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sTANoVY
Spolku autorizovaných prodejců a opravců

automobi!Ů znaČky Škoda Čn (spoČn}

čtánek r.
úvodní ustanovení

1.1. Název spolku je: Spolek autorizovaných prodejců a opravců automobilů značky Štoaa ČR

2.I.

(sPoČR) (dále jen ,,Spolek").
Sídlem Spolku je: Americká2736,272Ot Kladno.
Spolek je právnickou osobou podle zákona č. 89nOL2 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

článek z.
Cíl činnostiSpolku

Cílem činnosti Spolku je rozvoj komunikace a spolupráce se společnosti ŠrOOn AUTO
a.s., zvyšování ekonomické prosperity členů Spolku, hájeníspolečných zájmů členů
Spolku a rozvoj dobrého jména vozů značky Škoda v České republice.
za vÝše uvedenÝm cílem bude spolek zeiména:

a) spolupracovat se členy Spolku,
b) spolupracovat se sdělovacími prostředky,

c) poskytovat členům Spolku informace týkající se prodeje a oprav vozů značky Škoda a
služeb s tím souvisejících,

d) pořádat setkáníčlenů Spolku a dalšíspolečenské akce,

e) dohlížet na etiku podnikáníčlenů Spolku,
f) podporovat rozvoj odborných znalostíčlenů Spolku a jejich zaměstnanců,
g) spolupracovat s osobami s podobným cílem činnosti.

čtánek g.

Vznik a zánik p!noprávného členství

Členem Spolku se může stát na základě svého dobrovolného rozhodnutí každá fyzická
nebo právnická osoba, která je autorizovaným prodejcem nebo autorizovaným opravcem
vozů značky Škoda na území České republiky; pro účely těchto stanov se za takového
prodejce nebo opravce považuje pouze osoba, která má se společnostíŠKODA AUTO a.s.,
lČ: 0017704L, uzavřenou platnou a účinnou smlouvu činícíz níautorizovaného prodejce
nebo opravce vozů značky Škoda na území České republiky. Nikdo nemůže být nucen ke
členství.

2,2.

3.1.
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3.2. Členstvívzniká:
a) dnem pŮvodní registrace Sdružení Ministerstvem vnitra České republiky (dále jen

,,ministerstvo") v roce 2008 těm osobám, které na schůzi přípravného výboru podáním
přihláŠky projevily vůli stát se členy Sdružení a zaplatily členský příspěvek na účet
Sdružení,

b) ostatním osobám dnem přijetí za člena Spolku valnou hromadou na základě písemné
přihláŠky obsahující prohlášení o přistoupení ke stanovám Spolku a zaplacením
Členského příspěvku na účet Spolku, podle toho, která ztěchto skutečností nastane
později.

3.3. Členstvízaniká:
a) vystoupením člena ze Spolku formou písemného prohlášení, a to s účinností ke dni

řád ného doručen í tohoto proh lášen í představenstvu,

b) vyloučením člena ze Spolku valnou hromadou pro hrubé porušení členských
povinností nebo pro trvalé porušování členských povinností nebo pro porušování
etiky podnikání,

c) dnem, kdy člen Spolku přestal být autorizovaným prodejcem nebo opravcem vozů
značky Škoda na územíČeské republiky,

d) smrtí či omezením svéprávnosti člena Spolku - fyzické osoby, v rozsahu, který brání
Členství ve Spolku. O rozsahu omezení svéprávnosti, které brání členství, rozhoduje
valná hromada,

e) zánikem člena Spolku - právnické osoby,
f) zánikem Spolku,
g) v případě prodlení s placením členských příspěvků delším než 10 dnů, pokud

spolku nezaillatí členské příspěvky ani v dodatečné lhůtě jemu pro tento
určené, a to dnem marného uplynutítéto dodatečné lhůty.

č!ánek +.
přidružené členství

4,L. Kromě řádného člena se může stát členem Spolku kterákoliv jiná fyzická
a/nebo právnická osoba, která nesplňuje shora uvedené podmínky, ale vzhledem ke
vztahu k cíli Spolku je jejíčlenstvípřínosem (tzv. přidružené členství). Její práva jsou však
omezena. PřidruŽené členství vzniká dnem přijetí za přidruženého člena Spolku valnou
hromadou na základě písemné přihlášky za přidruženého člena. Přidružené členství není
podmíněno zaplacením členského příspěvku. Přidružené členství je omezeno na dobu
urČitou, maximálně na dobu dvou let. Tato doba může být opakovaně prodloužena na
základě písemné žádosti přidruženého člena. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje
valná hromada plnoprávných členů. Přidružený člen Spolku nemá právo hlasování na
valné hromadě a nemá právo podílet se na výběru delegáta podle čl. 8.2. stanov může se
jívŠak ÚČastnit a může být též volen členem představenstva čijiného orgánu Spolku,

člen
účel
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4.2. Přidružené členství zaniká:

a) vystoupením člena ze Spolku formou písemného prohlášení, a to s účinností ke dni
řád ného doručen í tohoto proh lášen í představenstvu,

b) vyloučením člena ze Spolku valnou hromadou pro hrubé porušeníetiky podnikání,
c) smrtí či omezením svéprávnosti přidruženého člena Spolku - fyzické osoby

v rozsahu, který brání přidruženému členství ve Spolku. O rozsahu omezení
svéprávnosti, které brání přidruženému členství, rozhoduje valná hromada,

d) zánikem přidruženého člena Spolku - právnické osoby,
e) zánikem Spolku.

článek s.
Práva a povinnosti členů Spolku

5.1. KaždÝ plnoprávný člen Spolku má právo:

a) podílet se na činnosti Spolku,
b) účastnit se, vystupovat a hlasovat na valné hromadě,
c) být informován o všech činnostech Spolku,
d) předkládat návrhy a podněty valné hromadě a představenstvu,

e) na pravidelné zasílání zápisů z jednání představenstva a valné hromady v písemné
nebo elektronické formě,

f) na právní pomoc v případech, kdy se člen Spolku při svém podnikání majícím
souvislost s prodejem Či opravami vozů značky Škoda ocitne v situaci, kdy bude
potřebovat právní ochranu či právní pomoc (dále jen ,,právní pomoc"). Člen Spolku
musí o tuto právní pomoc zažádat písemně nebo elektronickou cestou. V této své
Žádosti musí člen Spolku uvést příčiny a důvody, které ho k žádosti o právní pomoc
vedou. Poskytnutí právní pomoci plnoprávnému členu Spolku hrazené z rozpočtu
Spolku podléhá předchozímu schválení představenstvem Spolku a je omezeno na 5
hodin právních služeb pro každého plnoprávného člena Spolku ročně. Toto právo na
právní pomoc bude realizováno u smluvního partnera určeného valnou hromadou
Spolku.

5.2. KaždÝ plnoprávnÝ člen Spolku má povinnost:

a) jednat v souladu s těmito stanovami,
b) jednat v souladu s rozhodnutím valné hromady a představenstva,

c) zachovávat dobré jméno Spolku,
d) platit členský poplatek řádně a včas
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ánek 6.

6.1. Orgány Spolku jsou valná hromada a představenstvo.

článek z.
valná hromada

7,I. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
7.2. Valnou hromadu tvoří všichni plnoprávní členové Spolku. Každý člen Spolku má na

jednání valné hromady jeden hlas. Člen Spolku - fyzická osoba se účastníjednání valné
hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, který předloží písemnou plnou moc.
Člen Spolku - právnická osoba se účastní jednání valné hromady v zastoupení svým
statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce, který předloží písemnou plnou
moc. Zástupcem člena Spolku - fyzické i právnické osoby musí být vždy fyzická osoba.

7.3. Valná hromada se scházípodle potřeby, minimálně však jednou za rok.
7.4. Valnou hromadu svolává předseda představenstva. Předseda představenstva je povinen

svolat valnou hromadu rovněž v případě, že o to písemně požádá alespoň jedna třetina
všech členů Spolku.

7.5. Předseda představenstva svolává valnou hromadu pozvánkami odeslanýmivšem členům
Spolku nejméně deset dnů před konáním valné hromady. V pozvánce uvede den, dobu a

místo konánívalné hromady a návrh programu valné hromady.
7,6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpolovjční většina členů Spolku.
7.7. Jednání valné hromady řídí předseda představenstva nebo jím pověřený

Člen představenstva, který je zpravidla místopředseda představenstva. Před
schválením programu valné hromady musí valná hromada zvolit jednoho zapisovatele,
jednoho ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů. Tyto osoby musíse
svým zvolením souhlasit. Ověřovatel zápisu musí být člen Spolku - fyzická osoba nebo
statutární orgán, popřípadě člen statutárního orgánu člena Spolku - právnické osoby.

působnost valné hromadv

7.8. Do působnosti valné hromadv patří:

a) schvalovánístanov a jejich změn,
b) volba a odvoláníčlenů představenstva,

c) schvalování zprávy o hospodaření Spolku,
d) schvalování výše členského příspěvku,

e) schvalování návrhu rozpočtu Spolku,
f) přijímání nových členů Spolku dle článku 3.,

odstavce 4.1. stanov,
odstavce 3.2., písmeno b) a článku 4,

g) vylouČení člena Spolku dle článku 3., odstavce 3.3., písmeno b) stanov a článku 4,
odstavce 4.2. písm. b) stanov

h) rozhodnutí o zrušení Spolku,

Orgány Spolku
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volba likvidátora,

volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné
hromadě,

k) schvalováníprogramu na valné hromadě,

l) rozhodnutí o tom, zda o věcech uvedených v tomto článku 7. stanov bude hlasováno
tajně za podmínek uvedených v odstavci 7.1-2. stanov,

m)schvalovánírozpočtového rámce pro právnípomoc plnoprávným členům Spolku,

n) další věci v tomto bodě neuvedené, pokud to není v rozporu se stanovami nebo
zákonem.

Rozhodování valné hromadv

7.9. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li
stanovy vyšší počet hlasů.

7.10. Krozhodnutí dle článku 7., odstavec7,8,, písmena a), d),8), h), i), stanov jetřeba dvou
třetin hlasů všech členů Spolku.

7.11. Hlasování valné hromady mimo zasedání- per rollam, Valná hromada může přijímat svá

rozhodnutítaké per rollam, a to prostřednictvím e-mailu. Při hlasováníper rollam je

rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetívysloví nadpolovičnívětšina všech členŮ Spolku.
a) Hlasováním per rollam lze rozhodovat:
. o otázkách, které byly navrženy představenstvem nebo členy spolku, představujícími
alespoň 30 % hlasů,
. o schválení výroční zprávy představenstva,
. o schválení účetní závěrky za uplynulý rok včetně vypořádání rozpočtového přebytku či

schod ku.

b) Hlasováním per rollam nelze rozhodovat:
. o změně stanov
. o jmenování statutárních zástupců,
. o zrušeníSpolku.
c) Postup při hlasování per rollam:
. Návrh usnesení a podklady potřebné k jeho posouzenímusíbýt členům rozeslány
nejpozději 20 dnů před termínem stanoveným pro uzávěrku hlasování, vyjádřísvůj souhlas
nebo nesouhlas s návrhem usnesení.
. vyjádřeníčlena v rámci hlasování je platné pouze s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo
učiněno, podepsané vlastní rukou na listině ve formátu pdf obsahující plné znění návrhu
rozhodnutía zaslané e-mailem na e-mailovou adresu Spolku.
. představenstvo oznámíčlenům spolku e-mailem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení
přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.
. zápis o přijatém usneseníschváleném per rollam se připojípo ověření náležitostík zápisu z

nejbližšího násled ujícího zasedán í Valné h romady.

i)

j)
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7.L2. V případě, že valná hromada bude hlasovat o věcech uvedených ve článku 7.,
odstavec 7.8., písmena a) a n), či 8, odstavec 8.1.) může valná hromada na návrh člena
Spolku rozhodnout, že o těchto věcech bude hlasováno tajně. V případě, že valná
hromada tento návrh schválí, pověří předseda představenstva zapisovatele přípravou
hlasovacích lístků a osoba pověřená sčítáním hlasů spolu se zapisovatelem rozdá
hlasovací lístky přítomným členům Spolku. Poté předseda představenstva vyhlásí
dostateČně dlouhou přestávku na to, aby všichni přítomní členové Spolku mohli tajně
vyplnit svŮj hlasovací lístek a vhodit jej do určeného předmětu. Po uplynutí času
vyhrazeného k volbě podle předchozí věty vyzve předseda představenstva osobu
pověřenou sČÍtáním hlasů a zapisovatele, aby sečetli odevzdané hlasy. Na sčítání hlasů
dohlíží ověřovatel zápisu. Po sečtení hlasů sdělí osoba pověřená sčítáním hlasů valné
hromadě výsledek tajného hlasování. Jakékoliv námitky proti tajnému hlasování musí být
uplatněny neprodleně po tomto sdělení, jinak k nim nebude přihlíženo.

7,I3. Zjednání valné hromady se pořizuje zápis, který vyhotovuje zapisovatel.
Zápis podepisuje předseda představenstva, zapisovatel a ověřovatel zápisu,

č!ánek 8.
představenstvo

8,1. Statutárním orgánem Spolku je představenstvo. Představenstvo je kolektivním orgánem
a má pět členů, které volívalná hromada Spolku.

8.2. Členem představenstva může být. pouze člen Spolku fyzická osoba nebo
Člen statutárního'orgánu člena Spolku (případně jím určený zástupce) - právnické osoby,
případně přidružený člen Spolku. Funkční období člena představenstva je shodné
s funkčním obdobím představenstva.

8.3. Každý člen představenstva může být v průběhu funkčního období odvolán valnou
hromadou.

8.4.

Jednáníza spolek

Představenstvo jedná vždy nejméně třemi členy představenstva, z nichž alespoň
jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Za Spolek podepisují
vŽdy nejméně tři členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou
nebo místopředsedou představenstva, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
Spolku připojíčlenové představenstva svůj podpis s označením své funkce.
Při jednání jménem Spolku jsou členové představenstva povinni postupovat
dle rozhodnutí valné hromady a představenstva.
Sch ůzí představenstva se účastn í členové představenstva.
představenstvo řídí činnost spolku. Mezi základní povinnosti představenstva patří:

a) plnit úkoly uložené představenstvu valnou hromadou,

8.5.

8.6.
8.7.

Tainé hlasování

Spolek autorizovaných prodejců a opravců automobilů značky Škoda ČR



Amencká 2736
272 01 Kladno
lČ: 22736573
Bankovní spojení: ČsoB a,s., č, účtu: 221518735/0300

b) informovat valnou hromadu Spolku o své činnosti,
c) po všech stránkách zlepšovat komunikaci mezi členy Spolku,
d) pomáhat členům Spolku při řešení jejich problémů souvisejících s cílem Spolku,
e) řádně hospodařit s majetkem Spolku,
f) předkládat valné hromadě zprávu o hospodaření,
g) předkládat valné hromadě návrh rozpočtu na další rok,
h) řádně vést účetnictví,
i) jednat v souladu se stanovami,
j) napomáhat smírnému řešení sporů mezi členy Spolku a takovým sporům

předcházet,

k) řádně vést archiv Spolku,
8.8. Představenstvo není oprávněno rozhodovat o záležitostech, které patří do působnosti

valné hromady.
8.9. SchŮze představenstva se konají zpravidla v sídle Spolku. Schůzi představenstva svolává

předseda představenstva písemnými pozvánkami, případně e-mailem odeslaným všem
ČlenŮm představenstva, nejméně deset dnů před konáním schůze představenstva.
V pozvánce uvede den, dobu a místo konání schůze představenstva a návrh programu
sch ůze představenstva.

8.10. Ze schŮze představenstva se pořizuje zápis, který vyhotovuje zapisovatel, kterého zvolí
představenstvo ze svého středu na začátku každé schůze. Zápis podepisuje předseda
představenstva a zapisovatel.

Rozhodován í představenstva

8.11. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů představenstva.

8.12. Představenstvo rozhoduje nadpolovičnívětšinou hlasů přítomných členů.
8.13. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

předseda představenstva

8.14. Předsedu představenstva volí ze svého středu a odvolává nadpoloviční většinou hlasů
všech člen ů představenstvo.

8.15. Předseda představenstva řídí činnost představenstva. Mezi ieho povinnosti patří:

a) svolávat valnou hromadu Spolku,
b) řídit jednánívalné hromady Spolku,
c) svolávat schůzi představenstva,

d) řídit schůzi představenstva,

e) zajiŠťovat opisy zápisů z jednánívalné hromady a schůze představenstva.
8.16. V případě, že předseda představenstva nemůže plnit své povinnosti, plní tyto povinnosti

místopředseda představenstva. Nemůže-li plnit tyto povinnosti ani místopředseda
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představenstva, má se za to, že plněním povinností předsedy představenstva je pověřen
nejsta rší člen představenstva.

8.17. FunkČní období předsedy představenstva je shodné s funkčním obdobím představenstva,

M ístopředseda představenstva

8.18. MÍstopředsedu představenstva volí se svého středu a odvolává nadpoloviční většinou
hlasů všech členů představenstvo.

8.19. MÍstopředseda představenstva plní povinnosti předsedy představenstva v případě, že
předseda představenstva nemůže tyto povinnosti plnit.

8.20. Funkční období místopředsedy představenstva je shodné s funkčním obdobím
představenstva.

pokladník spolku

8.2I. Pokladníka Spolku volí a odvolává nadpoloviční většinou hlasů všech členů
představenstvo.

8.22. Povinností pokladníka Spolku je:.

a) zajistit řádné vedení účetnictví Spolku,
b) předkládat představenstvu návrh zprávy o hospodařeníSpolku,
c) předkládat představenstvu návrh rozpočtu Spolku k předběžnému projednání,

d) předkládat představenstvu k předběžnému projednání návrh na stanovení výše
členského příspěvku,

e) kontrolovat placení členského příspěvku,
f) průběžně informovat představenstvo o hospodaření Spolku.

8.23. Funkce pokladníka Spolku je neslučitelná s funkcí předsedy představenstva
a m ístopředsedy představenstva.

8.24. Funkční období pokladníka Spolku
obdobím představenstva.

Fu n kčn í období představenstva
8.25. Funkční období představenstva činí jeden rok, přičemž neskončí před

zvolen ím představenstva nového.
8.26, Neschválili nebo neprojedná-li valná hromada na svém prvním jednání konaném

po uplynutí jednoho roku funkčního období představenstva návrh, aby bylo zvoleno
nové představenstvo, prodlužuje se funkční obdobístávajícího představenstva od tohoto
jednání valné hromady o jeden rok, a to i opakovaně. Takto se bez dalšího souběžně
prodlouŽí i funkční období předsedy představenstva, místopředsedy představenstva a
pokladníka Spolku, V případě, že na výše uvedeném jednání valná hromada schválí
návrh, aby bylo zvoleno nové představenstvo, dojde k volbě všech členů představenstva.

8.27. Nově zvolené představenstvo si následně zvolí svého předsedu, místopředsedu a
pokladníka.

nemusl být shodné s funkčním

B
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8.28. Člen představenstva může v průběhu funkčního období na svou funkci rezignovat, a

to prostřednictvím doporučeného dopisu adresovaného Spolku. Výkon funkce
člena představenstva v takovém případě končí uplynutím třech měsíců od
doručení rezignačního dopisu Spolku,

čtánek g.

Zásady hospodaření

9.1. Spolek odpovídá svým majetkem za porušenísvých závazků.
9.2. Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 7a řádné

vedeníúČetnictví odpovídá představenstvo a v rámci představenstva jeho pověřený člen
a pokladník Spolku.

9.3. Za řádné hospodaření s majetkem Spolku odpovídá představenstvo Spolku.
9.4. Za účelem zajištění řádného hospodaření s majetkem Spolku představenstvo předkládá

každý rok na prvním jednání valné hromady v kalendářním roce valné hromadě ke

schválení zprávu o hospodaření Spolku v uplynulém roce a návrh rozpočtu na další rok.
9.5. Příjmy Spolku tvořízejména členské příspěvky a dary členů Spolku, jakož ijiných osob,

čtánek to.
Členský příspěvek

10.1. Členské příspěvky jsou určeny k zajištění činnosti Spolku, dále k účelům definovaným
těmito stanovami, přičemž k jiným účelům nemohu být použity.

10.2. Výši ročního členského příspěvku stanoví na návrh představenstva valná hromada každý
rok na svém prvním jednání v kalendářním roce. Neschválí-li valná
hromada navrhovanou výši členského příspěvku na svém prvním jednání v kalendářním
roce, jsou Členové Spolku povinni zaplatit členský příspěvek ve výši, v jaké by|

stanoven v předcházejícím kalendářním roce.
10.3. Členský příspěvek musí člen Spolku zaplatit do 30 dnů od obdržení faktury k jeho

zaplacení.
10.4. Členský příspěvek se zaplacením stává majetkem Spolku a jako takový nemůže

být vrácen, a to ani při zániku členství.

článek tt.
Zánik Spolku

11.1. Spolek zaniká

a) na základě rozhodnutívalné hromady o zrušeníSpolku,
b) sloučením s jiným Spolkem,
c) v případě poklesu počtu členů pod zákonnou mez,

d) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.
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11.2. Před zánikem Spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění Spolku nepřechází na
právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor. Pro likvidaci Spolku se použijíustanovení
občanského zákoníku o likvidaci spolku.

11.3. Likvidátora volí valná hromada. V případě, že k zániku Spolku dojde
Pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení, provede likvidaci likvidátor
určený soudem.

11.4. LikvidaČnízŮstatek se rozdělí po zániku Spolku rovným dílem mezi osoby, které byly členy
Spolku ke dni zániku Spolku.

článek tz.
závěrečná ustanovení

12.1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení, účinnosti dnem jejich zveřejnění ve
spolkovém rejstříku.

12.2, První představenstvo Sdružení tvoří do doby volby představenstva valnou
hromadou všichni členové přípravného výboru. Představenstvo a zástupci budou dle
pravidel uvedených v ustanovení článku 7 stanov zvoleni na prvním zasedání valné
hromady.

12.3. Na první schŮzi představenstva bude zvolen první předseda představenstva, první
místopředseda představenstva a první pokladník Sdružení.

12.4. FunkČní období prvního představenstva, prvního předsedy představenstva, prvního
místopředsedy představenstva a prvního pokladníka Sdružení končí
zvolením předstávenstva valnou hromadou. V dalším funkčním období tohoto
představenstva řídí ustanoveními článku 8 stanov.

12.5. Na záleŽitosti těmito stanovami neupravené se použijí ustanovení příslušných právních
PředpisŮ ČR, zejména zákon č. 8gí2OI2 Sb., občanský zákoník v platném a účinném
znění,

. "#*iH"*Tř:Íl1fr§jťc.

Likvidace spolku
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přéáseda před stavenstva
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