
Stanovy spolku

PODORLICKÝ VETERAN CAR CLUB, Z. S.

IČO 26633442
založeného dne 12. června 2003  pod názvem Podorlický Veteran Car Club

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Název spolku:  Podorlický Veteran Car Club, z. s.

2. Sídlo spolku: Roveň 3, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

3. Podorlický Veteran Car Club, z. s. je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový je právnickou osobou způsobilou
k právnímu jednání.

4. Podorlický Veteran Car Club, z.  s.  je  samosprávná,  dobrovolná,  nepolitická a nezisková
organizace  založená  za  účelem  naplňování  společného  zájmu,  jak  uvedeno  níže.
Posláním spolku  je  zejména  sdružovat  majitele  a  příznivce  historických  vozidel,  hájit
a propagovat zájmy veteránského hnutí, a to se zaměřením zejména na zachování  kulturně
technických památek historie motorismu (t. j. vozidel. dokumentace, objektů apod.), rozvíjet
za tím účelem styky s jinými kluby historických vozidel v České republice i na mezinárodní
úrovni

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek 2

Předmět a cíl činnosti

Předmětem a cílem činnosti VCC je zejména:
1. rozvoj veteránského hnutí jako celku se zvláštním zřetelem na zastupování svých členů při 

prosazování jejich společných zájmů a potřeb
2. uchování památek dokládajících vývoj motorismu, tj. sběratelství historických vozidel, 

literatury, předmětů a doplňků s motorismem spojených
3. zastupování při jednáních s orgány státní správy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde

to společné zájmy členů vyžadují
4. uzavírání (v zastoupení svých členů) příslušných dohod a smluv pro své členy závazných
5. pořádání a organizování veteránských akcí
6. testování historických vozidel dle příslušných zákonů, vyhlášek a předpisů
7. informování svých členů o činnosti klubu a vývoji veteránského hnutí na celostátní úrovni

Článek 3

Klub

1. PVCC z. s. (dále jen klub) sdružuje členy v místě svého působení.
2. Povinností klubu je vést členské záležitosti svých členů a zajistit, aby mohli uplatnit svůj 

hlas při rozhodování o klubových záležitostech a o věcech ve veteránském hnutí.
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3. Činnost klubu řídí zvolený výbor, kontroluje revizní komise. Zvolení funkcionáři jsou 
odpovědní členům klubu. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena 
voleného orgánu) uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, nebo odvoláním člena 
voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

4. Klub zaniká dnem jeho výmazu z rejstříku na základě písemného souhlasu správce daně 
s ukončením činnosti klubu, čímž zaniká i právní subjektivita klubu.

5. Zániku klubu předchází jeho zrušení s likvidací majetku nebo bez likvidace, přechází-li jeho 
majetek na právního nástupce sloučením s jiným klubem nebo jeho rozdělením.

6. Klub se zrušuje rozhodnutím členské schůze o zrušení klubu, o sloučení s jiným klubem, 
o rozdělení klubu na dva či více klubů, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů 
členské schůze klubu.

Článek 4
Orgány klubu

1. Orgány klubu jsou členská schůze, výbor klubu, předseda klubu a revizní komise.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu a svolává ji výbor klubu nejméně 1× ročně, 

zpravidla do konce února za rok uplynulý. Členská schůze je schopná se usnášet za účasti 
nadpoloviční většiny všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou 
hlasů přítomných členů s hlasovacím právem (vyjma rozhodování o bodu 6. článku 3 těchto 
stanov) a do její výlučné pravomoci patří:

a)   volit a odvolávat orgány klubu
b)  schvalovat stanovy klubu a jejich změny
c)  projednávat zásadní otázky činnosti klubu
d)  rozhodovat o zániku klubu
e)  projednat a schválit zprávu o činnosti klubu, roční výsledky hospodaření a zprávu revizní komise
f)  schvalovat plán klubu na příslušný rok (plán činnosti, finanční rozpočet apod.)

3. Výbor klubu je nejvyšším výkonným orgánem klubu v počtu pěti členů a je volen členskou 
schůzí. Výbor klubu řídí činnost klubu a schází se podle potřeby a ve svém jednání 
rozhoduje nadpoloviční většinou volebních hlasů. Výbor je oprávněn delegovat ty své 
pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy klubu. Výbor je povinen jednat s péčí 
řádného hospodáře.

V případě, že počet členů výboru poklesne pod pět, může výbor kooptovat dalšího člena klubu
do výboru klubu, nejdéle však do příští členské schůze.

4. Předseda klubu je statutárním zástupcem klubu a ze své činnosti je odpovědný výboru 
klubu, členské schůzi a členům klubu. Podepisování statutárního zástupce klubu se provádí 
tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu připojí předseda svůj podpis.

5. Revizní komise je kontrolním orgánem klubu a je tříčlenná. Ve své činnosti je nezávislá 
a zaměřuje se zejména tyto úkoly:

a)  kontrolu dodržování stanov klubu jeho členy a výborem klubu
b)  provádí revize hospodaření klubu, prošetřuje stížnosti a oznámení členů klubu
c)  podává na členské schůzi zprávu o své činnosti, v níž zejména uvádí stanovisko k hospodaření 
klubu, svá zjištění a výsledky projednávaných stížností a oznámení.

Článek 5

Členství

1. Členem klubu může být fyzická osoba se zájmem o historii motorismu starší 15 let, která 
byla přijata a zapsána do seznamu členů. Přijetí za člena je podmíněno souhlasem výboru 
klubu většinou hlasů.

2. Členství v klubu je podmíněno zaplacením ročního členského příspěvku dle čl. 8 odst. 3 
těchto stanov. Nově přijatý člen hradí členský příspěvek v plné výši za kalendářní rok, ve 
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kterém byl přijat za člena.
3. Výbor může v opodstatněných případech jmenovat čestného člena klubu a zprostit ho 

povinnosti placení členských příspěvků.
4. Členství zaniká:

a)  vystoupením
b)  úmrtím člena
c)  nezaplacením členského příspěvku klubu
d)  vyloučením
e)  zánikem klubu bez právního nástupce
O zániku členství rozhoduje výbor klubu výmazem ze seznamu členů.

5. Vyloučit člena z klubu lze, pokud porušuje své povinnosti dle čl. 6 odst. 2 těchto stanov.
6. Člen může vystoupit z klubu kdykoliv na základě písemného oznámení výboru klubu. 

Vystoupením nevzniká právo na vrácení zaplacených členských příspěvků.

Článek 6

Práva a povinnosti členů

1. Všichni členové klubu mají tato práva:
a)  podílet se na činnosti klubu
b)  využívat všech služeb poskytovaných klubem
c)  volit a být voleni do orgánů klubu, s výjimkou členů mladších 18 let
d)  hlasovat či jiným způsobem upraveným těmito stanovami rozhodovat o činnosti klubu
e)  podávat návrhy orgánům klubu a obracet se na ně se svými připomínkami
f)  být delegován klubem do orgánů a komisí
g) nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti klubu a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, 
opisu či výpisu z těchto podkladů
h) na členské schůzi být informován o práci výboru a hospodaření klubu

2. Všichni členové klubu mají tyto povinnosti:
a)  dodržovat stanovy klubu a ostatní závazná usnesení klubu
b)  platit členské příspěvky
c)  chránit dobré jméno klubu
d)  chránit majetek klubu a užívat tento majetek tak, aby klubu nevznikla škoda
e)  chránit a nenarušovat soužití v klubu, jednat a chovat se v souladu s posláním klubu

Článek 7

Zásady hospodaření a majetek PVCC z. s.

1. Hospodaření klubu se řídí obecně závaznými právními předpisy a ostatními vnitřními 
předpisy klubu.

2. Klub je povinen hospodařit se svým majetkem s péčí řádného hospodáře. Majetek klubu 
slouží k účelům, které jsou v souladu s předmětem a cílem činnosti klubu.

3. Zdrojem majetku klubu jsou zejména příjmy z členských klubových příspěvků, příjmy 
z vlastní činnosti, účelové příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů a dary.

Článek 8

Klubová ustanovení

1. Běžný účet. Klub má zřízen běžný účet u peněžního ústavu. Dispoziční právo k tomuto účtu
má pokladník a určený člen výboru klubu.

2. Pokladna. Pokladník zajišťuje vedení předepsané účetní evidence příjmů a výdajů pokladní 
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hotovosti klubu. Pokladníka jmenuje výbor klubu. Pokladník zpracovává podklady pro 
účetnictví a disponuje finanční hotovostí klubu. Na základě předložených a schválených 
dokladů zúčtovává a vyplácí členům klubu jejich výdaje. Každý doklad k zúčtování musí být
odsouhlasen předsedou klubu a jedním dalším členem výboru na důkaz souhlasu 
s proplacením.

3. Členské příspěvky. Výše členského příspěvku na příslušný rok je stanovena výborem klubu
v příslušném prováděcím pokynu. Členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do 1. 
května na běžný rok. Členu klubu může být pozdrženo členství v klubu s osvobozením od 
platby členského příspěvku ve lhůtě jednoho roku.

4. Finanční příspěvky a odměny. Členům klubu mohou být vyplaceny finanční příspěvky za 
jejich účast na akcích pořádaných klubem, nebo odměny za činnosti prováděné ve prospěch 
klubu. Veškeré vyplacení příspěvků nebo odměn podléhá odsouhlasení výborem klubu a 
podpisem předsedy klubu a jednoho dalšího člena výboru na důkaz souhlasu s proplacením 
a jsou hrazeny výhradně z finančního majetku klubu.

5. Testování historických vozidel. Testování historických vozidel se řídí dle zákonných 
předpisů a vyhlášek a prováděcích pokynů, schválených výborem klubu. Testování 
historických vozidel provádí testovací komise. Členy do testovací komise jmenuje výbor 
klubu.

6. Pořádání klubové soutěže nebo jiné společenské akce. Pořadatel, pokud bude akce 
pořádána jménem klubu, předloží výboru klubu ke schválení návrh propozic, startovného 
a předběžný rozpočet akce, případně žádost o zálohu na výdaje. Po ukončení soutěže 
provede pořadatel do dvou měsíců řádné vyúčtování, které předloží společně se zprávou 
z akce výboru klubu k odsouhlasení.

7. Prováděcí pokyny. Výbor klubu stanovuje každoročně prováděcí pokyny. Tyto pokyny jsou
pro členy klubu závazné. Povinností výboru je seznámit členy klubu s novými pokyny po 
jejich schválení bez zbytečných odkladů.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Klub vede evidenci svých členů, shromažďuje a zpracovává jejich osobní údaje pro vnitřní 
potřebu klubu v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Členové 
spolku vyjádří svůj souhlas s užitím jejich osobních údajů výhradně pro účely jejich členství 
ve spolku.

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení.

Schváleno Členskou schůzí Podorlického VCC dne 4.června 2018.
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