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S t a n o v y      s p o l k u      V e s p a      C l u b      Z l í n 

 
 
1.  Název a sídlo spolku 
 
Spolek s názvem Vespa Club Zlín (dále jen „VCZ“) působí v obci Zlín a je pobočným spolkem 
Vespa Clubu Czech Republic, z.s. (dále jen „VCCR“). 
 
 
2.  Účel spolku 
 
Spolek je neziskovou organizací. Činnost spolku nezahrnuje jakékoliv angažování ve  
stranických, politických nebo náboženských činnostech.  
 
Spolek má za účel:  
 

 plnit funkci lokálního Vespa klubu, pobočného spolku VCCR  
 podporovat a rozvíjet zájmy svých členů a vytvářet pro ně nové aktivity, přičemž 

členové jsou majitelé lehkých motocyklů značky Vespa různých modelů a kubatur;  
 reprezentovat svoje členy doma i v zahraničí, udržovat komunikaci mezi členy a 

hlavním klubem;  
 podporovat a organizovat volnočasové akce;  
 zajišťovat účast svých členů na srazových, sportovních a turistických akcích doma i v 

zahraničí;  
 šířit a podporovat dobré jméno spolku 

 
 
3.  Nástroje k dosažení účelu tohoto spolku 
 
Spolek vykonává činnost tak, aby bylo dosahováno účelu tohoto spolku. To zahrnuje 
především:  
 

 řádné evidování svých členů a jejich přihlašování do evidence VCCR;  
 předávání informací a dalších skutečností do VCCR; 
 komunikace s VCCR a s ostatními kluby (spolky);  
 plánování a pořádání společných aktivit pro členy domácího spolku 
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4.  Zdroje příjmů 
 
Jediným  zdrojem  příjmu  jsou  členské  poplatky resp. jejich část, která zbude po zaplacení 
pravidelného ročního odvodu do VCCR ( dle stanov VCCR ). Majoritní část z členského 
poplatku je každoročně na konci měsíce února převedena na bankovní účet hlavního klubu 
jako tzv. povinná platba za člena lokálního Vespa klubu.  
 
5.  Logo VCZ 
 
Znak klubu je tvořen ozubeným kolem tyrkysové barvy, na němž je v horní polovině umístěn 
bílý nápis VESPA CLUB s trojúhelníkovými odrážkami na levé i pravé straně a ve spodní 
polovině je nápis ZLÍN. Ve vnitřní části je terč s bílým lemem. Terč nese barvy italské trikolory 
v opačném pořadí než - li jsou na oficiální Italské státní vlajce, tedy červená, bílá a zelená ve 
směru z vnějšku ke středu. Přes tento trojbarevný terč je poloprůhledně z profilu vyobrazena 
klasická Vespa z 50. let minulého století se světlometem na předním blatníku známá také 
jako „Faro basso“. 
 
 
6.  Členství 
 
Členství je podmíněno: 

 vlastnictvím lehkého motocyklu zn. Vespa 
 vyplněním a odesláním jednoduchého registračního formuláře, který je dostupný 

online na webové adrese: vespaclubzlin.cz/clenstvi; 
 uhrazením ročního členského poplatku na bankovní účet VCZ 

 
Každý z těchto úkonů je uchazeči o členství potvrzen na email, který zadá do registračního 
formuláře.  
 
 
7.  Práva a povinnosti členů 
 
Práva a povinnosti členů spolku jsou: 

 dodržovat stanovy spolku, respektovat usnesení orgánů a podporovat zájmy spolku i 
jeho členy podle svých schopností;  

 zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo vést  k  poškození dobrého jména spolku; 
 platit včas ke stanovenému datu příslušné členské poplatky a hlásit případné změny 

ve svých kontaktních údajích;   
 každý řádný člen má právo hlasovat na Členské schůzi, volit a být volen do orgánů 

spolku, přičemž každý řádný člen má jeden hlas; 
 každý člen má právo být zastoupen na Členské schůzi jiným členem spolku a to na 

základě písemné plné moci;  
 všichni členové mají právo předkládat orgánům spolku návrhy buď osobně, nebo  

prostřednictvím svého zástupce na členské schůzi;  
 každý člen má povinnost uhradit roční členský poplatek pro daný kalendářní rok vždy 

nejpozději k 20. únoru příslušného roku (platí pro stávající členy) a do 14ti dnů od 
obdržení přihlášky nového člena (není-li rozhodnuto jinak); 

 



3 

 

8.  Zánik členství  
 
Členství je nebo může být ukončeno: 

 zánikem spolku; 
 vystoupením člena ze spolku písemným oznámením v emailu do emailové schránky 

info@vespaclubzlin.cz kdykoliv po dobu existence spolku, přičemž roční členský 
poplatek je nevratný; 

 vyloučením člena z důvodu hrubého porušení nebo opakovaného porušování 
povinností člena; 

 z důvodu neuhrazení členského poplatku (člen, který neprovede úhradu ročního 
členského poplatku řádně a v čas bude vyzván k nápravě a to do dvou pracovních 
dnů, nedojde-li k úhradě ani v tomto termínu bude jeho členství zrušeno) 

 
 
9. Orgány spolku 
 
Jako orgány spolku jsou: 

 Výbor 
 Členská schůze 

 
Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Je tříčlenný a skládá se z osob prezidenta, 
viceprezidenta a pokladníka. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. Jednotlivé funkce 
ve výboru si volí členové výboru. Funkční období členů Výboru jsou tři roky. Kterýkoliv 
zvolený člen výboru může ze své funkce kdykoliv odstoupit a to po písemném oznámení 
Výboru emailem do emailové schránky info@vespaclubzlin.cz. Funkce v takovém případě 
automaticky zaniká po uplynutí 30ti dnů ode dne doručení odstoupení. Zbývající členové 
Výboru musí následně svolat Členskou schůzi a to opět nejpozději do 30ti dnů ode dne 
doručení odstoupení. Na této Členské schůzi pak dojde k volbě nového člena Výboru. 
 
 
10.  Působnost Výboru 
 
Výbor je oprávněn a povinen: 

 svolávat a organizovat Členské schůze 
 rozhodovat o vyloučení členů ze spolku nebo o zrušení jejich členství; 
 vypracovávat zápis z Členských schůzí a ze zasedání Výboru 
 odvádět prostřednictvím Pokladníka příspěvky do VCCR za své členy; 
 vést seznam členů spolku; 
 rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se spolku 

 
Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou přítomni alespoň dva členové tohoto výboru. Výbor 
schvaluje svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů (přítomnost pouze 
dvou členů Výboru) rozhoduje hlas člena, který zastává vyšší pozici, přičemž hierarchie ve 
Výboru spolku je následující: prezident > viceprezident > pokladník. 
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11.  Prezident spolku 
 
Prezident spolku odpovídá za vyhotovení zápisů z Členských schůzí a ze zasedání Výboru. 
Reprezentuje spolek při jednání s médii. Odpovídá za veřejná prohlášení spolku a publikační 
činnost spolku. Komunikuje a zastupuje spolek vůči hlavnímu klubu VCCR, jedná za spolek na 
valné hromadě hlavního klubu, předává výboru informace, které od něj obdrží. V případě 
nepřítomnosti prezidenta komunikuje a zastupuje spolek vůči hlavnímu klubu a jedná za 
spolek na valné hromadě hlavního klubu osoba, která je prezidentem pověřena. 
 
 
12.  Viceprezident spolku 
 
Je prezidentovi spolku nápomocen ve všech záležitostech týkajících se běžného chodu a 
povinností spolku. Aktivně se podílí na dění ve spolku a udržuje komunikaci mezi Výborem a 
řadovými členy. Dále také plánuje a organizuje volnočasové aktivity spolku a předkládá jejich 
seznam Výboru.  
 
 
13. Pokladník 
 
Pokladník odpovídá za evidenci výběru ročních členských poplatků, za odvod části poplatků 
do hlavního klubu a spolu s prezidentem odpovídají za řádné hospodaření s penězi spolku. 
Osoba pokladníka dále také vede evidenci členů spolku. 
 
 
14.  Členská schůze  
 
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a koná se jednou ročně. Pozvánka na Členskou 
schůzi musí být nejméně 14 dnů před jejím konáním rozeslána všem členům spolku 
prostřednictvím emailu do jejich vlastních emailových schránek. Tato pozvánka musí 
obsahovat datum, čas a místo konání. 
 
 Členské schůzi je vyhrazeno: 

 volit a odvolávat členy Výboru; 
 udělovat či odebírat čestné členství, včetně stanovení podmínek takového členství; 
 změnit stanovy; 
 zrušit spolek; 
 rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti Členské schůze spadají nebo 

které si Členská schůze k rozhodování vyhradí; 
 rozhodovat o hospodaření spolku 

 
Členská schůze je způsobilá se usnášet, pokud je přítomná alespoň 1/5 všech členů s platným  
hlasovacím právem. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, 
neurčí-li zákon či tyto stanovy jinak. 
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Stanovy byly přijaty Členskou schůzí, dne 12. února 2022. 
 
 
 
..…………………..……………                     ……………………………………               ………………………………………. 
         Marek Šutera                                     David  Prachař                                  Martin Stratil 
            Prezident                                        Viceprezident                                     Pokladník 
  
 
 
 
 
Příloha: zápis Členské schůze a Prezenční listina 


