
STANOVY

Spolek Malá železnice

I. Název
Spolek Malá železnice

II. Sídlo
Železničářů 41, 542 35 Velké Svatoňovice

III. Účel spolku
 a) sdružování železničních modelářů a přátel železnic
 b) vývoj, stavba a provozování modelů všech velikostí
 c) stavba kolejiště v měřítku 1:8 s kompletni simulací skutečného provozu
 d) vývoj technických prostředků pro řízení provozu
 e) organizování železničních modelářů, jejich sdružování, podpora a výchova mládeže
 f) organizování a účast na reklamních a ukázkových akcích za účelem propagace
 g) dokumentace historie a současnosti železniční dopravy
 h) spolupráce se subjekty s obdobným zaměřením

IV. Charakter spolku
1. Spolek je nevládním neziskovým občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
2. Spolek je právnickou osobou podle zákonů České republiky.
3. Posláním sdružení není podnikání ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.
4. Cíle činnosti spolku a prostředky jejich dosahování jsou v souladu s právním řádem a 

obecně přijímanými zásadami slušného chování.
5. Právní vztahy spolku se řídí těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy. 
6. Spolek nesmí ručit za závazky svých členů ani třetích osob. 
7. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

V. Členství
• Členové přípravného výboru Sdružení se stávají dnem jeho registrace zakládajícími členy 

Sdružení.
• Členem se může stát každá fyzická osoba starší 15-ti let nebo právnická osoba, která 

souhlasí se stanovami, má zájem podílet se na činnosti sdružení a to bez ohledu na státní 
příslušnost, rasu, pohlaví nebo jiné vlastnosti.

• Členství vzniká zápisem do seznamu členů na členské schůzi na které došlo k přijetí člena.
• Členství ve sdružení schvaluje členská schůze na svém nejbližším jednání.
• Druhy členství :

a) Řádné členství je obvyklou formou členství.
b) Čestné členství. Čestným členem se může stát kdokoli. Čestné členství navrhne a 

schválí členská schůze.
• Čestný člen má všechna práva jako člen řádný, může se zůčastňovat akcí a schůze. Neplatí 

členské příspěvky a nemá hlasovací právo.



VI. Členské poplatky
• Výše členského příspěvku na kalendářní rok je stanovena rozhodnutím členské schůze. 
• Členský příspěvek je splatný na spolkový účet do 31.1. roku, na který je příspěvek placen.
• U nově vzniklého členství v Klubu je členský příspěvek splatný do patnácti dnů od vzniku 

členství ve výši 1/12 za každý i započatý měsíc zbývající do konce kalendářního roku.

VII. Práva a povinnosti člena spolku
Každý člen spolku má právo :

• účastnit se jednání členské schůze, předkládat návrhy, podněty a připomínky členské schůzi,
podílet se na rozhodování, určování pravidel a na praktické činnosti sdružení, za 
předpokladu plnění povinností člena.

• volit orgány spolku
• být volen do orgánů spolku, je-li způsobilý k právním úkonům a starší osmnácti let
• nahlížet do materiálů a dokladů souvisících s činností spolku
• účastnit se setkání pořádaných spolkem

Povinnosti člena :
• Platit Členské příspěvky jsou základní členskou povinností. Jejich roční výši schvaluje na 

příslušný rok členská schůze. Členská schůze může schválit mimořádné jednorázové 
příspěvky.

• Každý člen spolku je povinen dodržovat tyto stanovy, usnesení a principy sdružení, přispívat
k rozvoji sdružení, dodržovat zásady slušného chování a vystupování, dodržovat zákaz 
kouření při provozování modelové železnice.

• Nahradit spolku nebo jeho členu škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobil.

VIII. Hospodaření spolku
• Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a 

budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která ja 
v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou 
pro finanční zajištění svých aktivit.

• Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činnosti
• podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
• Finanční zdroje klubu tvoří: 

a. členské příspěvky
b. mimořádné příspěvky, dary sponzorů apod.
c. výnosy z činnosti v základním poslání

• K účtu spolku u peněžního ústavu mají dispoziční práva členové představenstva spolku. 
• Účetní evidenci finančních prostředků vede člen představenstva nebo představenstvem 

pověřená fyzická či právnická osoba na základě písemné smlouvy
• Majetkové vypořádání při zániku spolku provede členská schůze 

IX. Ukončení členství
• zrušením členství na žádost člena
• nezaplacením členského příspěvku ani do 31.3. běžného roku
• vyloučením pro obzvlášť hrubé nebo opakované porušení stanov spolku nebo dlouhodobou 

neaktivitou a to rozhodnutím členské schůze
• zánikem právnické osoby – člena sdružení
• úmrtím



X. Orgány spolku
1. Členská schůze
2. Představenstvo spolku

XI. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Členská schůze je složena ze všech členů 

spolku. Členská schůze je řádná a mimořádná.
2. Výlučně řádná členská schůze volí Představenstvo spolku, které se skládá z předsedy, 

místopředsedy a jednatele,  rozhoduje o případných  změnách stanov spolku či jeho zániku.
3. Mimořádná členská schůze řeší pouze záležitosti kvůli kterým byla svolána a nepatří do 

výlučné pravomoci řádné schůze.
4. Členská schůze rozhoduje o pořádaných akcích spolku, o hospodaření spolku, o případných 

a jiných záležitostech spolku, také kontroluje a hodnotí činnost spolku.
5. Řádná členská schůze se schází  minimálně jednou ročně, obvykle ke konci kalendářního 

roku. Svolává jí a řídí předseda představenstva spolku (obvykle emailem nejméně 30 dnů 
předem)

6. Mimořádná členská schůze se svolává na žádost kteréhokoli člena představenstva nebo 1/3 
všech členů (obvykle emailem nejméně 10 dnů předem) Takto svolanou schůzi řídí ten člen 
představenstva který o ni požádal, v případě že byla svolána na žádost členů ji řídí předseda.
Součástí svolávání mimořádné schůze je její program.

7. Členskou schůzi svolává předseda představenstva.
8. Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání členské schůze nadpoloviční 

většina členů spolku.
9. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví na schůzi do 60 min. po stanoveném začátku,

je mimořádná členská schůze schopná se usnášet, i když není přítomna nadpoloviční většina 
členů spolku.

10. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů, při případné 
změně stanov či rozpuštění ¾ přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. 

11. Ze zasedání členské schůze vytváří zápis ten kdo ji řídil.
12. Ověření zápisu ze schůze provádí ověřovatel  který byl členskou schůzí zvolen a po celou 

dobu jejího jednání přítomen.

XII. Představenstvo spolku
1. Představenstvo spolku je tříčlenné, skládá se z předsedy, místopředsedy a jednatele
2. Představenstvo spolku hájí zájmy všech členů spolku, řídí činnost spolku a rozhoduje o 

všech záležitostech v jeho působnosti, které nejsou stanovami vyhrazeny členské schůzi.
3. Představenstvo spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze 

představenstva spolku je volně přístupná členům sdružení.
4. Představenstvo spolku na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
5. Představenstvo spolku připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na 

další období, případně změna stanov, návrh cílů další činnosti
6. Představenstvo spolku je výkonným orgánem spolku, za svou činnost odpovídá členské 

schůzi.
7. Představenstvo spolku je statutárním orgánem spolku a jedná jeho jménem. Za spolek může 

jednat navenek kterýkoliv člen představenstva.
8. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí 

svůj podpis člen představenstva.
9. Evidenci členů a majetku vede pověřený člen  představenstva.



XIII. Zánik spolku
O zániku spolku rozhodne členská schůze, stejně tak rozhodne jak naložit se zbylým 

majetkem. Se zánikem spolku a majetkovým vypořádáním musí souhlasit minimálně ¾ většina 
přítomných členů řádné členské schůze.

XIV. Zvláštní ustanovení
1. Za řádně učiněné úkony a projevy, pro něj je předepsána písemná forma, se považují rovněž 

projevy a úkony učiněné prostředky sdělovací a výpočetní techniky, není-li o totožnosti 
účastníků pochyb.

2. Jednání a hlasování orgánů spolku lze uskutečnit pomocí prostředků sdělovací a výpočetní 
techniky. V tomto případě se hlasující považují za přítomné.

XV. Závěrečná ustanovení
1. Vztahy neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Do vytvoření orgánů klubu jedná jménem klubu přípravný výbor.

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.

4. Spolek Malá železnice vzniká registrací Ministerstvem vnitra ČR.

Velké Svatoňovice dne 12.12.2013


