
STANOVY

ÚAMK - AMK Větřní
Pobočný spolek



Stanovy AMK Větřní

Větřní, 1.1. 2021

Schváleno členskou schůzí

Článek 1 - Název organizace, působnost, sídlo a symboly

Název organizace

ÚAMK - AMK Větřní, pobočný spolek

ÚAMK - AMK Větřní (dále jen AMK) je pobočný spolek hlavního spolku - Ústřední automotoklub

České republiky z. s. (dále jen ÚAMK), který sdružuje zájemce o motorismus a činnost v klubu.

AMK je pobočným spolkem vzniklým

podle zákona č. 89 / 2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a podle stanov ÚAMK.

Pobočný spolek je právnickou osobou s odvozenou právní osobností podle českého práva.

AMK rozvíjí svoji činnost na základě rovnoprávného postavení svých členů.

Ve své činnosti je vázán zákonnými předpisy, vlastními organizačními normami a stanovami
ÚAMK.

Sídlo AMK je na adrese:

Kájovská 102, Větřní, 382 11

Oficiální symboly:

Název: ÚAMK - AMK Větřní, pobočný spolek

Loga:
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Razítko:

Článek 2 - Předmět a cíl činnosti AMK

Rozvoj motorismu jako celku s přihlédnutím k ochraně životního prostředí.

Podpora a obhajoba zájmů motoristů, motoristických sportů a rozvoj mototuristiky.

Zajištění osvětového vzdělávání řidičů motorových vozidel školením s ohledem

na růst

- bezpečnosti silničního provozu.

- spolupráce při pořádání sportovních akcí

- navazování kontaktů s dalšími motoristickými kluby v ČR i v zahraničí a rozvoj

spolupráce s nimi

- Pořadatelská činnost na RALLYE Český Krumlov

- výpomoc na jiných podnicích RALLYE

- účasti na AOS

- výpomoc na akcích obce Větřní

- Minikáry

- závody RC automobilů

- Provoz klubovny AMK

- Provoz autodráhy a závody dráhových modelů

Článek 3 - Členství, členské příspěvky

Členem AMK Větřní může být každá fyzická osoba. Členství zakládá podáním

přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
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Přijetí člena schvaluje výbor AMK.

Členství v AMK může být:

- individuální přímé

- čestné (neplatí členské příspěvky)

Věková hranice pro individuální členství je:

děti a mládež – do 18 let

dospělí – nad 18 let, do 65 let věku

senioři nad 65 let věku a ZTP

Věková hranice platí po celý kalendářní rok, ve kterém byla dosažena.

Členství zaniká:

- vystoupením člena, které musí mít písemnou formu

- nezaplacením ročního členského příspěvku ve stanovené výši nejpozději do 6

měsíců po době splatnosti

− vyloučením člena pro neplnění povinností uložených článkem 4 těchto stanov,

- úmrtím člena,

- zánikem AMK

O vyloučení člena podle čl. 4 rozhoduje výbor AMK.

Výše ročního členského příspěvku pro členství v AMK činí:

1) členství s výhodami (možnost bezplatného využití dispečinku ÚAMK, silniční služby a
odtahu. Seznam výhod je zveřejněn na stránkách AMK a na stránkách ÚAMK)

Dospělí nad 18 let do 70 let – 350 Kč

Senioři nad 70 let a ZTP – 200 Kč

Rodinný příslušníci našich členů – 200 Kč

2) členství bez výhod
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Rodinný příslušníci našich členů – 150 Kč

Děti a mládež do 18 let -  150 Kč

a částka je poukázána na účet AMK v termínu do 31. března uvedeného roku,

jako rozpoznávací znak je uveden plátce členského příspěvku ve zprávě pro příjemce.

Splatnost členského příspěvku:

roční členský příspěvek je splatný nejpozději do 31. března kalendářního roku, u

všech členů, kterým členství přechází z minulého roku a mají povinnost ho platit,

u nově přijímaných členů je roční členský příspěvek hrazen v plné výši a jeho

splatnost je do 30 kalendářních dnů od schválení přihlášky výborem AMK,

pokud příspěvek v tomto termínu neuhradí, členství nevznikne,

úhrada členských příspěvků se může udát také složením hotovosti v kanceláři

AMK proti vystavení potvrzení nebo složenkou na adresu AMK.

Článek 4 - Práva a povinnosti členů

Podílet se na činnosti AMK a využívat všechny služby AMK.

Volit a být volen do orgánů AMK po dosažení 18 let věku.

Hlasovat a rozhodovat o činnosti AMK s výjimkou členů mladších 18 let

Odvolat se proti všem rozhodnutím týkajících se jejich osob k nejbližšímu

nadřízenému orgánu až k rozhodnutí členské schůze.

Všichni členové AMK mají tyto povinnosti:

Dodržovat stanovy,

platit členské příspěvky,

chránit dobré jméno AMK, majetek AMK,
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nenarušovat soužití v klubu.

Čestní členové neplatí členské příspěvky.

Článek 5 - Zastupování organizace

AMK Větřní je oprávněn zastupovat a podepisovat předseda AMK Větřní.

Výbor AMK je kolektivním statutárním orgánem AMK, v jehož čele stojí předseda AMK.

Dále v rozsahu zmocnění předsedou AMK nebo výborem AMK místopředsedové,

popřípadě další členové výboru AMK a ekonom AMK.

Článek 6 - Orgány AMK, pomocné orgány

Orgány AMK jsou:

členská schůze (konference) AMK

výbor AMK

dozorčí komise AMK může pro zajištění své činnosti zřizovat pomocné orgány,

např. komise, pracovní skupiny apod.

Článek 7 - Členská schůze AMK

Nejvyšším orgánem AMK je členská schůze. Schází se podle potřeby.

Nejméně však jednou za rok, nebo požádá-li o to písemně 1/3 všech členů.

Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové  AMK starší 18 let s

právem volit a být voleni. Členové mladší 18 let a čestní členové mají právo účasti s

hlasem poradním, nemohou volit, či hlasovat a být voleni.

Členská schůze :

- rozhoduje o zrušení  AMK, včetně majetkového vypořádání

v souladu s obecně právními předpisy, těmito stanovami a stanovami ÚAMK
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- schvaluje název  AMK, jeho symboliku a organizační uspořádání

- schvaluje stanovy a základní úkoly a cíle  AMK na další období

- schvaluje rozpočet  AMK, jeho čerpání a členské příspěvky v rámci

AMK, včetně termínu jejich úhrad

- volí výbor  AMK

- volí dozorčí komisi  AMK

- schvaluje zprávy o činnosti výboru  AMK

- schvaluje zprávy dozorčí komise  AMK nebo revizora

- schvaluje čestné členy  AMK

- rozhoduje o znovupřijetí členů vyloučených

Článek 8 - Výbor  AMK

Výbor  AMK je kolektivním statutárním orgánem  AMK.

Funkční období členů výboru AMK je 5 let. Výbor AMK se schází dle potřeby, nejméně však
čtyřikrát ročně.

Počet členů výboru  AMK musí být minimálně 3 osoby starší 18-ti let a lichý.

Výbor AMK plní zejména tyto úkoly:

zabezpečuje plnění závěrů členské schůze  AMK,

řídí činnost  AMK a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivity,

zejména pro uspokojování zájmové sféry členské základny,

volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, event. další funkcionáře  AMK

podle potřeb  AMK.

Stanovuje vnitro organizační řády a předpisy, zřizuje dle potřeby pomocné orgány  AMK,

 schvaluje smlouvy a dohody uzavírané AMK, rozhoduje o přijetí nových členů,

vede evidenci členů  AMK,

schvaluje přijímání (propouštění) placených zaměstnanců  AMK a výše jejich odměn,

zodpovídá za vedení daňové, účetní a hospodářské evidence  AMK dle obecně
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závazných právních předpisů, organizačně a obsahově připravuje členské schůze

nebo konference  AMK, rozhoduje o vyloučení členů  AMK,

vykonává všechny další činnosti, které zákon, stanovy či organizační řád AMK nesvěří do

působnosti jiného orgánu AMK.

Článek 9 - Předseda  AMK

Předseda  AMK je oprávněn samostatně jednat a podepisovat za  AMK.

Výbor  AMK může předsedu  AMK  písemně zmocnit k řešení všech

záležitostí, které podle stanov nebo rozhodnutím členské schůze  AMK byly

svěřeny do působnosti výboru  AMK.

V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda nebo další člen

výboru  AMK a to podle pořadí, určeném na prvním

zasedání výboru  AMK.

Článek 10 - Zásady hospodaření

Zdrojem majetkové podstaty organizace jsou zejména

členské příspěvky, příspěvky na poskytnuté výhody, dále dotace, výnosy z reklam a

propagace, příspěvky sponzorů a pod…

AMK hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem,  který mu byl svěřen do správy.

AMK je povinen při hospodaření dodržovat obecně závazné platné právní předpisy.

Veškerý majetek musí být inventarizován a veden v účetnictví ve finanční i kusové evidenci.

Článek 11 - Dozorčí komise  AMK

Dozorčí komise pracuje na úrovni  AMK. Dozorčí komise  AMK má 3 členy.

Dozorčí komise AMK je volena členskou schůzí AMK, které odpovídá za svoji činnost.
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Jejich funkční období je totožné s délkou funkčního období výboru  AMK.

Ze svého středu volí předsedu, event. místopředsedu komise.

Dozorčí komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil.

Volba dozorčí komise je buď tajná, nebo veřejná.

Členství v dozorčí komisi je neslučitelné se členstvím ve výboru  AMK a

jakoukoliv volenou funkcí, nebo jmenovanou v celé organizační struktuře  AMK.

Dozorčí komise zpracovává na každý kalendářní rok plán činnosti.

Schází se podle potřeb, nejméně však 1 x do roka.

O své činnosti a výsledcích zpracovává zprávy, které předkládá příslušným orgánům organizace.

Dozorčí komise má právo požadovat při zjištění nedostatků jejich odstranění, včetně

stanovení termínů.

Členové dozorčí komise mají právo účasti na zasedáních výboru  AMK a

předkládat k projednání otázky, které se týkají práce této komise.

Jednání se zúčastňují s hlasem poradním.

Dále mají právo účasti i na jednání dalších orgánů a subjektů sdružených v celém  AMK.

Základní práva a povinnosti dozorčí komise:

kontrolovat veškerou činnost příslušného článku,

nejméně 1x ročně provést kontrolu hospodaření, zpracovat o ní zprávu a tuto

předložit výboru nebo členské schůzi (konferenci)  AMK,

provádět mimořádné revize na základě požadavků výboru  AMK

prověřovat stížnosti, oznámení a podněty pokud se vztahují k činnosti organizace

AMK a spadají do kompetence příslušné dozorčí komise.

Při výkonu své kontrolní pravomoci je dozorčí komise (revizor) oprávněná nahlížet do

dokumentů a vyžadovat od jednotlivých členů (orgánů) stanoviska nebo vysvětlivky,

a to ve lhůtách, které sama stanoví.
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Článek 13 - Usnášeníschopnost a hlasování

Schůze orgánů jsou usnášeníschopné, jestliže je přítomna

nadpoloviční většina jejich členů.

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 půl hodiny.

Členská schůze bude potom usnášeníschopná s nadpoloviční většinou počtu členů,

který je přítomen.

Při hlasování má každý člen jeden hlas.

Zastupování členů volených orgánů je nepřípustné.

Aby bylo členskou schůzí rozhodnutí přijato, je potřeba, aby pro něj hlasovala

nadpoloviční většina přítomných členů.

Při hlasování ostatních orgánů  AMK je pro přijetí rozhodnutí potřeba

nadpoloviční většina všech členů daného orgánu.

Článek 14 - Odvolání a kooptace

Orgán, který zvolil člena do funkce, má právo ho z ní kdykoliv odvolat a to i před

uplynutím funkčního období.

Za odvolaného, odstoupivšího nebo zemřelého člena výboru  AMK, dozorčí

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 dozorčí komise

kooptovat další členy dle výsledku voleb poslední výroční členské schůze.
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Článek 15 - Zánik  AMK

AMK je zrušen, pokud o tom rozhodne členská schůze AMK.  V případě rozhodnutí o zrušení AMK

jmenuje členská schůze AMK zároveň likvidátora. V době od zrušení do zániku AMK přebírá

pramovoc výboru AMK likvidátor. AMK je oprávněn provádět pouze takové úkony, které přímo

souvisejí a směřují k likvidaci AMK.

AMK zanikne dnem výmazu ze spolkového rejstříku. Návrh na výmaz ze spolkového rejstříku je

povinen podat AMK bez zbytečného odkladu po ukončení likvidace. AMK vrátí registrační list

sekretariátů ÚAMK nejpozději do dvaceti dnů po výmazu ze spolkového rejstříku.

AMK může být také zrušen prezidiem ÚAMK, a to za podmínek a způsobem uvedeným ve

stanovách ÚAMK.

AMK bude zrušen také tehdy, stanoví-li tak zákon.

Článek 16 – Souhlas s poskytováním osobních údajů GDPR

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: ÚAMK – AMK Větřní, se sídlem Kájovská 102, Větřní, 382 11.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: ÚAMK – AMK Větřní, se sídlem Kájovská 102, Větřní, 382 11.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Text souhlasu

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a)

nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti

dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou
poskytnutých správci.
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Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

datum narození,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,

pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou ÚAMK, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:
potřeby členské evidence

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce
uchovávat osobní údaje po dobu platnosti členství v ÚAMK AMK Větřní.
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Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje

jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo
získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně

používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na
souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a)
nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je

zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména
povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat
odesláním e-mailu na adresu info@amkvetrni.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž
tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán

ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující

náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se
zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních

údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického
výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;
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Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o
ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu
a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení
subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Článek 17 - Platnost stanov

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí.

Tyto stanovy byly schválené schůzí přípravného výboru ÚAMK - AMK Větřní, pobočného spolku

dne 28.12.2020

Více zde: http://www.amkvetrni.cz

Ve Větřní dne 1.1.2020

………..………………………..
předseda
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