
           

 

 

 

 

                         STANOVY  OBČANSKÉHO  SDRUŽENÍ 
                                                          MAJITELÚ  NISSANU 350Z 

 

                                                                               Čl.1 

                                                                Základní ustanovení 

Název sdružení: Nissan Owners Club – 350Z ( Klub majitelů Nissan 350Z) 

Sídlo: Pod Kavalírkou 231/42, Praha 5    

 

                                                                              Čl. 2 

                                                                Právní postavení sdružení 

Nissan Owners Club – 350Z (dále jen „sdružení“) je nezávislé sdružení, sdružující členy na základě 

dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů,sdružení má obecně prospěšný charakter a je právnickou osobou. 

 

 

Čl. 3 

Poslání a cíle sdružení 

1. Zřízení a podpora  pobočky Klubu v Praze... 

2. Spolupráce s Nissan – Europe. 

3. Osvětová činnost formou přednášek, tiskovin, publikací o vozu Nissan 350Z. 

4. Podpora aktivit směřujících k propagaci vozu Nissan 350Z. 

5. Podpora a sjednávání výhod pro členy klubu při servisu vozu, prodeji doplňků atd. 

6. Spolupráce se sdruženími obdobného charakteru v tuzemsku i zahraničí. 

 

Čl. 4 

Členství 

 

1. O členství ve sdružení se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli 

sdružení a podali do sdružení písemnou přihlášku. 

2. Osoba nebo subjekt, který podal do sdružení přihlášku se stává členem  

a) rozhodnutí výkonné rady sdružení ke dni tohoto rozhodnutí. 

3. Zánik členství  

a) Vystoupením člena písemným oznámením výkonné radě; 

b) Zrušením členství na základě rozhodnutí výkonné rady s možností odvolání k valné hromadě; 

c) Zánikem sdružení; 

4. Důvodem ke zrušení členství může být neplnění povinností člena sdružení dle čl. V, odst. 2 stanov. 

 

 

Čl. V 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti sdružení 

b) volit a být volen do orgánů sdružení; 

c) obracet se na orgány sdružení s podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření; 

d) zplnomocnit jiného člena k zastupování na valné hromadě; 

e) zastupovat jednoho dalšího člena na valné hromadě 

f) být informován o činnosti domácích, zahraničních a mezinárodních součástí firmy Nissan. 

 

2. Člen má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy sdružení; 

b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení; 

c) řádně platit členské příspěvky stanovené valnou hromadou. 

 



 

Čl. 6 

Orgány sdružení 

 

Orgány sdružení jsou: 

a) valná hromada 

b) výkonná rada 

c) revizní komise 

d) pokladník 

 

 

Čl. 7 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení k datu konání valné hromady. 

3. Valnou hromadu svolává výkonná rada dle potřeby, nejméně však 1x ročně. 

4. Výkonná rada svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně 1/3 členů sdružení. 

5. Oznámení o konání valné hromady obdrží členové nejpozději měsíc před jejím konáním písemně nebo 

jinou formou schválenou valnou hromadou. 

6. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení; 

b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu, zásady hospodaření a roční 

závěrku hospodaření; 

c) schvaluje rozpočet sdružení na období, dané usnesení valné hromady, 

d) volí na dobu 3 let členy výkonné rady, revizní komise a pokladníka; 

e) rozhoduje o odvolání či odstoupení  členů výkonné rady a revizní komise; 

f) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí výkonné rady o zrušení členství; 

g) rozhoduje o zrušení sdružení; návrh na zrušení sdružení může být zaslán výkonné radě 

nejméně 6 týdnů před konáním valné hromady; 

h) body d až g se rozhodují tajným hlasováním. 

7. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Usnesení valné 

hromady jsou platná, jsou-li přijata většinou hlasů přítomných členů sdružení. 

8. Rozhodnutí o změně stanov a zrušení sdružení musí být schváleno nejméně dvoutřetinovou většinou 

přítomných členů. 

 

 

Čl. 8 

Výkonná rada 

 

1. Výkonná rada je výkonným orgánem sdružení, která za svou činnost odpovídá valné hromadě. 

2. Výkonná rada je tvořena delegovanými zástupci 

3. výkonná rada má nejméně 3 členy 

4. Výkonná rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valní hromady 

5. Výkonnou radu svolává předseda nebo místopředseda dle potřeby, nejméně však 3x ročně. Formu 

svolání si stanovuje výkonná rada. 

6. Výkonná rada zejména:  

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výkonné rady 

b) koordinuje činnost sdružení 

c) operativně řídí financování sdružení v mezích schváleného rozpočtu 

d) svolává valnou hromadu 

e) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady 

f) rozhoduje o přijetí za člena družení 

g) rozhoduje o vyloučení člena z sdružení 

h) zřizuje a ukončuje činnost dočasných pracovních skupin k řešení aktuáních úkolů nebo 

organizování akcí 

7. Zastupovat sdružení navenek a jednat jeho jménem smí předseda a místopředseda výkonné rady, popř. 

další osoba pověřená výkonnou radou. Je-li pro právní úkon, který činí výkonná rada předepsaná 

písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena výkonné rady 



8. Výkonná rada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina výkonné rady. Usnesení 

výkonné rady jsou platná, jsou-li přijata většinou hlasů přítomných členů výkonné rady. 

 

Čl. 9 

Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svojí činnost odpovídá valné hromadě. 

2. Revizní komise má nejméně tři členy.  

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výkonnou radu na zjištěné 

nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. 

4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní 

činnosti. 

5. Revizní komise doporučuje valné hromadě schválení činnosti výkonné rady za uplynulý rok. 

6. Pověřený člen revizní komise má právo účastnit se zasedání výkonné rady s hlasem poradním. 

 

 

Čl 10 

Pokladník 

1. Zodpovídá za vedení účetnictví sdružení dle přijatých zásad hospodaření a platných zákonů. 

2. Sleduje dodržování schváleného rozpočtu sdružení a průběžně o tom informuje výkonnou radu. 

 

Čl. 11 

Zásady hospodaření 

1. Zdroji příjmů jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob 

c) sponzorské příspěvky, dotace a granty, 

d) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení 

Za hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o 

hospodaření, včetně finanční závěrky. 

2. Hospodaření  se uskutečňuje podle zásad hospodaření stanovených valnou hromadou. 

3. Volené funkce v orgánech sdružení jsou funkcemi dobrovolnými bez nároku na honorář. 

4.  Dispoziční právo účtům sdružení mají společně předseda a pověřený člen výkonné rady. 

 

Čl. 12 

Zrušení sdružení 

      1.      Sdružení se zrušuje rozhodnutím valné hromady, a to s likvidací nebo bez likvidace. 

               Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení sdružení sloučením, splynutím nebo rozdělením. 

3. Sdružení se zrušuje z důvodů a způsobem upraveným v zák. č. 83/1990 Sb. 

 

Čl. 13 

Závěrečné ustanovení 

1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména 

příslušnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb. 

2. Tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení valnou hromadou sdružení . 

Jejich přijetím pozbývají platnost dosavadní stanovy sdružení ze dne. 

 

 

 

V Praze, dne 1.8.2006 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

      


