Concorde Caravan Club CZ, z. s.
Stanovy spolku
(Aktuální znění stanov V05, k datu 28.9.2021)

Čl. I
Název a sídlo
Concorde Caravan Club CZ, z. s., zkráceně CCC CZ, z.s. (dále jen „Spolek“) je právnickou
osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění. Má své sídlo v Brně, na adrese Makovského nám. 2, 616 00 Brno.
Čl. II
Účel Spolku
Účelem Spolku je podpora majitelů a příznivců velkých obytných vozidel CONCORDE, jejich
sdružování, rozvíjení přátelství, zajištění výhod členům a organizování společných akcí.
Čl. III
Hlavní činnost Spolku
Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) organizování pravidelných velkých ročních srazů majitelů a fandů velkých obytných
vozidel CONCORDE, (pro členy Spolku se slevou),
b) organizování pravidelných menších workshopů technických i cestovatelských,
c) organizování setkání v továrně CONCORDE,
d) zajištění podpory výrobního závodu,
e) zajištění různých výhod a slev pro členy u partnerských organizací,
f) pořádání seminářů, přednášek a konferencí na téma caravaningu,
g) propagace aktivit Spolku a osvěta v caravaningu velkých obytných vozidel,
h) pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,
i) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
j) poradenské a konzultační činnosti,
k) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se legislativy v oblasti
obytných vozidel nad 3,5 tuny,
l) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy uživatelů
velkých obytných vozidel,
m) rozšiřování počtu kempů přívětivých pro velká obytná vozidla a počtu nočních stání
pro obytná vozidla,
n) poskytování zlevněných nebo bezplatných služeb členům Spolku,
o) poskytování reklamy a zviditelnění členům Spolku a jejich firmám,
p) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy každého člena Spolku.
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Čl. IV
Členství ve Spolku
1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve Spolku vzniká 10 dní
po doručení správně vyplněné písemné přihlášky dostupné na webových stránkách
Spolku a po uhrazení vstupního poplatku za členství ve Spolku. Vstupní poplatek musí
být uhrazen nejpozději do 10 dnů po doručení přihlášky na bankovní účet Spolku.
Není-li uhrazen, přihláška se stává neplatnou a členství ve Spolku nevznikne.
2. Člen Spolku má právo:
a) účastnit se všech akcí pořádaných Spolkem,
b) čerpat výhody určené pro členy Spolku,
c) čerpat slevy dohodnuté s partnery Spolku určené pro členy,
d) vstupovat do uzavřené části internetového portálu Spolku určeného pro členy,
e) komunikovat s ostatními členy Spolku a vyměňovat si s nimi zkušenosti,
f) být seznámen s rozhodnutím představenstva Spolku,
g) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
h) podílet se na praktické činnosti Spolku.
3. Člen Spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku,
b) aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy Spolku,
c) platit pravidelně roční členský příspěvek na činnost Spolku.
4. Členství ve Spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem Spolku,
d) vyloučením člena hlasováním představenstva Spolku, za závažné porušení stanov,
e) neuhrazením ročního příspěvku na další hospodářský rok nejpozději do 31. 12.
kalendářního roku předcházejícího (pokud představenstvo dodatečně do 30. 9.
následujícího roku neschválí výjimku a neodhlasuje zrušení tohoto automatického
ukončení členství u konkrétního člena, který roční poplatek uhradil až po 31. 12.).
5. Seznam členů Spolku může být veřejný a přístupný na internetových stránkách Spolku.
Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále
při jakékoliv změně podstatných údajů. O způsobu a rozsahu zveřejnění údajů
o členství rozhoduje představenstvo Spolku.
6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství. Při zániku členství nemá člen nárok na vrácení
vstupního ani již uhrazeného ročního poplatku.
7. Každý člen Spolku může z vážných ekonomických nebo zdravotních důvodů požádat
představenstvo o přerušení členství ve Spolku. Pokud žádost představenstvo schválí,
je tento člen Spolku s přerušeným členstvím povinen hradit roční udržovací poplatek
ve výši 1.000 Kč ročně. Poplatek je splatný do 10 dnů po rozhodnutí představenstva
o žádosti a dále vždy do konce daného hospodářského roku na příští rok. Tento
udržovací poplatek „člena s přerušeným členstvím“ má z účetního pohledu charakter
členského příspěvku.
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Člen Spolku s takto přerušeným členstvím nečerpá žádné výhody řádných členů, ani
není veden v seznamu členů Spolku, ale kdykoliv může své řádné členství ve Spolku
obnovit na základě svého rozhodnutí, a toto obnovení členství nepodléhá
schvalovacímu procesu jako u nových členů, ani novému vstupnímu poplatku.
8. Výhody člena Spolku se automaticky vztahují i na posádku jeho obytného vozu, která
se společně s tímto členem Spolku účastní dané akce Spolku.
Čl. V
Orgány Spolku
Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:
a) Představenstvo,
b) Předseda,
c) Revizor.
Čl. VI
Schůze představenstva
1. Představenstvo Spolku má nejméně 3 členy, maximální počet členů není omezen.
2. Nejvyšším orgánem Spolku je schůze představenstva.
3. Schůze představenstva rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku,
zejména:
a) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti Spolku za předcházející rok,
d) určuje a schvaluje strategický plán Spolku a jeho cíle na příští období,
e) rozhoduje o vyloučení členů při hrubém porušení stanov nebo interně závazných
předpisů Spolku,
f) rozhoduje o vstupu Spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o členství Spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
h) rozhoduje o provozování kanceláře Spolku,
i) rozhoduje o změně vstupního a ročního poplatku za členství ve Spolku,
j) rozhoduje o udělení statutu „čestného člena Spolku“,
k) rozhoduje o snížení nebo osvobození od vstupních a ročních poplatků u těch členů,
kteří se významně podíleli na činnosti Spolku v daném období,
l) rozhoduje o zániku Spolku,
m) schvaluje členství nového člena v představenstvu (v souladu s bodem 11 tohoto
článku stanov),
n) schvaluje prováděcí předpisy pro činnosti blíže neupravené těmito stanovami.
4. Schůze představenstva také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci
jiného orgánu Spolku.
5. Zasedání schůze představenstva je svoláváno předsedou Spolku podle potřeby,
nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce schůzi
představenstva, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů
představenstva Spolku. Informaci o konání zasedání představenstva zasílá předseda
členům představenstva písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou
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člen uvedl v přihlášce, případně na později členem Spolku uvedenou kontaktní adresu,
a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu
zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda
členům Spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
6. Schůze představenstva může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí
předsedy.
7. Schůze představenstva je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech
členů představenstva. Schůze představenstva rozhoduje nadpoloviční většinou
přítomných členů představenstva Spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.
Každý člen představenstva má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
8. Není-li schůze představenstva usnášeníschopná podle předcházejícího odstavce, svolá
předseda náhradní termín schůze představenstva s termínem nejdříve 10 dnů od
konání neusnášeníschopné schůze a nejpozději 60 dnů od tohoto termínu. Schůze
představenstva v náhradním termínu je usnášeníschopná bez povinného limitu pro
usnášeníschopnost schůze v řádném termínu, tedy vždy, bez ohledu na počet
přítomných členů představenstva.
9. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení schůze představenstva
v souladu s těmito stanovami, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných
členů Spolku.
10. O rozhodnutích přijatých na zasedání představenstva pořizuje představenstvem
pověřený člen Spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na
zasedání představenstva.
11. Kterýkoliv člen Spolku je oprávněn písemně projevit zájem o práci v představenstvu
předsedovi Spolku. Ten je povinen zařadit hlasování o přijetí nového člena
představenstva na nejbližší zasedání představenstva Spolku. Hlasování o přijetí nového
člena představenstva se uskutečňuje tajnou volnou, přičemž nový člen představenstva
je přijat, pokud hlas proti přijetí neudělil více jak jeden člen stávajícího představenstva.
12. Členem představenstva se automaticky stává aktuální předseda Spolku a dále nově
zvolený předseda Spolku na období následujícího hospodářského roku. Členem
představenstva také automaticky zůstává minulý předseda Spolku a to jeden
hospodářský rok po ukončení jeho funkčního období.

Čl. VII
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech
věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním
Spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat
zaměstnance Spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich
pracovních záležitostech. Za Spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen
nebo zaměstnanec Spolku.
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2. Předseda je volen z řad členů představenstva představenstvem minimálně na dobu
1 hospodářského roku. Předseda se funkce ujímá 1. října následujícího roku po roce
provedení volby. Volební období předsedy trvá do doby zvolení nového předsedy,
přičemž hlasování o volbě nového předsedy může po uplynutí 1letého období zařadit
na jednání představenstva kterýkoliv člen představenstva.
3. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání představenstva v souladu s čl. 6 odst. 5. těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů Spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání představenstva,
d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán Spolku, a to
tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti
předchozího strategického plánu.

Čl. VIII
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem Spolku, dohlíží na to, zda jsou záležitosti Spolku řádně
vedeny, a vykonává-li Spolek činnost v souladu s těmito stanovami a interními předpisy
Spolku. Zjistí-li revizor nedostatky, upozorní na ně představenstvo.
2. Revizor zejména ověří roční účetní závěrku a zprávu předsedy Spolku (je-li vytvořena),
vyhotoví zápis, který předloží představenstvu Spolku.
3. Revizor je oprávněn nahlížet do veškerých dokumentů a listin Spolku, a požadovat od
ostatních orgánů Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
4. Revizora volí na návrh předsedy Spolku představenstvo. Není-li zvolen, může osobu
revizora navrhnout kterýkoliv člen představenstva. Revizor nemusí být členem Spolku,
nesmí se však jednat o člena představenstva Spolku.
5. První revizor je volen nejdříve po 3 měsících a nejpozději po 12 měsících fungování
Spolku.
Čl. IX
Členské poplatky
1. Vstupní poplatek
a) Vstupní poplatek činí u nového člena částku 10.000 Kč.
b) Vstupní poplatek u člena, který už členem klubu v minulosti byl, ale členství mu
zaniklo z důvodu neplacení členských poplatků činí částku 17.000 Kč.
2. Roční poplatek
a) Roční poplatek činí částku 12.000 Kč v případě, že je uhrazen do 30. 6. na
hospodářský rok následující (začínající 1.10.).
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b) Roční poplatek činí 15.000 Kč v případě, že je uhrazen po 30. 6. avšak do 31. 12.
na následující hospodářský rok začínající 1.10. daného roku.
c) Nový člen neplatí roční poplatek za kalendářní rok, ve kterém se stal členem.
3. Od ročních poplatků jsou osvobozeni čestní členové klubu a úřadující předseda klubu
po dobu jeho funkčního období.
4. Každý, kdo poskytne klubu peněžní nebo nepeněžní dar v minimální výši aktuálně
platného ročního členského příspěvku, se může v daném hospodářském roce účastnit
všech akcí klubu stejně, jako kdyby se jednalo o člena klubu. Toto právo může být
převedeno i na jinou osobu.
Čl. X
Hospodářský rok
1. Spolek má účetní období hospodářský rok od 1. října do 30. září dalšího roku. První
hospodářský rok bude začínat 1. října 2022 a končit 30. září 2023.
2. Předseda Spolku bude volen vždy na hospodářský rok. Zvolený předseda pro rok 2023
se proto poprvé ujme své funkce již dne 1. října 2022, a jeho funkční období bude
končit 30.9.2023.
Čl. XI
Správce webových stránek Spolku
1. Představenstvo Spolku jmenuje správce webových stránek Spolku. Tímto správcem
může být člen Spolku nebo jiná osoba.
2. Jmenovaný správce webu spravuje webové stránky Spolku na doméně
www.concordeclub.cz, dbá na jejich aktuálnost a pravidelně doplňuje veškeré potřebné
informace. Snaží se o atraktivnost obsahu stránek pro členy Spolku a o jejich
pravidelnou návštěvnost členy Spolku.
3. Je-li správcem webu člen Spolku, po dobu, kdy vykonává tuto funkci, je osvobozen od
placení ročních členských poplatku do Spolku za daný hospodářský rok.
4. Je-li správcem webu jiná právnická nebo fyzická osoba, jeho roční odměna činí částku
rovnající se aktuálnímu ročnímu členskému poplatku pro členy Spolku. Tato odměna
může být vyplacena na dohodu o provedení práce nebo Spolku fakturována. Je-li
správcem webu plátce DPH, jedná se o částku včetně DPH po dobu, kdy Spolek není
plátcem DPH.
5. Správce webu může představenstvo Spolku kdykoliv odvolat a jmenovat jiného
správce.
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Čl. XII
Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku
V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou
osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.
Schváleno v Dřenicích, dne 28. září 2021.

Zapsal:

Ověřil:

Ing. Daniel Kába, Ph.D.

Jaroslav Blažej
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