
 

Stanovy  

Klubu vojenské historie - Pancéřové techniky z.s. 

 

Článek I 

Název spolku 

Klub vojenské historie - Pancéřové techniky z.s.      (dále jen spolek). 

 

Článek II 

Sídlo spolku 

Polní 26/7, 679 61, Letovice, ČR 

 

Článek III 

Účel spolku 

Účelem spolu je: 

1. Průzkum a výzkum oblasti historie sovětského a německého vojenství, a vojenství jiných 

armád období do roku 1950. 

2. Sběratelská a muzejní činnost týkající se výstroje a výzbroje sovětských, německých a jiných 

armád do roku 1950. 

3. Sběratelská činnost a renovace vojenské techniky sovětských, německých a jiných armád. 

4. Pořádání vystoupení souvisejících s vojenskou historií a účast na akcích pořádaných jinými 

spolky podobného zaměření v ČR i v zahraničí se vším co s tématikou souvisí. 

5. Spolupráce s podobnými organizacemi. 

6. Vykonávání osvětové činnosti související s vojenskou historií, zejména v oblasti blízké sídlu 

spolku. 

  



Článek IV 

Orgány spolku, způsob jejich ustanovování, určení orgánů funkcionářů, oprávněných jednat jménem 

spolku 

 

Oddíl 1 - Nejvyšší orgán spolku - členská schůze 

1. Členská schůze (dále jen ČS) je nejvyšším orgánem spolku. Jedná o činnosti v uplynulém 

období (kalendářním roce), přijímá zásady činnosti pro období následující, schvaluje zprávy o 

hospodaření, volí předsedu a členy předsednictva, přijímá a ukončuje členství ve spolku. 

2. ČS je svolána předsedou spolku nejméně jednou ročně. Předseda nejméně do 30 dnů před 

konáním ČS na webových stránkách spolku v části přístupné jen členům spolku - diskuzním 

fóru, předloží termín konání ČS s krátkým obsahem schůze.   

3. Více než tři řádní členové se zaplaceným členským příspěvkem mohou s udáním důvodu a 

rozpisem programu jednání, iniciovat mimořádné svolání ČS a to formou písemné žádosti do 

rukou předsedy spolku. Ode dne přijetí žádosti do 30 dnů svolá předseda spolku ČS.  

4. Jednání řídí předseda nebo jím pověřený předsedající.  

5. Každá řádně svolaná ČS je usnášení schopná, pokud se na ni dostaví více než polovina 

řádných členů. Pokud se nedostaví nadpoloviční počet řádných členů spolku, bude ČS 

usnášeni schopná 30 minut po uvedení začátku času ČS a to bez ohledu na počet přítomných 

členů (začátek ČS určuje předseda spolku v programu schůze), a bude usnášeníschopná 

většinou hlasů řádných členů přítomných v době usnášení. 

6. Členové mohou předkládat návrhy na doplnění programu jednání. 

7. Každý řádný člen má jeden hlas a rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou přítomných 

řádných členů. V případě shody hlasů není návrh přijat. 

8. ČS dále rozhoduje o výši členského příspěvku a jeho změně. Členský roční příspěvek je 

splatný jednorázově  do 31.1.  přísl. kalendářního roku, nebo  ve dvou 50%  splátkách 

příspěvku splatných do 31.1 a 30.6. příslušného kalendářního roku. 

 

Oddíl 2 - Statutární orgán spolku, výkonný orgán spolku 

Předseda spolku: 

1. je statutární orgán spolku, 
2. místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí, není-li schopen 

předseda vykonávat svou funkci. 

 

  Předsednictvo spolku: 

1. je výkonný orgán spolku, složený ze čtyř členů 

 předsedy  

 místopředsedy  

 hospodáře  

 člena 



2. řídí jeho činnost 

3. zastupuje spolek navenek, a to prostřednictvím předsedy 

4. odpovídá za řádné hospodaření a veškeré ekonomické aktivity spolku, kontroluje 

dodržování rozpočtových pravidel, navrhuje ČS změny, dohlíží na řádnou péči o majetek, 

pověřuje a ukládá úkoly jednotlivým členům spolku, koná dílčí schůze v průběhu 

kalendářního roku, zpravidla v 6-ti týdenních frekvencích včetně ČS 

5. přerušuje členství ve spolku na žádost člena spolku 

6. může jmenovat kontrolní komisi složenou z členů spolku 

7. podává zprávy o své činnosti ČS prostřednictvím předsedy 

8. funkční období předsednictva je čtyřleté, po-té probíhá nová volba  

9. hospodář spolku na ČS předloží jeho členům zprávu o hospodaření spolku  

10. může jmenovat člena spolku, který bude zodpovědný za hmotný majetek (mimo financi) a 

bude spolupracovat s hospodářem spolku pod jeho vedením 

11. předseda urči čekateli garanta a to po dobu nejméně jednoho roku 

 

Článek V 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů spolku 

 

Oddíl 1 - Vznik a zánik členství 

1. Členství ve spolku  - řádný  člen, čestný člen, člen čekatel. 

2. Řádným členem se může stát fyzická osoba svéprávná, starší patnácti let se souhlasem 

zákonného zástupce, jinak je členství podmíněno věkem více jak 18 let a povinností 

uhrazením členského poplatku. 

3. Čestným členem může být fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která 

významně přispěje k rozvoji spolku. Nemůže být volena do správních orgánů a při hlasování 

má pouze poradní hlas.  

4. Čekatelem se může stát fyzická osoba svéprávná, starší patnácti let se souhlasem 

zákonného zástupce. Věková hranice je stejná jako u řádného členství. 

5. Pro čekatele je stanovena zkušební doba na jeden rok, kdy osoba řádným způsobem musí 

projevit zájem o práci ve spolku (aktivní účastí na akcích spolku, schůzích, prezentací spolku 

i mimo jeho vlastní akce). Čekatel nemá hlasovací právo. 

6. Členství je nepřevoditelné na jinou osobu. 

7. Členství končí vystoupením, úmrtím nebo vyloučením člena. 

8. O přerušení členství rozhoduje předsednictvo na základě písemné žádosti člena spolku.  

Maximálně však na dobu do 4 měsíců a to ne více jak 2x v příslušném kalendářním roce. 

Jedná se např. o případy dlouhodobých služebních cest, studia, nemocí a další odůvodněné 

případy, tímto se však člen spolku nezbavuje povinnosti uhradit členský příspěvek. 

9. Každý člen (mimo čekatele) obdrží legitimaci, která jej opravňuje k užívání výhod spojených 

s členstvím ve spolku. 

10. Člen může jednat s jinými subjekty pouze na základě pověření předsedy nebo jeho zástupce 

– místopředsedy. 



 

Oddíl 2 - Práva členů spolku 

1. Osobní účast na aktivitách spolku. 

2. Aktivní právo volby správních orgánů (pouze v případě řádných členů). 

3. Zrušení vlastního členství – pouze písemnou formou do rukou předsedy. 

4. Návrh na zrušení členství jiných členů - pouze písemnou formou do rukou předsedy. 

5. Kontrola hospodaření s finančními prostředky spolku - mimo ČS lze požádat písemnou 

formou adresovanou předsedovi spolku. 

6. Být přítomen u jednání orgánů spolku všech stupňů týkající se jeho osoby. 

7. Být volen do funkcí a orgánů spolku po dosažení věku starší 18 let. 

8. Účastnit se akcí spolku, nebo akcí pořádaných jinými spolky. S legálně drženou zbraní se 

může účastnit pouze člen spolku za dodržení příslušného zákona o zbraních. 

9. Má právo užívat zařízení a výhod poskytovaných spolkem pro své členy v rámci využívání 

majetku spolku. Pro soukromé účely je toto možné pouze se souhlasem předsednictva po 

předchozí písemné žádosti adresované předsedovi spolku. 

10. Používat odznaky, stejnokroje a výstrojní součástky armád jednotlivých znázorňovaných 

historických epoch (viz článek III stanov) se souhlasem předsednictva. 

11. Účastnit se na tvorbě činnosti, programu spolku a obracet se na orgány spolku s návrhy a 

osobními žádostmi. 

 

Oddíl 3 - Povinnosti členů spolku 

1. Dodržovat stanovy spolku a řídit se usneseními členských schůzí a předsednictva. 

2. Každý člen je povinen platit stanovené členské příspěvky, které stanoví ČS, a to  do data 

jejich splatnosti (v případě, že bude platit členské příspěvky ve dvou splátkách, musí o 

tomto člen spolku informovat hospodáře spolku, nejpozději však do 31.1.  příslušného 

kalendářního roku). 

3. Finanční prostředky, které člen získá svojí činností v rámci spolku odvede v jeho prospěch, 

vyjma případů kde se nejedná o použití osobního majetku - soukromého vlastnictví 

(jednotlivé osobní věci a sbírky členů spolku).  Veškeré finanční a materiální nároky však 

musí v tomto případě člen spolku dohodnout před samotnou akcí s předsednictvem a musí 

obdržet jejich souhlas. 

4. Pravidelně sledovat webové stránky spolku v části, která není přístupná veřejnosti (diskuzní 

fórum).  A to v minimálně ve dnech pondělí a středa. 

5. Účastnit  se pravidelně  členských schůzích. 

6. Nejméně v příslušném kalendářním roce se účastnit 4 akcí spolku (budou určeny 

předsednictvem), nebo provádět průzkum, výzkum a badatelskou činnost na poli vojenské 

historie, publikační činnost v oblasti vojenství, nebo se významným způsobem podílet na 

činnosti spolku, nebo jiným významným způsobem prezentovat spolek (toto určí 

předsednictvo). Připadne i kombinaci uvedeného. 

7. Chránit a pečovat o majetek spolku na základě rozhodnutí předsednictva (například 

brigády). 

8. Zodpovědně vykonávat všechny úkoly a funkce, do kterých byl ustaven. 



9. Pří zániku členství vrátit svěřený a zapůjčený majetek spolku a to do data, které odpovídá 

zániku členství, nebo do data, které určí předsednictvo spolku. 

10. Svým chováním nepoškozovat dobré jméno a pověst spolku a jeho členů.  Předem 

informovat předsednictvo o aktivitách mimo spolek, které jsou shodné s činnosti spolku.   

11. Zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech spolku, rozsah stanoví předsednictvo 

spolku 

Článek VI 

Organizační jednotky (sekce) 

1. Organizační jednotka (dále jen sekce) vzniká na základě zájmu v oblasti činnosti, o které 

projeví z hlediska vojenskohistorického zájem alespoň 3 členové spolku. 

2. Dle oblasti zájmu se příslušné sekce dělí na: 

 sekce sovětské armády 

 sekce německé armády 

 sekce ostatních armád 

3. Každá sekce má svého představeného, který má právo si určit svého zástupce. 

4. Činnost sekcí se bude řídit vnitřními předpisy (výcvikový řád, atd.) 

5. Představitelé sekcí jsou povinni organizovat samostatnou činnost a výcvik dle oblastí zájmu. 

 

Článek VII 

Kalendářní rok 

1. Kalendářní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince. 

2. Kalendářní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku. 

 

Článek VIII 

Zásady hospodaření spolku 

1. Majetek je získáván z příjmu spolku, jako například z členských příspěvků, obnosů z 

pořádání nebo účasti na akcích, darů apod. Majetek spolku se skládá z movitého majetku, 

finančních prostředků a zařízení. 

2. Za výše uvedený majetek je zodpovědný každý člen spolku. 

3. Kontrolu hospodaření provádí hospodář spolku, případně komise, kterou dle potřeby 

ustanoví ČS. 

4. Způsob a místo uložení finančních prostředků je bankovní účet, případně pokladna. 

5. Hospodář vede přesnou evidenci na základě bankovních výpisů a účetní knihy a informuje o 

stavu financí představenstvo a nejméně 1x ročně členskou základnu na ČS. 

  



Článek IX 

Změny stanov spolku: 

1. Stanovy lze změnit pouze rozhodnutím ČS nejméně nadpoloviční většinou hlasů přítomných 

řádných členů se zaplaceným členským příspěvkem. 

2. Stanovy jsou závazné pro všechny členy. 

3. Změny ve stanovách jsou prováděny písemnou formou, kterou zaznamená předseda, nebo 

jím uvedená osoba v zápisu. 

Článek X 

Zánik spolku 

1. Spolek lze rozpustit pouze usnesením ČS a to nadpoloviční většinou přítomných členů 

spolku s hlasem rozhodujícím (řádní členové) a zcela zaplaceným členským příspěvkem.  

2. Návrhy na rozpuštění musí vyjít nejméně od jedné poloviny řádných členů spolku, kteří 

zcela zaplatili členský příspěvek. 

Článek XI 

1. Znak jsou oprávněni užívat pouze členové spolku. 
2. Razítko a podpis na dokumenty může požívat pouze předseda nebo jím pověřený zástupce. 

 

 Článek XII  

Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními  
§ 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí. 
 
 
 
 
 
V Letovicích,  dne 9.12.2015 
 
 
Předseda – Ladislav Soukup  
 


