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S T A N O V Y   S P O L K U 
Automotoklub Ledeč nad Sázavou 

 
 
 
 

Článek 1 
Název organizace, působnost, sídlo a symboly 

 
1. Oficiální název: Automotoklub Ledeč nad Sázavou, z.s., zkratka AMK Ledeč nad 

Sázavou, z.s., dále jen „AMK“. 
2. Sídlo AMK je na adrese: 584 01 Ledeč nad Sázavou, Pod Šeptouchovem 260 
3. AMK je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., a jako 

takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 
4. AMK je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za 

účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora a obhajoba zájmů motoristů, 
příznivců motorismu a motoristických sportů. 

5. Symbolika AMK: symbolem AMK je znak. 
 

 
Článek 2 

Poslání a účel AMK 
 
1. Rozvoj motorismu jako celku s přihlédnutím k ochraně životního prostředí. Podpora a 

obhajoba zájmů motoristů a motoristických sportů. 
2. Spolupráce při pořádání sportovních akcí pro mládež. 
3. Pořádání motokrosových závodů ve vlastní režii i umožnění pronájmu závodiště dalším 

pořadatelům. 
4. Umožnit tréninky motokrosových jezdců v areálu závodiště. 
5. Navazování kontaktů s dalšími motoristickými kluby v ČR i v zahraničí a rozvoj 

spolupráce s nimi. 
 
 

Článek 3 
Vznik členství, druhy členství, zánik členství, členské příspěvky, seznam členů 

 



1. Členem AMK se může stát osoba bez rozdílu národnosti, politické a státní příslušnosti, 
která sympatizuje s cíly AMK a uznává jeho stanovy. 

2. Členství v AMK je dobrovolné. Na členství v AMK není právní nárok. Členství se 
zakládá podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. O přijetí člena rozhoduje 
výbor AMK. Dokladem o členství je platný členský průkaz. 

3. Členství v AMK může být: 
3.1 individuální přímé 
3.2 čestné 

4. Věková hranice pro individuální členství je: 
4.1 děti a mládež do 18 let 
4.2 dospělí nad 18 let do 70 let 
4.3 senioři nad 70 let 
Věková hranice platí po celý kalendářní rok, ve kterém byla dosažena. 

5. Čestné členství vzniká rozhodnutím výboru AMK o udělení členství. 
6. Členství zaniká: 

6.1 vystoupením člena, které musí mít písemnou formu 
6.2 nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši do konce třetího měsíce, který 

následuje po dni, ve kterém nastal den splatnosti. 
6.3 vyloučením člena pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství a 

v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, 
nelze-li porušení odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. O porušení 
vyloučení člena pro porušení povinností uložených v Článku 4 odst. 2, body 2.1 až 2.3 
těchto stanov rozhoduje výbor AMK. 

6.4 úmrtím člena 
6.5 zánikem AMK 

7. Členská schůze určí výši a splatnost členského příspěvku a způsob úhrady. 
8. AMK vede seznam členů spolku v elektronické podobě. V seznamu je uveden datum 

vzniku i ukončení členství. U členů, kteří ukončili členství ve spolku, dojde následující 
kalendářní rok, po ukončení členství, k výmazu ze seznamu. Seznam členů nebude 
zpřístupněn.  

 
Článek 4 

Práva a povinnosti členů 
 
1. Všichni členové AMK mají tato práva: 

1.1 Podílet se na činnosti AMK a využívat všechny služby AMK, využívat všech výhod 
vyplývajících z členství v AMK, v rozsahu a za podmínek určených členskou schůzí 
AMK. 

1.2 Podílet se na práci a rozvoji AMK, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty 
směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků. 

1.3 Volit a být volen do orgánů AMK. 
1.4 Hlasovat a rozhodovat o činnosti AMK. 
1.5 Čestným členům a členům mladším 18 let nepřísluší právo podle odstavce 1.3. 

2. Všichni členové AMK mají tyto povinnosti: 
2.1 dodržovat stanovy AMK 
2.2 chránit zájmy a dobré jméno AMK a majetek AMK 
2.3 nenarušovat soužití v klubu 
2.4 platit řádně a včas stanovené členské příspěvky  
2.5 čestní členové nemají povinnost podle odst. 2.4. 

 
 

Článek 5 



Orgány AMK, pomocné orgány – organizační uspořádání 
 

Orgány AMK jsou: 
1. členská schůze AMK 
2. předseda AMK 
3. výbor AMK 
4. kontrolní komise AMK 
5. AMK může, prostřednictví předsedy AMK, pro zajištění své činnosti zřizovat 

pomocné orgány, např. komise, pracovní skupiny apod. 
 
 

Článek 6 
Zastupování organizace 

 
Jménem AMK je oprávněn jednat a podepisovat předseda AMK, který je statutárním orgánem 
spolku. Dále jednají za AMK další členové výboru AMK v rozsahu zmocnění, které jim udělí 
předseda AMK.  

 
Článek 7 

Členská schůze AMK 
 

1. Nejvyšším orgánem AMK je členská schůze. Schází se podle potřeby nejméně však 
jednou za rok, nebo požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů spolku nebo 
kontrolního orgánu spolku. 

2. Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové AMK. Členové mají právo volit, 
hlasovat a být voleni. Členové mladší 18 let a čestní členové nemohou volit a být 
voleni. 

3. Členská schůze: 
3.1 rozhoduje o založení nebo zrušení AMK, včetně majetkového vypořádání 

v souladu s obecně právními předpisy a těmito stanovami 
3.2 schvaluje název AMK, jeho symboliku a organizační uspořádání 
3.3 schvaluje stanovy a základní úkoly a cíle AMK na další období 
3.4 schvaluje rozpočet AMK, jeho čerpání a výši členských příspěvků v rámci AMK 

včetně termínu a formy jejich úhrad 
3.5 stanoví počet členů výboru AMK ve volebním období a volí a odvolává výbor 

AMK, volební období je 5 leté 
3.6 volí a odvolává kontrolní komisi AMK, volební období je 5 leté 
3.7 rozhoduje o formách a předmětu hospodářské či jiné výdělečné činnosti AMK 
3.8 schvaluje zprávu o činnosti výboru AMK 
3.9 schvaluje zprávu kontrolní komise AMK 

 
 

Článek 8 
Předseda AMK 

 
1. Předseda AMK je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve 

všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených 
s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku 
nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a 
rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž 
předsedou zmocněný člen výboru AMK. 



2. Předseda je volen členy výboru AMK, kteří byli zvoleni členskou schůzí, na dobu 5 
let. Předseda se ujímá funkce následující den po dni volby. 

3. Předseda je povinen: 
3.1 svolávat zasedání členské schůze v souladu s ustanovením § 248 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. Zasedání svolává vhodným způsobem nejméně 
15 dnů před jeho konáním. 

3.2 Vést řádně agendu členské schůze  
3.3 Archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze 

 
 

Článek 9 
Výbor AMK 

 
1. Výbor AMK je orgánem AMK, který řídí činnost AMK v období mezi členskými 

schůzemi. Je volen na 5 let a schází se dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. 
Počet členů výboru AMK musí být minimálně 5 osob starších 18 let a lichý. 

2. Výbor AMK plní zejména tyto úkoly: 
2.1 zabezpečuje plnění závěrů členské schůze AMK 
2.2 řídí činnost AMK a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivity, zejména 

pro uspokojování zájmové sféry členské základny 
2.3 volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, event. další funkcionáře AMK podle 

potřeb AMK. Stanovuje a přijímá vnitro-organizační řády a předpisy. 
2.4 zřizuje dle potřeby pomocné orgány AMK 
2.5 jménem AMK uzavírá smlouvy a dohody 
2.6 schvaluje přijetí nových členů nebo znovupřijetí členů, jimž členství zaniklo 

z důvodu včas nezaplacených členských příspěvků 
2.7 vede evidenci členů AMK 
2.8 zodpovídá za vedení účetní a hospodářské evidence AMK dle obecně závazných 

právních předpisů 
2.9 organizačně a obsahově připravuje členské schůze AMK 
2.10 rozhoduje o vyloučení členů AMK a o zániku členství (viz Článek 4 odst. 2.1 

až 2.3 těchto stanov) 
 
 

Článek 10 
Kontrolní komise AMK 

 
1. Kontrolní komise pracuje na úrovni AMK. Kontrolní komise AMK má 3 členy 

(členové AMK). Jejich funkční období je totožné s délkou funkčního období výboru 
AMK. Ze svého středu volí předsedu komise. 

2. Kontrolní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil. 
3. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné se členstvím ve výboru AMK a  jakoukoliv 

volenou funkcí nebo jmenovanou v celé organizační struktuře AMK. 
4. Kontrolní komise zpracovává na každý kalendářní rok plán činnosti. Schází se podle 

potřeby, nejméně však 2 x do roka. O své činnosti a výsledcích zpracovává zprávy, 
které předkládá příslušným orgánům organizace. 

5. Kontrolní komise má právo požadovat při zjištění nedostatků jejich odstranění včetně 
stanovení termínů. 

6. Členové kontrolní komise mají právo účasti na zasedáních výboru AMK a předkládat 
k projednání otázky, které se týkají práce této komise. Jednání se zúčastní s hlasem 
poradním. Dále mají právo účasti i na jednání dalších orgánů. 

7. Základní práva a povinnosti kontrolní komise: 



7.1 Dohlížet, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnosti 
v souladu se stanovami a právními předpisy 

7.2 nejméně 1x ročně provést kontrolu hospodaření, zpracovat o ní zprávu a tuto 
předložit členské schůzi a seznámit s ní výbor AMK 

7.3 provádět mimořádné kontroly na základě požadavku výboru AMK 
7.4 prověřovat stížnosti, oznámení a podněty pokud se vztahují k činnosti organizace 

AMK a spadají do kompetence příslušné revizní komise 
8. Při výkonu své kontrolní pravomoci je kontrolní komise oprávněná nahlížet do 

dokumentů a vyžadovat od jednotlivých členů (orgánů) stanoviska nebo vysvětlení, a 
to ve lhůtách, které sama stanoví. 

 
 

Článek 11 
Zásady hospodaření 

 
1. Zdrojem majetkové podstaty organizace jsou zejména výnosy z hospodářské činnosti – 

pronájem nebytových prostorů, členské příspěvky, dotace, výnosy z reklam, příspěvky 
sponzorů apod. 

2. AMK hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, který mu byl svěřen do správy.  
3. AMK může provádět podnikatelskou činnost v souladu s obecně závaznými platnými 

právními předpisy. 
4. AMK je povinen při hospodaření dodržovat obecně závazné platné právní předpisy. 
5. Veškerý majetek musí být inventarizován a veden v účetnictví ve finanční i kusové 

evidenci. 

Článek 12 
Usnášeníschopnost a hlasování 

1. Schůze orgánů jsou usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich 
členů. 

2. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech 
členů klubu. Pokud se do začátku členské schůze, vyhlášeného na pozvánce, nesejde 
tento potřebný počet členů, bude začátek schůze posunut o 1 hodinu. Členská schůze 
bude potom usnášeníschopná s nadpoloviční většinou počtu členů, který je přítomen. 

3. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Zastupování členů je nepřípustné. 
4. Aby bylo členskou schůzí rozhodnutí přijato, je potřeba, aby pro něj hlasovala 

nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodným. 
5. Při hlasování ostatních orgánů AMK je pro přijetí rozhodnutí potřeba nadpoloviční 

většina všech členů daného orgánu. 

Článek 13 
Odvolání a kooptace 

1. Orgán, který zvolil člena do funkce, má právo ho z ní kdykoliv odvolat a to i před 
uplynutím funkčního období. 

2. Za odvolaného, odstoupivšího nebo zemřelého člena výboru AMK, kontrolní komise 
AMK a ostatních orgánů musí být zvolen nový člen v případě, že by počet zbylých 
členů byl nižší než minimální stanovený počet nebo byl sudý. Do doby konání členské 
schůze mohou výbor AMK i kontrolní komise kooptovat další členy AMK do počtu, 
který je pro příslušný orgán stanoven. 

 



Článek 14 
Zánik AMK 

1. AMK zanikne a ukončí činnost, pokud se na tom usnese nejméně devět desetin členů 
AMK. 

2. Pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva.  
3. Způsob vypořádání bude proveden v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Článek 15 

Závěrečné ustanovení 
 

Zrušují se stanovy schválené členskou schůzí dne 23.3.2013. 
Tyto stanovy Automotoklubu Ledeč nad Sázavou, z.s., byly schváleny členskou schůzí 
dne 16.11.2016 a nabývají platnosti dne 16.11.2016.                                                   . 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne: 16.11.2016 
 
 
 
 
 

 
        
       ………………………………………….. 
                     Jiří Souček 
                  předseda AMK 
 


