
VTR SP Club Czech Republic 
 
 
Stanovy klubu 
Schváleny valnou hromadou dne xx. xx. 2010 
 
 
 
Článek 1 – Preambule 
1.1 VTR SP Club Czech Republic /dále jen VTRSPCZ/ je dobrovolný sportovní klub – provozovatelů motocyklů  
       VTR SP1, VTR SP2 a RVT. Působí na území České republiky. 
 
 
Článek 2 – Sídlo VTR SP Clubu CZ 
2.1 Sídlem VTR SP Clubu Czech Republic je Nová Ves 122, 790 84 
2.2 Kontaktní adresa VTR SP Clubu Czech Republic je : Michal Sobota , Nová Ves 122, 790 84, tel. 608 984 867 
 
 
Článek 3 – Mezinárodní vztahy 
3.1 VTRSPCZ  může uzavírat dohody s jinými mezinárodními organizacemi, pokud je to v souladu s jejich  
      regulemi. Ale vždy pouze s organizacemi věnujícími se pouze modelu VTR SP1, VTR SP2 a RVT 
 
 
Článek 4 – Vztahy v rámci České republiky 
4.1 Výbor klubu jedná z pověření svých členů s orgány a organizacemi, institucemi atp., všude tam, kde to  
      vyžadují zájmy VTRSPCZ. 
 
 
Článek 5 – P ředmět a obsah činnosti 
5.1. Sdružování majitelů, provozovatelů a příznivců motocyklů Honda VTR SP1, SP2, RVT /dále jen VTR SP/. 
5.2. Obstaravatelská činnost v oblasti obchodně strojírenské, a to v následujících oborech činností : 
       opravy motocyklů a technicko – poradenská činnost pro potřeby VTRSPCZ, 
       atypické náhradní díly pro všechny modely VTR SP, 
       upomínkové předměty s klubovým označením, jako jsou srazové plakety, odznaky, samolepky, oblečení         
       včetně doplňků a další dárkové předměty, 
       manažerská činnost při pořádání srazů a jiných akcí VTRSPCZ. 
       podporovat mezinárodní kontakty, přátelství, aktivity a vzájemnou informovanost mezi kluby VTR SP a jejich 
       členy; 
       podporovat mezinárodní kontakty, aktivity a přátelství mezi motocyklisty vůbec; 
       propagovat motocykly VTR SP i jejich jezdce jako vzor toho, co je na motosportu cenného; 
       podporovat a podněcovat mezinárodní účast na oblastních akcích 
5.3 Vydávání vlastních periodických i neperiodických publikací zaměřených na zvyšování informovanosti členů a 
       příznivců o historii i současnosti motocyklů VTR SP. 
5.4 Pořádání národních a mezinárodních srazů motocyklů VTR SP. 
 
 
Článek 6 – Podmínky členství ve VTRSPCZ 
6.1 Formy členství jsou: a) čekatel b) řádný člen, c) čestný člen. 
6.1.1 Čekatelem na členství v klubu může být osoba, která provozuje motocykl VTR SP a která, předala     
       kompletně vyplněnou přihlášku výboru klubu 
       písemným prohlášením přistoupila ke stanovám klubu 
       Čekatel má povinnosti jako řádný člen s výjimkou hlasovat, volit a být volen, doporučovat za nové zájemce o  
       členství v VTRSPCZ 
       Čekatel je zproštěn placení příspěvků 
       Členem klubu může být osoba která: 
       splnila minimálně půlroční čekací lhůtu ode dne podání přihlášky, 
       bude schválena jako nový člen první valnou hromadou po uplynutí čekací doby . Zájemce o členství musí být     



       osobně přítomen na valné hromadě. 
       Řádný člen má právo hlasovat , volit a být volen. 
       Řádný člen hradí členské příspěvky dle 7.3 
6.1.3 Čestný člen může být osoba která bude doporučena výborem a která poskytla VTRSPCZ výjimečné služby. 
       Čestný člen je zproštěn placení členských příspěvků. 
 
 
 
Článek 7 – Povinnosti členů VTRSPCZ 
7.1 Všichni členové, řádní a čekatelé musejí dodržovat stanovy, se kterými mají povinnost seznámit se před  
      podáním přihlášky do VTRSPCZ. 
7.2 Všichni členové, řádní a čekatelé se zavazují respektovat nepsaný standard vzájemné komunikace a  
      nepodnikat nic, co by mohlo poškodit dobré jméno VTRSPCZ, nebo jeho obecné zájmy. 
7.3 Všichni řádní členové mají povinnost plnit své finanční závazky vůči VTRSPCZ, spočívající v úhradě  
      členského příspěvku. 
      Ten musí být uhrazen nejpozději do konce roku předcházející kalendářního roku, pro který jsou členské  
      příspěvky hrazeny. 
      Pokud řádný člen do tohoto termínu příspěvky neuhradí, bude mu pozastaveno členství o čemž bude  
      elektronickou poštou vyrozuměn. 
7.4 Všichni řádní členové a čekatelé musejí udat výboru svou doručovací adresu a elektronickou adresu, na  
      kterou mu bude zasílána veškerá korespondence a případnou změnu adresy musí oznámit včas. 
7.5 Neplnění členských povinností může být důvodem k vyloučení z klubu. Návrh na vyloučení s odůvodněním  
      podává výbor na nejbližší valné hromadě dle čl. 11.1.3 
 
 
Článek 8 – Práva členů VTRSPCZ 
8.1 Všichni řádní členové mají právo využívat výhod vyplývajících z činnosti klubu. 
8.2 Řádní členové mají právo : 
      na valné hromadě volit a být voleni, 
      na valné hromadě hlasovat o znění a změnách stanov, 
      nosit klubové symboly 
      doporučovat nové zájemce o členství v VTRSPCZ. 
 
 
Článek 9 – Organiza ční struktura VTRSPCZ 
9.1 Nejvyšším orgánem VTRSPCZ je valná hromada. 
9.2 Výkonným orgánem řídícím činnost VTRSPCZ mezi valnými hromadami je výbor. 
9.3 Kontrolním orgánem VTRSPCZ je revizní komise. 
 
 
Článek 10 – Valná hromada 
10.1 Je nejvyšším orgánem VTRSPCZ. Valnou hromadu svolává výbor klubu minimálně jednou ročně. 
10.2 Mimořádnou valnou hromadu je výbor povinen svolat na žádost nadpoloviční většiny řádných členů a to do  
        60 dnů ode dne, kdy byl výboru doručen jmenný seznam osob, které požadují svolání mimořádné valné  
        hromady s jejich podpisy. 
        Obsahem musí být příloha specifikující program mimořádné valné hromady. 
10.3 Pozvánka na řádnou nebo mimořádnou valnou hromadu musí být uveřejněna 30 dní před jejím konáním, s  
        uvedením projednávaných bodů na webových stránkách klubu www.sp-club.wbs.cz. 
 
 
Článek 11 – Práva a povinnosti valné hromady 
11.1 Valná hromada má svrchované právo, pravomoc a povinnost projednávat a schvalovat: 
11.1.1 Výroční zprávu výboru VTRSPCZ. 
11.1.2 Vyúčtování hospodaření za uplynulé období a rámcový návrh rozpočtu na období příští. 
11.1.3 Přijetí a nepřijetí nových členů, vyloučení řádných a čestných členů. 
11.1.4 Výši členských příspěvků na daný rok. 
11.1.5 Dodatky a změny stanov VTRSPCZ 
11.1.6 Návrh na rozpuštění a likvidaci VTRSPCZ, s tím, že valná hromada, která rozhodne o rozpuštění klubu,  
           provede likvidaci majetku, spravovaného výborem, v souladu s platnými předpisy a právními normami. 
11.1.7 Valná hromada je usnášení schopná , je-li přítomná nadpoloviční většina členů. Valná hromada rozhoduje  
           prostou většinou přítomných členů klubu, není-li stanoveno jinak. 
11.1.8 Přítomní členové klubu se zapisují do prezenční listiny, jež obsahuje jméno a členské číslo člena klubu.  
           Správnost prezenční listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel,  
           zvolení valnou hromadou. 



11.1.9 Není – li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní  
           valnou hromadu svolává výbor novou pozvánkou či novým oznámením. Pozvánka musí být zaslána a  
           oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla  
           svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který  
           byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je  
           schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 11.1.7. 
11.2 Valná hromada má svrchované právo a povinnost volit jednou za tři roky výkonné a kontrolní orgány. 
11.2.1 Volby probíhají přímou volbou všech přítomných členů VTRSPCZ na jednotlivé funkce. Výbor je  
           pětičlenný: prezident, viceprezident, jednatel, interrep, hospodář.  
           Revizní komise je tříčlenná: předseda revizní komise a dva členové RK.  
           Člen RK smí být zvolený maximálně po tři funkční období za sebou. 
11.2.2 Kandidáti jsou všichni členové VTRSPCZ a to automaticky. 
11.2.3 V případě shodných hlasů pro dva a více kandidátů na jednu funkci se volba na tuto funkci ihned opakuje. 
11.2.4 V případě nesouhlasu zvoleného člena s přijetím dané funkce je vyřazen a automaticky je na tuto funkci  
           dosazen člen VTRSPCZ s druhým nejvyšším počtem získaných hlasů. 
11.2.5 Volby do výkonného a revizního orgánu probíhají tajným hlasováním. V ostatních případech se rozhoduje  
           veřejným hlasováním. 
11.2.6 Sčítání hlasů je prováděno volební komisí, kterou na návrh odstupujícího výboru volí valná hromada. 
11.3 Hlasovací právo mají pouze řádní členové VTRSPCZ. 
11.3.1 Návrh předložený k hlasování je přijat nadpolovičním počtem hlasů přítomných oprávněných voličů. 
 
 
Článek 12 – Agenda valné hromady 
Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů. 
Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen výboru, jehož tím výbor pověří. 
Zápis o valné hromadě obsahuje: 

místo a dobu konání valné hromady, 
jméno předsedy valné hromady, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů, 
popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, 
rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování. 

výbor zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje  
zapisovatel a předseda valné hromady 

Výbor je povinen zařadit na program valné hromady body k projednání navržené jakýmkoliv členem klubu, a to  
pokud byl takový návrh doručen výboru do 10 dní před konáním valné hromady. Zařazení nového bodu 
je výbor povinen uveřejnit na webových stránkách klubu před konáním valné hromady. 

Valná hromada projednává body programu, které byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Jiné návrhy 
nezařazené na pozvánce na valnou hromadu je valná hromada oprávněna projednat pouze na základě 
rozhodnutí prosté většiny přítomných členů klubu v případě, že návrhy na doplnění programu jednání byly podány 
před hlasováním o programu valné hromady. 
 
 
Článek 13 – Výbor 
13.1 Je složen z prezidenta, viceprezidenta, jednatele, hospodáře a interrepa. Schází se nejméně 2x ročně. 
Mimořádnou výborovou schůzi může svolat kterýkoli člen výboru. 
13.2 Rozhoduje o všech záležitostech, o kterých nerozhoduje valná hromada podle článku 11. 
13.3 Je povinen předložit valné hromadě vyúčtování hospodaření VTRSPCZ za uplynulé období. 
13.4 Může ke své činnosti na nezbytnou dobu přizvat další členy VTRSPCZ. 
13.5 Rozhodnutí výboru klubu jsou závazná pro všechny členy VTRSPCZ. 
13.6 Pro hlasování ve výboru VTRSPCZ je nutná přítomnost nejméně čtyř jeho členů. 
13.7 Rozhodnutí výboru klubu je dáno nadpoloviční většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů má prezident právo  
        dodatečného, rozhodujícího hlasu. 
13.8 Při hlasování disponuje každý člen výboru jedním hlasem. 
13.9 V pravomoci výboru je pozastavit členství v klubu členu který hrubě porušil stanovy nebo členu který neplní 
usnesení výboru vyplývající z jeho pravomoci dané mu stanovami. O této skutečnosti neprodleně informuje 
ostatní členy klubu pomocí klubových webových – stránek. Konečné řešení je plně v kompetenci valné hromady, 
která má právo rozhodnutí výboru zrušit, nebo potvrdit. 
 
 
Článek 14 – Revizní komise 
14.1 Skládá se z předsedy a dvou členů. 
14.2 Má právo požadovat svolání mimořádné valné hromady. 
14.3 Reviduje hospodaření klubu a podává o tom zprávy valné hromadě. 
 
 



Článek 15 – P řerušení výkonného období 
15.1 Nemůže-li člen výboru nebo revizní komise z jakýchkoli důvodů vykonávat svou činnost, může být jeho  
        uvolněné místo do nejbližší valné hromady doplněno kooptací. 
 
 
Článek 16 – Administrativa a statutární zástupci klu bu 
16.1 Administrativa VTRSPCZ je svěřena jednateli. 
16.2 Statutárními zástupci VTRSPCZ jsou prezident a jednatel. Z pověření členů VTRSPCZ jednají s jinými  
        organizacemi a institucemi a všude tam, kde to vyžadují zájmy VTRSPCZ. 
16.3 Oficiálně vystupovat jménem klubu mohou pouze statutární zástupci nebo jimi pověřené osoby. 
16.4 Podpisové právo mají všichni členové výboru. K podpisu je třeba minimálně dvou členů výboru. 
16.5 V nepřítomnosti je prezident klubu zastoupen viceprezidentem a to v plném rozsahu práv a povinností  
        prezidenta. 
 
 
Článek 17 – Finan ční hospoda ření klubu 
17.1 Finančním hospodařením klubu je pověřen hospodář. 
17.2 Každý řádný člen klubu má právo po dohodě s výborem nahlédnout do účtů. 
17.3 Finanční zdroje jsou: roční členské, dary, vstupní příspěvky a další doložitelné příjmy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jeseníku dne 30. 06. 2010 


