Stanovy
občanského sdružení
zájmové organizace
VMAX CZECH
I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Založení sdružení
Zakládajícími členy sdružení jsou:
1. David Buchal, r. č.
2. Dušan Louda, r. č.
3. Jan Kittner, r. č.

, bytem
, bytem
, bytem

, Třebíč
, Hradec Králové
, Most

Sdružení je společenstvím neuzavřeného počtu osob založené za účelem dosažení cíle určeného
těmito stanovami.
Sdružení je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých
závazků odpovídá celým svým majetkem.
Sdružení vzniká registrací.
Článek 2
Jméno a sídlo sdružení
1. Jméno sdružení: VMAX CZECH (dále jen sdružení)
2. Sídlo sdružení:

9. Května 23 Třebíč 674 01
Článek 3
Cíl sdružení

Cílem sdružení je:
1. Sdružovat majitele motocyklů značky Yamaha Vmax.
2. Organizovat společenské akce a akce se zaměřením na motocyklový sport, zejména pak
prezentaci motocyklu Yamaha Vmax.
3. Budovat, provozovat a udržovat zařízení a majetek, která vlastní nebo užívá.
4. Hájit zájmy sdružení.

Článek 4
Doba trvání sdružení
Sdružení vzniká registrací u Ministerstva vnitra České republiky. Sdružení je založeno na dobu
neurčitou.
II.
ČLENSTVÍ
Článek 5
Vznik členství
1. Členství ve sdružení vzniká při splnění podmínek daných těmito stanovami
- při založení sdružení dnem vzniku sdružení
- za trvání sdružení přijetím uchazeče o členství za člena na základě jeho písemné
přihlášky a souhlasu nadpoloviční většiny stávajících členů.
2. Zakládajícími členy sdružení jsou členové zájmové organizace VMAX CZECH uvedení
v článku 1 těchto stanov.
3. O členství uchazečů je sdružení povinno rozhodnout do 3 měsíců ode dne doručení přihlášky.
Rozhodnutí musí být uchazeči oznámeno písemně.
4. Na základě schválení valnou hromadou je možné udělit čestné členství ve sdružení VMAX
CZECH. V tomto případě nemusí uchazeč splňovat podmínky členství. Valná hromada musí
souhlasit alespoň 75% většinou.

Článek 6
Podmínky členství
1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním sdružení, a je
vlastníkem motocyklu Yamaha Vmax. Vlastnictví je podmíněno technickým průkazem
registrovaným na danou fyzickou osobu (uchazeče o členství). V případě nedodržení této
podmínky (např. z důvodu majetko-právních vztahů) posoudí přijetí uchazeče členové
sdružení.
2. Členství dalších osob než zakládajících členů vzniká dnem, kdy valná hromada na základě
splnění podmínek členství a souhlasu nadpoloviční většiny členů sdružení rozhodne o přijetí
uchazeče za člena.
3. Souhlas uchazeče se stanovami sdružení VMAX CZECH, potvrzený jeho podpisem.
4. Zápisné + příspěvek na 1 rok, které činí 1 198,- Kč (tisícstodevadesátosum korun českých).
5. Roční členský příspěvek, který činí 500,- Kč (pětset korun českých).

Článek 7
Přechod a převod členství
1. Smrtí člena nepřechází jeho členství ve sdružení na právní nástupce.
2. Převod práv a povinností spojených s členstvím ve sdružení na základě dohody se nepřipouští.
Článek 8
Členská práva a povinnosti
1.Člen sdružení má právo zejména:
- účastnit se jednání a rozhodování valné hromady
- být volen do orgánů sdružení, má-li způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku 18
let.
- účastnit se veškeré činnosti a požívat výhod, které sdružení poskytuje.
2.Člen sdružení je povinen zejména:
- dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů sdružení.
- platit včas členské příspěvky.
- účastnit se nejméně 1 akce sdružení ročně.
Článek 9
Majetková účast člena sdružení
1. Majetkovou účastí člena sdružení je zápisné a členský příspěvek.
2. Zápisné ve výši 500,- Kč (pětset korun českých) je splatné 30 dnů po přijetí uchazeče za člena.
3. Členský příspěvek činí 500,- Kč (pětset korun českých) a každý člen sdružení je povinen jej
uhradit nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, v němž členství ve sdružení trvá. V případě,
že se uchazeč stane členem sdružení v průběhu roku, zaplatí odpovídající poměrnou část
členského příspěvku.
Článek 10
Členská evidence
1. Sdružení vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem.
2. Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště a čísla OP člena i výše zápisného,
členského příspěvku, datumu zaplacení, případně další skutečnosti. V evidenci se bez odkladu
vyznačí změny evidovaných skutečností.
3. Sdružení umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl.
4. Člen sdružení má právo nahlížet do té části,která se týká jeho členství, žádat o vydání
potvrzení o svém členství a o obsahu jeho zápisu v evidenci.
5. Evidence členů je spravována podle zákona o osobních údajích.

Článek 11
Zánik členství
Členství ve sdružení zaniká:
1. dohodou
2. úmrtím člena
3. vyloučením
4. prodejem motocyklu Yamaha Vmax
5. svobodným vystoupením člena
6. zánikem sdružení
1. Zánik členství dohodou:
Dohodu o skončení členství uzavírají sdružení a člen písemně. Členství končí sjednaným
dnem.
2. Zánik členství úmrtím člena:
Členství ve sdružení zaniká smrtí.
3. Zánik členství vyloučením člena:
3.1
Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže tento:
a) závažným způsobem, nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své
členské povinnosti určené stanovami, zejména
- užívá majetek sdružení tak, že sdružení vzniká škoda
- je v prodlení s úhradou členského příspěvku delším než 3 měsíce
b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti sdružení, jeho
majetku, případně proti členům sdružení, nebo pokud jinak závažným způsobem
narušuje činnost sdružení
3.2

Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do tří měsíců ode dne, kdy
sdružení zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku, kdy tento
důvod vznikl.

3.3

Výstraha a rozhodnutí o vyloučení ze sdružení musí být členovi doručeny
doporučeným dopisem nebo písemně proti podpisu.

3.4

Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí o vyloučení týká, prohlásí rozhodnutí
o vyloučení člena za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami
sdružení.

4. Zánik členství prodejem motocyklu Yamaha Vmax:
Členství ve sdružení zaniká dnem prodeje motocyklu Yamaha Vmax. V případě brzkého
opětovného zakoupení motocyklu Yamaha Vmax (např. novější model). Je členství
automaticky obnoveno. Interval od prodeje k zakoupení motocyklu nesmí být delší než
jeden rok. Po tuto dobu není člen povinen platit členský příspěvek.

5. Zánik členství svobodným vystoupením člena:
Každý člen může ze sdružení kdykoli svobodně vystoupit. Tuto skutečnost oznámí
písemně valné hromadě a potvrdí vlastnoručním podpisem.
6. Zánik členství zánikem sdružení:
Členství zaniká dnem zániku sdružení.

III.
ORGÁNY SDRUŽENÍ
Článek 12
Orgány sdružení jsou:
1. valná hromada
2. výkonný výbor
Článek 13
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, složená ze všech členů sdružení.
Valná hromada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka. Pro první funkční
období (dobu tří let) jsou členy výkonného výboru zakládající členové sdružení uvedení v čl.
1 těchto stanov.
Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se sdružení a jeho činnosti.
Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3
členů sdružení, popř. výkonný výbor nebo jeho předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od
doručení takového podnětu.
2. Valná hromada zejména:
-

rozhoduje o názvu, sídle a symbolice sdružení
rozhoduje o přijetí a změnách stanov sdružení
volí výkonný výbor a revizní komisi
schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku sdružení, schvaluje rozpočet
výkonného výboru, členské příspěvky a příspěvky jiným organizacím
stanoví hlavní směry činnosti sdružení pro příští období
schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní
vztahy sdružení

K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu alespoň dvou členů valné hromady
za přítomnosti všech členů valné hromady. Pokud valná hromada nerozhodne jinak.
Článek 14
Výkonný výbor
1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje
plnění úkolů sdružení v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve
všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná
hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
Počet členů výkonného výboru se stanovuje podle velikosti členské základny na každé valné
hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru
musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za
měsíc.

2. Výkonný výbor zejména:
-

zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
organizuje a řídí hospodářskou činnost sdružení
připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtovým hlavním směrům
činnosti, k rozdělení příspěvků od státu, jiných organizacích a fyzických osob
dbá na hospodárné využívání a o údržbu majetku sdružení
zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obce a podniky, ostatními kluby, jinými
organizacemi a fyzickými osobami
vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu k zabezpečení činnosti sdružení
provádí revizi hospodaření sdružení

Výkonný výbor je schopen se usnášet, jsou-li přítomni všichni jeho členové
IV.
HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ
Článek 15
Majetek sdružení
1.
-

Majetek sdružení tvoří:
příspěvky členů sdružení
příjmy ze společenských akcí a činnosti
dary
příjmy z podnikatelské činnosti
majetek převedený do vlastnictví sdružení členem sdružení
státní příspěvky, dotace jiných organizací či osob
Článek 16
Zásady hospodaření

1. Sdružení je způsobilé nabývat práva a povinnosti a zavazovat se teprve dnem svého
vzniku. Za porušení svých závazků a jiných povinností odpovídá pouze svým majetkem.
Člen sdružení neručí za jeho závazky.
2. Sdružení vede předepsané účetnictví a evidenci.
3. Vždy k 31. prosinci běžného roku provede se účetní závěrka, podléhající schválení
valnou hromadou.
4. Součástí roku účetní závěrky je návrh na rozdělení zisku.
5. Majetek sdružení je ve vlastnictví sdružení jako celku. O převodech práva hospodaření
k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje
výkonný výbor.
6. Kromě majetku, ke kterému má sdružení vlastnické právo, může hospodařit s národním,
nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým
majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

7. Hospodaření s majetkem upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření
s majetkem, ve kterých rovněž stanový podmínky ostrahy majetku sdružení a ostatního
majetku.
8. Vlastní hospodářská činnost sdružení se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou.
Tyto zásady rovněž upraví postup sdružení při jejím případném vstupu do akciové
společnosti, společného podniku apod.
9. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím
k potřebám a zájmům sdružení.
10. Jménem sdružení vystupuje předseda, místopředseda, nebo tajemník každý samostatně, a
to tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu sdružení připojí svůj podpis.
V.
ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SDRUŽENÍ
Článek 17
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním
b) sloučením s jiným sdružením
c) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky (dále jen „ministerstva“)
1. O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením rozhoduje valná hromada.
Výkonný výbor sdružení, oznámí tuto skutečnost do 15 dnů ministerstvu vnitra.
2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání
3. Při zániku sdružení podle odstavce 1 písm. a), b) provede majetkové vypořádání valná
hromada, která určí osobu, která majetkové vypořádání provede.
4. Při zániku sdružení podle odstavce 1 písm. c) provede majetkové vypořádání likvidátor
určený ministerstvem vnitra.
Článek 18
Závěrečná ustanovení
O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. Návrh změn stanov zašle
valná hromada všem členům sdružení společně s pozvánkou na jednání valné hromady.
Změnu stanov oznámí sdružení písemně ministerstvu vnitra do 15ti dnů od jejího schválení a
připojí ve dvojím vyhotovení text změny.
Záležitosti neupravené v těchto stanovách se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č.
83/1990 Sb. O sdružování občanů.
V Třebíči dne 1. listopadu 2005.

