
S T A N O V Y 
ZAPSANÉHO SPOLKU 

Klub vojenské historie Gabreta, z.s. 
 

I. Základní ustanovení 
1. Klub vojenské historie Gabreta, z.s. (dále jen „Klub“), je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. 

občanského zákoníku. 
2. Sídlo Klubu: Milejovice 33, 387 01 Volyně  
3. Klub sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Každý může do klubu vstoupit a z Klubu vystoupit 

podle svého vlastního rozhodnutí. 
II. Poslání a orientace Klubu 

4. Klub je nezisková kulturní a sportovní organizace sdružující členy, kteří se na základě své 
zájmové činnosti spolupodílejí na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie a 
přispívají tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této oblasti historie od prvního 
osídlení až po současnost. 

5. Za účelem realizace poslání Klubu bude Klub vyvíjet především následující aktivity: 
III. uchování památek, 
IV. b) výchovu svých členů a ostatních občanů k odmítání válek, násilí, stejně tak rasové a národnostní a jiné 

nesnášenlivosti, 
V. rekonstrukci historických uniforem, výstrojních součástek, odznaků a jiných věcí souvisejících s činností 

Klubu, 
VI. rekonstrukci historických událostí formou srazů, vzpomínkových akcí, přednášek, pomoc při zpracování 

rekonstrukcí bojů nebo při natáčení historických filmů a dokumentů,  
VII. další činnosti zaměřené do oblasti amatérského výzkumu historie vojenství v České republice,  
VIII. pořádání a účast členů na sportovních akcích a soutěžích. 

6. Za účelem zajištění financování činnosti Klubu může Klub vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, a 
to v následujících oblastech: 

a) publikační a konzultační činnosti 
b) pořádání veřejných akcí 
c) pronájem majetku Klubu 
d) reklamní činnost 

Zisk z vedlejší hospodářské činnosti Klubu musí být využit pouze na zajištění hlavní činnosti Klubu 
popsané v čl. II bodu 2 Stanov. 
 

IX. Práva a povinnosti členů 
7. Klub má dva druhy členů, a to členy emeritní a členy řadové. 
8. řadovým členem Klubu se může stát každá fyzická osoba bez ohledu na národnost a státní 

příslušnost, o jejímž přijetí za řadového člena Klubu rozhodne předseda Klubu. Řadovým členem 
Klubu se žadatel stane okamžikem, kdy jej předseda Klubu zapíše do seznamu řadových členů Klubu. 

9. Emeritním členem Klubu jsou všichni zletilí a svéprávní účastníci ustavující schůze Klubu, kteří na 
ustavující schůzi Klubu projevili vůli stát se členy Klubu. Emeritním členem Klubu se dále může stát 
každá fyzická osoba bez ohledu na národnost a státní příslušnost, která je alespoň po dobu 3 let 
řadovým členem Klubu a o jejímž přijetí za emeritního člena Klubu rozhodne na základě návrhu 
předsedy Klubu Valná hromada Klubu v závislosti na tom, jakým způsobem navržený přispěl 
k rozvoji či zkvalitnění činnosti Klubu. Na vznik emeritního členství Klubu není právní nárok. 

10. Emeritní členství v Klubu vzniká fyzické osobě zápisem do seznamu emeritních členů Klubu dle 
rozhodnutí Valné hromady Klubu.  

11. Členství v Klubu zaniká: 
a) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení o vystoupení, a to okamžikem 

doručení takového oznámení Klubu 
b) vyloučením člena Valnou hromadou z důvodu závažného porušení povinností člena Klubu 

vyplývajících z jeho členství v Klubu nebo v případě, že člen Klubu bez vážných důvodů 
po dobu delší než 6 měsíců neúčastní činnosti Klubu ve smyslu bodu 6 písm. a) a b) tohoto 
článku Stanov; k rozhodnutí Valné hromady o vyloučení emeritního člena Klubu je nutný 
souhlas alespoň tří čtvrtin všech emeritních členů Klubu  

c) zánikem Klubu 
d) nezaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok nejpozději do 1. května 

kalendářního roku – v takovém případě členství zaniká dnem 2.5. příslušného roku. 



V případě, že členský příspěvek bude dodatečně uhrazen, obnoví se členství takového člena 
Klubu ke dni uhrazení příspěvku. 

12. Základní práva a povinnosti člena: 
a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností činnosti Klubu 
b) účastnit se podle svých možností a schopností akcí, pořádaných Klubem, podílet se 

přiměřeně na jejich organizaci a navrhovat možné aktivity či akce Klubu 
c) platit členské příspěvky ve výši a termínech, stanovených valnou hromadou a zároveň se 

podílet na finančních a materiálních výhodách z činnosti Klubu vyplývajících pro jeho 
členy 

d) jednat vždy v souladu se zájmy Klubu a v souladu s cíli a účelem Klubu 
e) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci činnosti Klubu, jeho orgánů i jeho 

dalších členů jakož i vznášet dotazy a připomínky k činnosti Klubu; člen Klubu má právo 
na informace o hospodaření Klubu a o činnosti Klubu, které je k žádosti člena Klubu 
tomuto povinen poskytnout předseda Klubu nejpozději do 30 dnů od obdržení takové 
žádosti; člen Klubu má právo nahlížet do účetních dokladů a dalších dokladů o hospodaření 
a činnosti Klubu 

f) účastnit se jednání Valné hromady Klubu 
g) plnit další povinnosti, které členům Klubu stanoví valná hromada Klubu 
h) zachovávat mlčenlivost o informacích, které se v souvislosti s členstvím v Klubu dozví a 

které předseda Klubu nebo valná hromada Klubu označí za důvěrné 
13. Emeritní členové Klubu mají navíc následující práva: 

a) být volen do orgánů klubu  
b) rozhodovat o přijetí osob, navržených předsedou, za emeritního člena Klubu 

Výkon práv člena Klubu uvedených v bodě a) a b) je podmíněn dosažením plnoletosti člena Klubu.     
 

X. Členský příspěvek, vedení evidence členů 
14. O členství v Klubu vede Klub řádnou evidenci. Vedení evidence zajišťuje předseda Klubu. Každý 

člen Klubu je oprávněn požádat o nahlédnutí do takové evidence a předseda Klubu je povinen mu to 
umožnit. Změny o údajích týkajících se členství v Klubu je předseda Klubu povinen do evidence 
promítnout bezprostředně poté, kdy změna nastane. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost 
od Klubu na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, 
popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Každý člen Klubu obdrží rovněž průkazku člena 
Klubu. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li 
žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný 
právní ochrany. 

15. O výši členských příspěvků, které budou členové Klubu v souvislosti s jejich členstvím Klubu platit, 
jakož i termíny splatnosti členských příspěvků a frekvenci jejich hrazení, rozhoduje valná hromada 
Klubu. Výše členských příspěvků řadových členů Klubu a emeritních členů Klubu může být 
stanovena odlišně.   
 

XI. Organizační struktura Klubu 
16. Nejvyšším orgánem Klubu je valná hromada Klubu. Valná hromada rozhoduje zejména o 

následujících záležitostech: 
a) schvaluje stanovy Klubu a jejich změny 
b) schvaluje zásady a koncepci činnosti Klubu 
c) schvaluje zprávy a podklady o činnosti Klubu 
d) schvaluje výsledky finančního hospodaření Klubu 
e) schvaluje výši členských příspěvků 
f) rozhoduje o symbolice a názvu Klubu 
g) rozhoduje o zrušení Klubu 
h) rozhoduje o nakládání s nemovitostmi v majetku Klubu a o převzetí závazků Klubem, 

jejichž hodnota přesáhne 500.000,-Kč. 
i) rozhoduje o dalších záležitostech, které si svým rozhodnutím vyhradí 

17. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně. Valnou hromadu svolává předseda Klubu. Předseda Klubu 
svolá zasedání valné hromady rovněž z podnětu alespoň jedné třetiny členů předsednictva Klubu 
nebo alespoň jedné třetiny řadových členů Klubu. Nesvolá-li předseda zasedání valné hromady do 
třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na 
náklady Klubu sám. Valná hromada rozhoduje většinou přítomných členů Klubu. K přijetí rozhodnutí 



Valné hromady ve věcech uvedených v čl. V bodu 1 písm. a), b), f), g) Stanov je třeba hlasů alespoň 
tří čtvrtin všech emeritních členů Klubu.   

18. V období mezi konáním valných hromad Klubu řídí činnost Klubu předseda Klubu a předsednictvo 
Klubu. Předsednictvo Klubu je tvořeno všemi emeritními členy Klubu. Předsednictvo Klubu volí ze 
svých řad předsedu Klubu a rovněž jej odvolává. Předsednictvo Klubu rozhoduje dále k návrhu 
předsedy Klubu o přijetí řadového člena Klubu za emeritního člena Klubu. Předseda Klubu je volen 
na dobu neurčitou. Funkce předsedy Klubu zaniká odvoláním, zánikem členství v Klubu nebo 
rezignací (v případě rezignace okamžikem, kdy bude Klubu doručeno oznámení předsedy Klubu o 
jeho rezignaci). Předsednictvo Klubu rozhoduje hlasováním, a to většinou hlasů všech přítomných 
emeritních členů Klubu. Jednání předsednictva svolává předseda Klubu, případně alespoň dva 
emeritní členové Klubu.  

19. Předsednictvo Klubu může ukládat předsedovi Klubu úkoly a povinnosti v rámci činnosti Klubu. 
K rozhodnutí o nakládání s majetkem Klubu, jehož hodnota přesahuje 30.000,-Kč, a dále 
k rozhodnutím o vzniku, změně či zániku pracovněprávního vztahu mezi Klubem a další osobou musí 
mít předseda Klubu předchozí schválení předsednictvem Klubu (to se netýká případů, uvedených 
v čl. V bodu 1 písm. h Stanov). 

20. Klub navenek reprezentuje předseda Klubu. Statutárním orgánem Klubu je předseda Klubu. Předseda 
Klubu je povinen řídit se usneseními valné hromady a rozhodnutími předsednictva Klubu a v těchto 
mezích se rozhodovat samostatně. O svých aktivitách a právních jednáních učiněných jménem Klubu 
je předseda povinen informovat předsednictvo Klubu na jeho nejbližším zasedání.  Za Klub jedná 
předseda Klubu tak, že k názvu Klubu připojí jednající svůj podpis s uvedením funkce v Klubu. 

 
XII. Finanční hospodaření klubu 

21. Klub hospodaří samostatně a o svém hospodaření vede evidenci v souladu s platnými právními 
předpisy. Vedení účetnictví může Klub zajišťovat prostřednictvím odborného dodavatele za úplatu. 

22. Základními finančními zdroji klubu jsou: 
a) vlastní členské příspěvky 
b) reklamní a sponzorské příspěvky a dary 
c) výsledky vedlejší hospodářské činnosti Klubu nebo dalších aktivit Klubu (pořádání 

sportovních akcí a podobně).  
23. Hospodaření Klubu se řídí rámcovým ročním rozpočtem, který schvaluje předsednictvo Klubu. 
24. Zprávu o hospodaření Klubu musí projednat valná hromada zpravidla na nejbližším zasedání 

konaném po skončení účetního období.  
 

XIII. Jednání valné hromady 
25. Valná hromada je usnášeníschopná, je – li přítomna alespoň polovina emeritních členů Klubu. 

Nestanoví – li tyto stanovy jinak, rozhoduje valná hromada veřejným hlasováním, přičemž k přijetí 
rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny přítomných členů Klubu. V případě hlasování o věcech 
uvedených v čl. V bodu 1 písm. a), b), f), g) Stanov je vedle hlasů tří pětin přítomných členů Klubu 
zároveň potřeba hlasů alespoň tří čtvrtin všech emeritních členů Klubu. Každý přítomný člen Klubu 
je oprávněn činit návrhy na rozhodnutí valné hromady. Jednání valné hromady řídí předseda Klubu a 
není – li přítomen, nejstarší přítomný emeritní člen Klubu, nestanoví – li valná hromada jinak. 
V případě více návrhů na rozhodnutí je vždy hlasováno postupně, a to nejprve o posledním 
vzneseném návrhu. Valná hromada může přijmout jednací řád, který podrobněji upraví průběh 
hlasování. 

 
XIV. Závěrečná ustanovení 

1 Jakékoli další změny a doplňky těchto stanov nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou 
hromadou. 

2 Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou klubu konanou dne 1. března 2015  
 
 
 
 


