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         ARBESOVO NÁMĚSTÍ 1029/1, 150 00 PRAHA 5  

 

 

 

 

STANOVY AERO CAR CLUBU PRAHA z.s. 
 

Článek 1. 

DEFINICE, POSLÁNÍ, PŘEDMĚT A CÍL ČINNOSTI AERO CAR CLUBU PRAHA z.s. 
 

Aero Car Club Praha, z. s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, v platném znění. Je spolek jednotlivců, fyzických osob, zajímajících se o historii 

motorismu a zaměřený k uchování, restaurování a používání jakéhokoliv druhu historických vozidel, 

zejména však vozů Aero, včetně jejich historické dokumentace a jejich prezentace veřejnosti. Další náplní 

činnosti je testování historických vozidel na jejich původnost a pořádání akcí pro historická vozidla. 
 

Název spolku je: „Aero Car Club Praha, z. s.“ 
 

Článek 2. 

SÍDLO A VEDENÍ AERO CAR CLUBU PRAHA z.s. 
 

Sídlem Aero Car Clubu Praha, z.s. je Arbesovo náměstí 1029/1, 150 00 Praha 5. 

Vedení Aero Car Clubu Praha z.s. zajišťuje výbor v čele s prezidentem. 
 

Článek 3. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AERO CAR CLUBU PRAHA z.s. 
 

Vedení Aero Car Clubu Praha z.s. zajišťuje pětičlenný výbor ve složení hospodář, technik, archivář a 

redaktor časopisu Aerovkář  v čele s prezidentem. 

Statutárním orgánem je výbor Aero Car Clubu Praha z.s. Každý člen výboru jedná v kompetenci své 

funkce samostatně. 

Řádné funkční období jsou tři roky, v mimořádných případech může členská schůze rozhodnout o změně 

ve výboru i mimo tuto dobu. 

Nejvyšším orgánem Aero Car Clubu Praha z.s. je výroční členská schůze, svolávaná výborem jedenkrát 

ročně jako řádná. 

Výbor může svolat mimořádnou členskou schůzi a je povinen ji svolat na základě žádosti alespoň třetiny 

členů Aero Car Clubu Praha z.s. 

Výroční i mimořádná členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

Výroční i mimořádná členská schůze schvaluje návrhy většinou přítomných členů. 

Schvalování změn a dodatků stanov, dělení či rozpuštění Aero Car Clubu Praha z.s. a nakládání s 

nemovitým majetkem Aero Car Clubu Praha z.s. mohou být uskutečněny jen jsou-li na výroční členské 

schůzi (mimořádné členské schůzi) přítomny nejméně dvě třetiny všech členů Aero Car Clubu Praha z.s. 

Návrhy změn a dodatků stanov, dělení či rozpuštění Aero Car Clubu Praha z.s. a nakládání s nemovitým 

majetkem Aero Car Clubu Praha z.s.  jsou schvalovány dvoutřetinovou většinou přítomných členů. 

Hlasovací právo na členské schůzi mají všichni členové Aero Car Clubu Praha z.s. 

V případě rovnosti hlasů má prezident Aero Car Clubu Praha z.s. právo dodatečného rozhodujícího hlasu. 

Pro kontrolní účely výroční i mimořádná členská schůze Aero Car Clubu Praha z.s. zřizuje kontrolní 

komisi. 
 

Článek 4. 

HOSPODAŘENÍ AERO CAR CLUBU PRAHA z.s. 
 

Aero Car Club Praha z.s. hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené 

členskou schůzí, poplatků za testování historických vozidel na jejich původnost, výnosů z pořádaných 

akcí a případnými dary od fyzických a právnických osob. Prostředky vynakládá výhradně na úkony  



2 

 

 

 

 

 

 

spojené s předmětem činnosti Aero Car Clubu Praha z.s. řádně podložené účetními doklady. S výsledky 

hospodaření seznamuje výbor Aero Car Clubu Praha z.s. členy Aero Car Clubu Praha z.s. na výroční 

(mimořádné) členské schůzi. 
 

Článek 5. 

VZNIK ČLENSTVÍ V AERO CAR CLUBU PRAHA z.s. 
 

Členství v Aero Car Clubu Praha z.s. je dobrovolné. Členem může být fyzická osoba starší 15 let, která 

projeví patřičný zájem o činnost Aero Car Clubu Praha z.s. a aktivně se do ní zapojí. O přijetí nového 

člena rozhoduje výroční členská schůze nadpoloviční většinou hlasů na základě návrhu výboru. 
 

Článek 6. 

ZÁNIK ČLENSTVÍ V AERO CAR CLUBU PRAHA z.s. 
 

Členství zaniká: 

a) dobrovolným vystoupením na základě písemné odhlášky 

b) nezaplacením členského příspěvku do 31. prosince běžného roku 

c) vyloučením pro porušování stanov a neplnění členských povinností 

O vyloučení rozhoduje členská schůze na základě návrhu výboru (viz Článek 3.). 
 

Článek 7. 

PRÁVA ČLENŮ AERO CAR CLUBU PRAHA z.s. 
 

a) čerpat veškeré výhody, které umožňuje členství v Aero Car Clubu Praha z.s. 

b) podílet se na činnosti Aero Car Clubu Praha z.s. 

c) využívat všech služeb poskytovaných Aero Car Clubem Praha z.s. 

d) volit a být volen do orgánů Aero Car Clubu Praha z.s. s výjimkou členů mladších 18 let 

e) hlasovat, či jiným způsobem upraveným těmito stanovami rozhodovat o činnosti Aero Car Clubu 

Praha z.s. 

f) podávat návrhy orgánům Aero Car Clubu Praha z.s. a obracet se na ně se svými připomínkami 
 

Článek 8. 

POVINNOSTI ČLENŮ AERO CAR CLUBU PRAHA z.s. 
 

a) projevovat patřičný zájem aktivním přístupem k činnosti Aero Car Clubu Praha z.s. – zúčastnit se 

výroční (mimořádné) členské schůze a akcí pořádaných Aero Car Clubu Praha z.s.  

b) reprezentovat Aero Car Club Praha z.s. a prosazovat jeho zájmy na veřejnosti, budovat dobré 

jméno Aero Car Clubu Praha z.s. 

c) hradit ve lhůtě do 31.března běžného roku členský příspěvek ve výši schválené výroční členskou 

schůzí pro dané období. Nově přijatý člen Aero Car Clubu Praha z.s. hradí členský příspěvek v 

plné výši od kalendářního roku, ve kterém byl přijat za člena Aero Car Clubu Praha z.s. 
 

Článek 9. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

Výše příspěvku, způsob čerpání možných výhod, způsob hospodaření a nakládání se získanými 

prostředky, jakož i jiné záležitosti podstatné pro úspěšný rozvoj činnosti jsou po schválení výroční 

členskou schůzí platné na dobu neurčitou, případně do další změny schválené výroční (mimořádnou) 

členskou schůzí. 
 

Článek 10. 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. Stanovy byly 

schváleny na ustavující schůzi dne 3.12.2015. Účinnost nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku 

vedeného u Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2 


