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Stanovy spolku 
Klub vojenství a historie Praha, z. s. 

 
 

článek I 
Úvodní ustanovení 

 
1. Název spolku: Klub vojenství a historie Praha, z. s.   
2. Sídlo spolku: Dvůr Králové nad Labem.   
3. Klub vojenství a historie Praha, z. s. (dále též jako „spolek“) je právnickou osobou, která 

má formu spolku ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník (OZ), zapsaného do veřejného rejstříku v souladu se zák. č. 304/2013 Sb. Zákon o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZoVR).  

4. Klub vojenství a historie Praha, z. s. je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový 
spolek fyzických a právnických osob založený za účelem naplňování společného zájmu, 
kterým je: 
(a) branně-sportovní činnost a práce s mládeží, 
(b) péče o zapsanou kulturní památku samostatný pěchotní srub čs. opevnění R-S 74 „Na 

holém“ stojící na katastrálním území Panské Pole, který slouží jako branně-sportovní 
základna spolku, 

(c) bádání v oblasti vojenské historie, zejména pak o pevnostních stavbách a systémech jak 
tuzemských tak zahraničních. 

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.  

6. Spolek vstupuje do právních vztahů s třetími osobami vlastním jménem a na vlastní majet-
kovou odpovědnost podle těchto stanov. 

7. Klub vojenství a historie Praha, z. s. byl založen jako sdružení podle zákona 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů a zaevidován Ministerstvem vnitra ČR dne 4. srpna 1992 pod registrač-
ním číslem VSC/1- 13327/92. 

8. Klub vojenství a historie Praha, z. s. je jakožto spolek zástupcem České republiky u 
Mezinárodní pevnostní rady (International Fortress Council) se sídlem v nizozemském 
Utrechtu. 

článek II 
Činnost spolku 

 
1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování po-

slání spolku, tak jak je stanoveno v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím: 
(a) Sportovní činnost, 
(b) Branná činnost, 
(c) Technická činnost, 
(d) Práce s mládeží ve sportovní, branné i technické činnosti, 
(e) Bádání o problematice pevnostních staveb na území České republiky i jiných zemí, 
(f) Přednášková činnost a osvětové akce zaměřené na vojenskou historii, 
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(g) Pořádání exkurzí a zájezdů k poznání fortifikačních staveb a vojenských památek, 
(h) Budování, údržba a provozování branně-sportovní základny v pěchotním srubu bývalé-

ho československého opevnění R-S 74 „Na Holém“ v k.ú. Panské pole, obec Rokytnice 
v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, 

(i) Publikační činnost spojená s vydáváním informačních dokumentů a publikací týkajících 
se všech činnosti, které jsou předmětem spolku.  

článek III 
Členství 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá 
fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, 
národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na 
jinou osobu a nepřechází na právního nástupce. Osoby mladší 15 let se mohou stát členy 
spolku pouze se souhlasem zákonného zástupce.  

2. Typy členství jsou:  zkušební, řádné a čestné. 
3. Členy spolku se mohou stát všichni občané České republiky nebo i cizí státní příslušníci, 

kteří souhlasí s účelem a předmětem činnosti spolku podle Článku II těchto stanov, a za-
váží se řídit se jejich ustanoveními a plnit členské povinnosti. 

4. Podkladem pro vznik členství je řádně vyplněná přihláška ke vstupu do spolku, opatřená 
vlastnoručním podpisem. 

5. Každý nově přijatý člen je povinen absolvovat dvouletou zkušební dobu, po kterou se stává 
zkušebním členem spolku s právy a povinnostmi vyplývajícími z těchto stanov. O jeho 
přijetí za řádného člena po dvouleté zkušební lhůtě rozhodne hlasováním nejbližší výroční 
sraz spolku, konaný po uplynutí jeho dvouleté zkušební doby. 

6. Po přijetí zkušebního člena výročním srazem spolku se dotyčná osoba stává řádným členem 
spolku se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z těchto stanov. Výjimku představují 
osoby mladší 15 let, které nabývají práva hlasovat a být volen do výboru spolku teprve po 
dosažení své zletilosti. 

7. Dokladem o řádném členství je platný průkaz spolku. 
8. Čestné členství může být uděleno za výjimečné zásluhy spolku jakékoliv fyzické osobě, a 

to i posmrtně. O jeho udělení rozhoduje výroční sraz spolku. Čestný člen neplatí členský 
příspěvek. 

9. Práva zkušebního člena spolku: 
(a) Zúčastnit se podle svých zálib, možností a schopností veškeré spolkové činnosti  
(b) Přispívat do klubového zpravodaje „Občasný Informační Nepravidelník“ (OIN). 
(c) Účastnit se výročního srazu spolku s právem být informován o činnosti a hospodaření 

spolku, podávat návrhy a požadovat i dostávat informace, ale bez práva hlasovat. 
(d) Osobně se účastnit všech jednání o své osobě. 
(e) Bezplatně dostávat klubový zpravodaj „Občasný Informační Nepravidelník“ (OIN) s 

informacemi o dění ve spolku a pořádaných akcích. 
(f) Na základě svého osobního rozhodnutí ze spolku kdykoliv vystoupit. 

10. Povinnosti zkušebního člena spolku: 
(a) Dodržovat zákony České republiky, stanovy spolku, usnesení výročního srazu spolku a 

rozhodnutí výboru spolku. 
(b) Řádně platit stanovený členský příspěvek. 
(c) Chránit majetek spolku a pečovat o něj. 
(d) Aktualizovat neprodleně údaje o své osobě v členské evidenci spolku (např. změna 

příjmení, bydliště, telefonního čísla, elektronické adresy atp.). 
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11. Práva řádného člena spolku: 
(a) Zúčastnit se podle svých zálib, možností a schopností veškeré činnosti spolku. 
(b) Přispívat do klubového zpravodaje „Občasný Informační Nepravidelník“ (OIN). 
(c) Užívat se souhlasem výboru majetek spolku. 
(d) Účastnit se výročního srazu spolku s právem být informován o činnosti a hospodaření 

spolku, s právem jednat, usnášet se a hlasovat o všech otázkách projednávaných výroč-
ním srazem spolku, volit výbor a jeho prostřednictvím se účastnit řízení spolku. 

(e) Podávat návrhy a požadovat i dostávat informace o činnosti spolku. 
(f) Osobně se účastnit všech jednání o své osobě nebo o svých návrzích. 
(g) Být volen do výboru spolku. 
(h) Bezplatně dostávat klubový zpravodaj „Občasný Informační Nepravidelník“ (OIN) s 

informacemi o dění ve spolku a o pořádaných akcích. 
(i) Za úhradu nutných nákladů a pro dodržení všech zásad péče o majetek spolku využívat 

klubovou branně-sportovní základnu v pěchotním srubu R-S 74 „Na Holém“ v k.ú. 
Panské pole v Orlických horách. 

(j)  Na základě svého osobního rozhodnutí ze spolku kdykoliv vystoupit. 
12. Povinnosti řádného člena spolku: 

(a) Dodržovat zákony ČR, stanovy spolku, usnesení výročního srazu spolku a rozhodnutí 
výboru spolku. 

(b) Řádně platit stanovený členský příspěvek. 
(c) Chránit majetek spolku a pečovat o něj. 
(d) Je-li zvolen do funkce, odpovědně ji vykonávat. 
(e) Aktualizovat neprodleně údaje o své osobě v členské evidenci spolku (např. změna 

příjmení, bydliště, telefonního čísla, elektronické adresy atp.). 
13. Zánik členství: 

(a) Členství řádné i zkušební zaniká úmrtím člena, jeho vystoupením ze spolku nebo jeho 
vyloučením. Čestné členství zaniká zrušením na základě hlasování výročního srazu 
spolku. 

(b) Zkušební i řádný člen může ze spolku kdykoliv vystoupit na základě svého rozhodnutí, 
které písemnou formou ohlásí výboru spolku. 

(c) Člen může být vyloučen ze spolku na základě rozhodnutí výboru spolku, a to pouze z 
důvodů uvedených v písm. (d). Pokud by výbor jednal o vyloučení svého člena, není 
dotyčný člen výboru oprávněn k hlasování a jeho hlas se v tomto případě nepočítá. 
Zánik členství vyloučením nastává dnem uvedeným v rozhodnutí výboru o vyloučení 
člena. Rozhodnutí o vyloučení obdrží člen písemnou formou. Proti rozhodnutí o vy-
loučení se člen může odvolat prostřednictvím výboru k výročnímu srazu spolku, který 
může rozhodnutí o vyloučení zrušit od samého počátku nebo potvrdit. 

(d) Důvodem vyloučení je: 
- Neplacení ročního členského příspěvku ve stanoveném termínu, a to ani po písemné 

urgenci zaslané na jeho poštovní nebo elektronickou adresu dle členské evidence s 
tím, že za aktuálnost tohoto údaje odpovídá ten který člen spolku. 

- Neplnění povinnosti uvedených v těchto stanovách, v usneseních výročního srazu 
spolku a v rozhodnutích výboru spolku. 

- Hrubé nebo opakované porušení těchto stanov. 
- Prokazatelné poškozování zájmů a dobré pověsti spolku, jeho výboru a členů. 
- Podpora hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občanů. 

14. Při zániku členství je člen nebo jeho právní zástupce povinen vyrovnat se spolkem všech-
ny finanční pohledávky a majetkové záležitosti, včetně neprodleného vrácení zapůjčeného 
majetku spolku a členského průkazu. 
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15. Členové, kterým zaniklo členství  ve spolku, nemají právo na vrácení členského příspěvku 
ani na jiná majetková vyrovnání. 

 

článek IV 
Orgány spolku 

 
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: 

(a) výroční sraz spolku, 
(b) výbor spolku. 

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh 
jejich jednání je upraven dále ve stanovách. 

3. Výroční sraz spolku je tvořen shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou 
volené. 

4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet 
neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zase-
dání výročního srazu. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného 
orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu výročním 
srazem spolku pro hrubé porušení jeho povinností. 

 
článek V 

Výroční sraz spolku 
 
1. Výroční sraz spolku je tvořen shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem 

spolku. Projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období 
následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další 
rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do jeho působnosti zejména 
náleží: 
(a) Schvalování výroční zprávy o činnosti spolku za uplynulé období. 
(b) Schvalování zprávy o hospodaření za uplynulé období. 
(c) Schvalování plánu činnosti spolku na další období. 
(d) Stanovení výše členského příspěvku. 
(e) Volba členů výboru spolku.  
(f) Odvolání členů výboru spolku. 
(g) Rozhodnutí o přijetí nového řádného člena spolku po uplynutí jeho dvouleté zkušební 

doby. 
(h) Rozhodování o odvolání člena spolku proti rozhodnutí výboru spolku o jeho vyloučení. 
(i) Udělování čestného členství ve spolku. 
(j) Schvalování změn či doplňků ke stanovám spolku.  
(k) Schvalování symboliky spolku. 
(l) Rozhodování o zrušení a likvidaci spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem,  
(m) Rozhodování o likvidačním zůstatku při zrušení a likvidaci spolku. 
(n) Výroční sraz si může k rozhodnutí vyhradit kteroukoliv otázku týkající se spolku. 

2. Výroční sraz spolku je svoláván výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za 
rok. 

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolán mimořádný výroční sraz spolku. 
Výbor je povinen svolat ho nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí 
obsahovat uvedení důvodu a program mimořádného výročního srazu spolku. Nesvolá-li 
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statutární orgán spolku zasedání srazu do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, 
kdo podnět podal, svolat zasedání výročního srazu spolku na náklady spolku sám. 

4. Právo zúčastnit se výročního srazu spolku, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni 
členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm 
vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání 
srazu. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje 
nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

5. Pozvánka na výroční sraz spolku spolu s jejím programem musí být rozeslána členům 
nejméně třicet dní před jeho konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně 
omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání výročního srazu spolku lze 
odvolat nebo odložit. 

6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Výroční sraz spolku je 
schopen usnášet se za účasti minimálně 30 % všech členů spolku. 

7. Jednání výročního srazu spolku řídí předseda výboru, nebo jím pověřená osoba. Předseda 
výboru vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se sraz usnese na předčasném 
ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze roz-
hodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. 

8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to 
možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřil výroční sraz 
spolku. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, 
kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen 
spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání výročního srazu spolku. Členská zá-
kladna je se zápisem z výročního srazu spolku seznámena jeho otištěním v nejbližším vy-
dání klubového zpravodaje „Občasný Informační Nepravidelník“ (OIN). 

 

článek VI 
Výbor spolku 

 
1. Výbor je statutárním orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směr-

nicemi výročního srazu spolku po celé své funkční období. Spolek tedy zvolil kolektivní 
formu statutárního orgánu.  

2. Výbor má 4 členy. Výbor ze svých řad volí předsedu výboru. Jednat jménem spolku může 
vždy jen předseda výboru společně s dalším členem výboru. 

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravi-
del, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné napl-
ňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi výročními srazy, do-
hlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pra-
vomoci, o kterých rozhoduje, na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného 
hospodáře. 

4. Výbor je svoláván předsedou výboru podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je 
usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou 
váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. 

5. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 
dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závaž-
ných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí. 

6. Předseda výboru je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to 
nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze. 

7. Do výlučné kompetence výboru patří: 
(a) svolávat výroční sraz spolku, 
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(b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat 
v rámci spolku, 

(c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto 
návrhy výročnímu srazu, 

(d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou činnost spolku, 
(e) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení, 
(f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro 

to existují závažné důvody, 
(g) schvalovat interní organizační směrnice spolku. 

8. Za spolek se členové výboru podepisují tak, že uvedou k názvu spolku své členství ve 
výboru, popřípadě předseda výboru uvede označení své funkce v rámci výboru. K uvede-
ným údajům připojí členové výboru vlastnoruční podpis.  

9. Předseda výboru vede výroční sraz spolku, ověřuje usnášeníschopnost a pořizuje zápis 
z jednání výročního srazu spolku. Předseda výboru též svolává a vede schůze výboru.  

 

článek VII 
Hlasování 

 
1. Přijímání rozhodnutí a volby na výročním srazu spolku jsou prováděny veřejným hla-

sováním přítomných řádných členů. Každý řádný člen spolku má jeden hlas. Pro potřeby 
hlasování mohou být řádní členové vybaveni označením (hlasovacími lístky). Výroční sraz 
je usnášeníschopný, je-li přítomno více než 30 % řádných členů spolku. 

2. Pro schválení hlasování o běžných záležitostech, s výjimkou záležitostí uvedených v ná-
sledujících bodech 3, 4 a 5, u kterých je třeba tam uvedené kvalifikované většiny, je za-
potřebí nadpoloviční většiny řádných členů přítomných na výročním srazu spolku. V přípa-
dě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo v jeho nepřítomnosti hlas člena výboru, 
který řídí jednání. 

3. Dvoutřetinová většina všech řádných členů přítomných na výročním srazu spolku je třeba 
pro schválení hlasování podle Článku V, odst. 1, písmena (a), (b) a (e) těchto stanov. 

4. 75% většina všech řádných členů přítomných na výročním srazu spolku je třeba pro 
hlasováni podle Článku V, odst. 1, písmena (f), (j) a (k) těchto stanov. 

5. 80% většina všech řádných členů přítomných na výročním srazu spolku, je zapotřebí pro 
schválení rozhodnutí podle Článku V, odst. 1, písmena (l) a (m) těchto stanov. 

 
článek VIII 

Majetek a hospodaření 
 
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a 

odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, 
nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k fi-
nancování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek 
pro realizaci těchto činností. 

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. 
Platí to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo 
charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří odměna sjednaná na základě plat-
ných smluv. 
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4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného napl-
ňování poslání a cílů spolku. 

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu 
dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. 

6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpe-
čeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí roz-
sah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě. 

7. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních 
předpisech a směrnicích spolku. 

 
článek IX  

Platnost stanov spolku 
 

1. Tyto stanovy byly schváleny řádným výročním srazem spolku konaným dne 25. listopadu 
2017 a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018. 

2. Dnem nabytí účinnosti těchto stanov se zrušují dosavadní stanovy spolku. 
 

článek X 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí výročního srazu 

spolku nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
2. Pro zrušení spolku platí ustanovení § 168 až § 173, § 268 až § 273 zákona č. 89/2012 Sb. 

Výroční sraz určuje způsob zrušení, případně likvidátora, výběr nabídky podle § 272 odst. 
2 zákona č. 89/2012 Sb. a může si vyhradit k rozhodnutí jakoukoliv záležitost týkající se 
zrušení, fúze nebo rozdělení spolku. Výroční sraz může rozhodnout o fúzi nebo rozdělení 
spolku podle § 274 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb. 

3. Práva a povinnosti těmito stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. 

 
 
 
 
 
V Praze, dne 25. listopadu 2017  
 
 
 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
předseda výboru 

   (podpis bez úředního ověření)  
 
  
 


