STANOVY
TATRA CLUBU OSTRAVA Z.S.
IČO 228 430 78
Ostrava
upravené dle NOZ- Zákonu 89/2012 Sb.
z původních Stanov, schválených ustavující
Členskou schůzí dne 2015-12-04

Část první, Úvodní ustanovení
Čl. 1 Úvod
1. Tatra Club Ostrava z. s. (dále jen Klub) je spolkem fyzických i právnických osob, majitelů
vozů Tatra a jiných historických vozidel, příznivců těchto vozidel a zájemců o činnost Klubu.
2. Klub má název "TATRA CLUB OSTRAVA z.s." a je registrován ve Veřejném rejstříku Krajského
soudu, pod IČO 228 430 78.
3. Klub je právnickou osobou, vstupuje do právních vztahů pod svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Totéž platí o statutárních orgánech Klubu. To však
nevylučuje právní odpovědnost ostatních členů klubu, pokud by jménem Klubu jednali. (Vše
v souladu se Zák.89/2012 Sb. v platném znění)
4. Sídlem Klubu je Ostrava.
5. Klub vyvíjí činnost v souladu s těmito Stanovami a obecně závaznými předpisy.
6. Klub se může stát členem jiných právních subjektů s obdobným předmětem činnosti.
7. Znakem je bílý kruh, ve kterém je tradičními továrními bílými literami v červeném poli
vepsáno: TATRA CLUB OSTRAVA. Jde o starý znak, který je v držení Klubu od r. 1972 ve
formě černobílé kopie, jež daroval Klubu p. PELIKÁN Oldřich, Ostrava.

Čl. 2 Předmět činnosti
1. Klub projednává společné i individuální záležitosti svých členů, chrání a prosazuje jejich zájmy
a navazuje tak na činnost a odkaz TATRA Veterán Car Clubu Ostrava, s dřívějšími předsedy Ing.
MRKOSEM, Ing. PROCHÁZKOU a Ing. VOJTASÍKEM.
2. Klub organizuje odbornou i zájmovou činnost, přijímá a projednává podněty k této činnosti.
Organizuje, nebo se podílí na organizaci např. společných dovolených, provádí testace
historických vozidel členů klubu i pro veřejnost, proškolování řidičů, či posádek soutěžních
vozidel, organizuje soutěže, jízdy zručnosti, soutěže zručnosti dětí, orientační závody
apod., či se na nich podílí. Podporuje fyzickou i psychickou přípravu a zájmovou činnost
svých členů, příznivců, dětí atd.
3. Členové i příznivci mají možnost se scházet přibližně 2x měsíčně. Na setkáních dochází k
výměně i sdělování zkušeností, znalostí, námětů, informují o srazech, závodech, atd.
4.
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Část druhá, Členství v Klubu

Čl.3 Vznik a zánik členství
1. Členství v Klubu je dobrovolné.
2. Členství vzniká dnem, kdy Výbor klubu rozhodne o přijetí kandidáta na základě písemné
přihlášky, obsahující jméno a příjmení, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail, trvalé bydliště a
vlastnoruční podpis. Tímto aktem souhlasí kandidát s dodržováním Stanov, placením
členského příspěvku Klubu a Českého klubu historických vozidel (dále jen ČKHV), tuto část
odešle hospodář ČKHV. Nejbližší Členská schůze pak potvrdí rozhodnutí Výboru.
3. Výbor může rozhodnout o nepřijetí kandidáta, toto mu sdělí písemně či elektronicky.
Kandidát se může ve lhůtě do 1 měsíce odvolat k Členské schůzi.
4. Člen může z Klubu vystoupit. Členství zaniká dnem, ve kterém bylo Výboru klubu doručeno
oznámení o vystoupení (zaplacené členské příspěvky se nevrací).
5. Výbor může svým rozhodnutím vyloučit člena, který hrubě porušuje Stanovy. Např.
jedná nečestně, svým jednáním porušuje dobré jméno členů, či Klubu. Dále pokud se 3x
za sebou nezúčastní čl. schůze bez uvedení důvodů, neplatí čl. příspěvky. Návrh na vyloučení
mohou podat zejména členové. Člen, proti kterému návrh směřuje, se může s tímto
seznámit, žádat vysvětlení i dokládat, co je mu ku prospěchu. Rozhodnutí o vyloučení se
vyloučenému doručí písemné. Proti rozhodnutí Výboru se člen může ve lhůtě 1 měsíc odvolat
ke Členské schůzi prostřednictvím Výboru, který také může sám odvolání vyhovět. Členská
schůze rozhodne s konečnou platností.
6. Členství také zaniká úmrtím člena.
7. Zakládajícími členy spolku byli kandidáti, členové Přípravného výboru: KŘISTEK Vladimír,
TELIČKA Miroslav, Ing. PÁCALT Petr Josef. (03.12.2010).

Čl. 4 Práva a povinnosti členů
1. Všichni členové mají stejná práva:
a. Účastnit se pořádaných akcí, volit orgány Klubu, odvolávat orgány Klubu, být voleni
do těchto orgánů.
b. Předkládat návrhy, podněty, připomínky a být o jejich vyřízení informováni.
c. Používat služeb, které Klub poskytuje.
d. Posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Klubu a jeho orgánů.
2. Členové jsou zejména povinni:
a. Dodržovat Stanovy klubu.
b. Plnit usneseni Členské schůze.
c. Dle svých možností a schopností se podílet jak na činnosti Klubu, tak na její přípravě.
Sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů, povinně uvedených v přihlášce o členství.

Čl. 5 Seznam členů
1. Zápisy a výmazy provádí Výbor klubu a také předseda Výboru.
2. Seznam není přístupný jiným osobám, než členům Klubu. Na vyžádání jej však Výbor předloží
oprávněným orgánům. Vše dle pravidel o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 .
Ze stejného důvodu je klubový email přístupný pouze členům Výboru.
3.
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Část třetí, Orgány Klubu

Čl. 6 Orgány Klubu
Orgány Klubu jsou:
 Členská schůze — členská schůze je nejvyšší orgán
 Předseda — statutární orgán
 Výbor
 Testační komise
 Kontrolor

Čl. 7 Členská schůze
1. Je nejvyšším orgánem Klubu, projednávajícím a rozhodujícím o záležitostech Klubu i členů,
které si také k projednání, či rozhodnutí sama vyhradí.
2. Členská schůze zejména:
a. Projednává základní činnosti Klubu a jejich rozvoj.
b. Schvaluje Stanovy klubu, jejich změny a doplňky.
c. Volí a odvolává členy Výboru Klubu, jehož funkční období je pětileté.
d. Volí a odvolává Kontrolora klubu, jehož funkční období je pětileté.
e. Projednává zprávy o činnosti a hospodaření Klubu za předcházející období.
f. Projednává a schvaluje rozpočet Klubu na příští období.
g. Určuje výši členského příspěvku, i s ohledem na platby poplatku pro ČKHV.
h. Rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí Výboru, o vyloučení, schvaluje přijetí
člena.
i. Rozhoduje o zániku Klubu, např. rozpuštěním, sloučením s jiným, likvidaci.
j. Určuje koncepci činnosti Klubu.
3. Členské schůze:
a. Jsou řádné, svolané výborem, zpravidla 1x ročně, především v Listopad/Prosinec.
b. Jsou mimořádné, svolané návrhem minimálně 1/3 členů, nebo na návrh Kontrolora.
Výbor musí těmto návrhům vyhovět a mimořádnou schůzi svolat do 30 dnů.
c. Za rozhodnutí Členské schůze se počítá souhlas nadpoloviční většiny přítomných
členů.
d. Členská schůze je usnášení schopná při přítomnosti nejméně poloviny členů Klubu.
e. Pokud není Členská schůze usnášení schopná, do 30 dnů se musí svolat schůze
náhradní, kde již nezáleží na počtu přítomných členů.
f. Zrušení spolku s jeho likvidací, nebo jeho přeměně rozhoduje Členská schůze
kvalifikovanou většinou.

Čl. 8 Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem Klubu, obecně řídí a připravuje jeho činnost, přijímá a
zpracovává podněty členů.
2. Rozhoduje o záležitostech Klubu, mimo těch, které si vyhradila Členská schůze.
3. Výbor má 5 členů. Navrhované funkce ve výboru jsou: Předseda, tajemník - místopředseda,
hospodář - pokladník, předseda Testační komise, člen klubu. Členská schůze může vybrat i
jiné funkce.
4. Členové Výboru se volí z řad členů Klubu.
5. Členové Výboru volí, příp. odvolávají ze svých řad Předsedu Klubu, tajemníka a hospodáře.
6. Funkční období Výboru je pětileté.
7. Neplní-li člen Výboru řádně své povinnosti, Členská schůze jej může odvolat.
8. Předseda zastupuje klub ve všech věcech. Je jeho statutárním orgánem.
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9. Výbor se zodpovídá Členské schůzi.
10. Právní úkony, jež jsou povinně písemné, podepisuje Předseda a další člen Výboru.
11. Výbor se schází zpravidla 1 x za 3 měsíce nebo dle potřeby, nebo dle návrhu 1/3 členů Klubu,
nebo Kontrolora klubu.
12. Výbor svolává Předseda, který také řídí jeho jednání. Výbor je usnášení schopný, jsou-li
přítomni nejméně 3 členové, včetně Předsedy. Rozhodnutí je schváleno, hlasovala-li pro návrh
nejméně nadpoloviční většina přítomných členů Výboru.
13. Výbor je povinen kontrolorovi předložit všechny vyžadované doklady ke kontrole.
14. V případě odstoupeni, odvoláni, nebo úmrtí člena Výboru je Předseda klubu povinen do 60
dnů svolat Členskou schůzi, která zvolí nového člena Výboru.

Čl. 9 Předseda klubu
1. Předseda je statutárním orgánem Klubu, zastupuje Klub ve všech věcech (ve vztahu k jiným
právním subjektům i státním orgánům).
2. Předseda řídí a organizuje běžnou činnost Klubu, ve smyslu obecně platných předpisů.
3. Předseda svolává, řídí a organizuje Výbor, kterému dává návrhy a zprávy o své běžné činnosti,
v tomto směru je Výboru odpovědný.
4. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti, nebo na základě jeho pověření Tajemník
klubu-místopředseda.
5. Předseda je zmocněn samostatné rozhodovat o akcích do 1 000,-Kč (jeden tisíc korun
českých), což následně oznámí Výboru k projednání.

Čl. 10 Testační komise klubu
1. Testační komise je orgánem Klubu. Je Klubem zřízená a jemu odpovědná. Je schválená Českým
klubem historických vozidel z.s. Praha, IČO 49624369.
2. Testační komisaře navrhuje ČKHV Výbor klubu.
3. Testační komisař musí splňovat tyto požadavky:
a. znalost konstrukce vozidel,
b. historii a vývoj vozidel,
c. mít odborné znalosti a zkušenosti v oboru vozidel.
4. Komise poskytuje poradenskou činnost pro renovaci vozidel pro členy Klubu zdarma, pro
nečleny za poplatek určený Klubem.
5. Za provedené testace vozidel vybere Komise poplatek (určený klubem). S 2/3 hospodaří
Komise samostatně, 1/3 odvede do pokladny Klubu.
6. Předseda Testační komise vede samostatnou Pokladní knihu, podléhající revizi Kontrolora
klubu.
7. Přehled o činnosti Komise podává její předseda Výboru a Členské schůzi klubu. Funkční
období komise se řídí instrukcemi ČKHV.

ČI. 11 Kontrolor klubu
1. Kontrolor je orgánem Klubu. Je oprávněn a povinen kontrolovat veškerou činnost Klubu,
správnost finančních operaci a soulad těchto činností s rozhodnutími Členské schůze,
Výboru, nebo Předsedy a s obecně platnými předpisy.
2. Funkční období Kontrolora je pětileté.
3. Kontrolor je nezávislý na Výboru, je oprávněn Výboru samostatně, nebo na základě návrhů
členů dávat podněty k projednání.
4. Kontrolor je zodpovědný Členské schůzi, jíž podává zprávy, je jí volen, případně odvolán.
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Část čtvrtá, Závěr
Čl. 12 Hospodaření Klubu
1. Klub hospodaří s vlastním majetkem, s vybranými příspěvky a jinými zdroji, nabývá práv a
zavazuje se. Za své závazky odpovídá svým majetkem.
2. Klub vlastní bankovní účet.
3. Klub neručí a neodpovídá za závazky jednotlivých členů, i když činili jménem klubu.
Členové se členstvím v Klubu, potvrzeném přihláškou, nebo podpisem na prezenční listině
Členské schůze, zavazují k odpovědnosti za hospodaření Klubu (vyjádřené např. schválením
rozpočtu apod. úkonem), ale neručí za jeho dluhy.
4. Členové Klubu platí příspěvky ve výši, určené Výborem a poté schválené Členskou schůzí.
5. Klub může získávat prostředky i z jiných zdrojů.
6. Klub hospodaří dle rozpočtu, schváleného členskou schůzí.
7. Náklady na provoz Klubu se hradí z prostředků Klubu.
8. Prostředky Klub vynakládá výhradně na úkony, spojené s předmětem činnosti Klubu a řádně
doložené účetními doklady.

ČI. 13 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
1. Odvolání proti rozhodnutí Výboru má odkladný účinek, ale rozhodnutí Členské schůze je
konečné.
2. Odvolání se podává Členské schůzi prostřednictvím Výboru, jenž může sám odvolání vyhovět.
3. Veškerá rozhodnutí orgánů Klubu jsou samozřejmé přezkoumatelné obecnými soudy.
4. Dojde-li k zániku Klubu, Členská schůze současně s rozhodnutím o likvidaci jmenuje likvidátory,
případně si je vyžádá u Krajského soudu v Ostravě, vše v souladu s obecnými předpisy. Majetek
po likvidaci se rozdělí rovným dílem mezi členy Klubu.

Čl. 14 Schválení a předložení úprav Stanov
Úpravy Stanov dle č.89/2012 Sb. (NOZ) zpracoval a předkládá k diskuzi Předseda po projednání
Výborem klubu.
Takto upravené Stanovy byly projednány a schváleny na Členské schůzi dne 28.11.2020, konané za
bezpečnostních a hygienických podmínek v Ostravě Hrabové.
Účinnosti nabývají dnem zápisu do Rejstříku spolků, vedeného u Krajského soudu v Ostravě.
Sepsal
Dne: 28.11.2020 V Ostravě:

Dominik Koleják

5

