOLKU.
Článek 7
1. Funkční období volených orgánů SPOLKU je tříleté. Kooptací mohou být volené orgány
SPOLKU doplněny až do počtu jedné poloviny původních členů.
2. Usnesení orgánů SPOLKU jsou závazná pro všechny členy.
3. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných.

⦁
⦁

Článek 8
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem SPOLKU.
Členskou schůzi tvoří řádní členové SPOLKU.
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⦁

⦁

⦁
⦁

⦁
⦁

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů SPOLKU. Není-li členská schůze usnášení
schopná, je Rada povinna svolat náhradní členskou schůzi nejpozději do 15 dnů od předchozího
zasedání, když náhradní členská schůze se musí konat nejpozději do 6 týdnů od svolání členské
schůze, která nebyla usnášeníschopná. Pro usnášeníschopnost náhradní členské schůze pak není
rozhodující počet zúčastněných členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných. Náhradní členská schůze může být svolána i podmíněně spolu se svoláním členské
schůze. Její konání může být nejdříve 1 (jednu) hodinu po času svolání členské schůze, když
podmínkou je konstatování Rady, že členská schůze není usnášení schopná.
Řádné zasedání členské schůze se koná jedenkrát ročně a svolává ho Rada SPOLKU, a to nejméně 20
dní předem. Členská schůze se svolává rozesláním pozvánky na e-mailové adresy členů uvedené v
seznamu členů SPOLKU a současně uveřejněním na webových stránkách SPOLKU.
Mimořádné zasedání členské schůze je Rada povinna svolat, požádá-li o svolání nejméně 25% členů
SPOLKU nebo 2 ze 3 členů Rady SPOLKU.
Členská schůze zejména:
- přijímá nebo mění stanovy SPOLKU
- projednává zprávy o činnosti Rady [a hospodáře SPOLKU]
- schvaluje výsledky hospodaření SPOLKU a rozpočet
- volí a odvolává předsedu Rady a členy Rady SPOLKU, [a hospodáře SPOLKU]
- stanoví výši a termín splatnosti členských příspěvků a zápisného
- stanoví způsob používání finančních prostředků a prostředků získaných z příspěvků
- působí jako vrcholný odvolací orgán
- rozhoduje o zániku SPOLKU nebo jeho fúzi s jiným SPOLKEM, event. spolky
Zápis z členské schůze musí být vyhotoven do 30 dnů.
Na návrh Rady rozhoduje členská schůze o udělení statutu čestného člena SPOLKU.
Článek 9
Rada SPOLKU
Rada je statutárním orgánem a výkonným orgánem SPOLKU. Zastupuje společné zájmy členů
SPOLKU.
Rada je tříčlenná a se skládá z předsedy, jednatele a člena Rady.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje předseda.
Rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok.
Rada plní usnesení členské schůze.
Rady svolává řádné a mimořádné zasedání členské schůze (včetně náhradní členské schůze).
Rada zajišťuje zastupování SPOLKU doma i v zahraničí, organizuje spolupráci s ostatními profesními
organizacemi, spolky, sdruženími a uzavírá s nimi smlouvy o součinnosti.
V souladu s příslušnými předpisy a schváleným rozpočtem vybírá členské příspěvky a hospodaří
s finančními prostředky SPOLKU.
Rada předkládá členské schůzi k rozhodnutí žádost o udělení statutu čestného člena SPOLKU.
Nezúčastní-li se člen Rady alespoň jedné poloviny schůzí po dobu jednoho roku a neplní-li svěřené
úkoly, může být zbaven svého členství v Radě rozhodnutím tohoto orgánu.
Členové Rady SPOLKU a ostatní členové mají právo na odměnu za činnost pro SPOLEK dle možností
schváleného rozpočtu a se souhlasem členské schůze.
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⦁

1.
2.
3.
4.

Rada může doplňovat počet členů Rady kooptací.
Článek 10
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Majetek SPOLKU je tvořen finančními prostředky, věcmi a majetkovými právy.
Majetek SPOLKU je vlastnictvím SPOLKU. Příjmy SPOLKU tvoří členské příspěvky, dary,
dotace a jiné příjmy.
SPOLEK a její orgány hospodaří podle ročního rozpočtu.
SPOLEK se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v případě, že nejsou obsahem stanov.

ČÁST IV
Článek 11
Oprávnění a jednání jménem SPOLKU
K jednání jménem SPOLKU je oprávněn předseda Rady nebo jednatel Rady v jeho zastoupení. Předsedu
v době jeho nepřítomnosti nebo nemoci zastupuje jednatel nebo pověřený člen Rady. K písemným
právním úkonům je třeba podpisu předsedy Rady SPOLKU.
Článek 12
Změna stanov SPOLKU
Stanovy mohou být měněny pouze většinou přítomných účastníků členské schůze.

1.
2.

3.
4.

Článek 13
Zánik SPOLKU
Zrušit SPOLEK může soud s likvidací dle § 268 - § 272 NOZ.
SPOLEK zanikne dobrovolným rozpuštěním, usnese-li se tak většina přítomných členů SPOLKU
na členské schůzi, svolané za účelem zániku SPOLKU nebo sloučením s jiným SPOLKEM dle
§ 274 - § 287 NOZ.
Po odsouhlasení zrušení SPOLKU provede Rada likvidaci majetku podle rozhodnutí členské
schůze ve smyslu platných právních předpisů.
Zbylý majetek může být předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické
osobě, jejíž cíle jsou obdobné cílům SPOLKU.

Článek 14
Platnost
Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 10. října 2015 a nabývají účinnosti dnem registrace ve
veřejném rejstříku.
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