Gold Wing Club CZ, z.s.
Stanovy spolku
Schváleny řádnou valnou hromadou konanou dne 17.11. 2018.
Článek 1 – Název a sídlo GWCCZ
1. 1 Gold Wing Club CZ, z.s. (dále GWCCZ) je zapsaný spolek provozovatelů motocyklů Goldwing (dále
jen GW). Působí na území České republiky. Sídlem GWCCZ je Praha 5, Náměstí 14. října 1307/2,
Smíchov, PSČ 150 00.
1. 2 Kontakty na GWCCZ jsou uvedeny na webových stránkách www.goldwing.cz.; emailová adresa je
info@goldwing.cz.
1. 3 GWCCZ je kolektivním členem mezinárodní federace s názvem GoldWing European Federation
(dále GWEF).
Článek 2 – Účel spolku
2. 1 GWCCZ je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem
naplňování společného zájmu, kterým je sdružování majitelů, provozovatelů a příznivců motocyklů
GoldWing (dále GW). 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.
Článek 3 – Hlavní činnost spolku
3. 1 Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2., co by společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
• pořádání setkání, srazů a vyjížděk majitelů, provozovatelů a příznivců motocyklů GW, včetně
manažerské činnosti při pořádání srazů a jiných akcí GWCCZ,
• výpomoci při opravách motocyklů, pořizování atypických dílů strojů GW, technickoporadenské činnosti pro potřeby strojů GW a podobně,
• podpory mezinárodních kontaktů, přátelství, aktivit a vzájemné informovanosti mezi kluby
sdružujícími majitele, provozovatele a příznivce motocyklů GW a přátelství mezi motocyklisty
vůbec,
• propagace motocyklů GW i jejich jezdců jako vzor toho, co je na motosportu cenného,
• podpory a podněcování mezinárodní účasti na akcích GWCCZ a GWEF v České republice.
3. 2 K podpoře hlavní činnosti spolek může vyvíjet vedlejší činnosti spočívající ve výdělečné činnosti a
hospodárném využití spolkového majetku spočívající ve:
• vydávání vlastních periodických i neperiodických publikací zaměřených na zvyšování
informovanosti členů a příznivců o historii i současnosti motocyklů GW,
• pořizování předmětů se spolkovým označením, jako jsou srazové plakety, odznaky, nášivky,
samolepky, oblečení včetně doplňků a dalších dárkových předmětů,
• atd.
3. 3 GWCCZ může uzavírat dohody s jinými mezinárodními organizacemi, pokud je to v souladu s
regulemi GWEF.

Článek 4 – Členství v GWCCZ
4. 1 Členství ve spolku je dobrovolné a nepřevoditelné, členem může být fyzická osoba starší 18 let.
Členství v GWCCZ vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou, která o přijetí
rozhoduje.
4. 2 Formy členství v GWCCZ jsou: řádný člen a čestný člen.
4. 3 Vznik členství v GWCCZ: Členem klubu může být osoba, která provozuje motocykl GW. Uchazeč o
členství ve spolku podá přihlášku písemně, nebo e-mailem na kontaktní adresu GWCCZ, ve které
písemným prohlášením přistoupí ke stanovám spolku.
4. 4 Řádným členem spolku může být osoba, která:
• splňuje podmínky dle článku 4.3.
• byla schválena jako řádný člen první členskou schůzí (dále valnou hromadou) - uchazeč o
členství musí být osobně přítomen na valné hromadě, která bude o jeho členství rozhodovat,
• uhradí členský příspěvek ve stanoveném termínu.
4. 5 Čestným členem může být osoba, která bude doporučena prezídiem GWCCZ a schválena valnou
hromadou a která poskytla GWCCZ výjimečné služby. Čestný člen je zproštěn placení členských
příspěvků.
4. 6 Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy
v tomto seznamu provádí prezídium při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně
kontaktních údajů.
Článek 5 – Povinnosti členů GWCCZ
5. 1 Řádní i čestní členové a čekatelé na členství v GWCCZ mají povinnost dodržovat stanovy a plnit
usnesení orgánů spolku.
5. 2 Řádní i čestní členové ve spolku mají povinnost aktivně hájit jeho zájmy, dodržovat vnitřní
dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy GWCCZ, nebo GWEF.
5. 3 Řádní členové mají povinnost platit členské příspěvky. Ty musí být uhrazeny vždy nejpozději do
konce předcházejícího kalendářnímu roku, pro který jsou členské příspěvky hrazeny. Rozhodné
datum pro uhrazení příspěvků je považováno datum připsání částky na běžný účet spolku nebo
datum vkladu do pokladny spolku. Pokud řádný člen do tohoto termínu příspěvek neuhradí, bude mu
automaticky zrušeno členství.
5. 4 Řádní i čestní členové a čekatelé na členství v GWCCZ mají povinnost sdělit prezídiu své kontaktní
údaje včetně případných změn tak, aby prezídium disponovalo seznamem členů spolku s aktuálními
kontaktními údaji.
5. 5 Neplnění členských povinností může být důvodem k vyloučení z GWCCZ. Návrh na vyloučení ze
spolku s odůvodněním podává prezídium valné hromadě, která o návrhu rozhodne.

Článek 6 – Práva členů GWCCZ
6. 1 Řádní i čestní členové a čekatelé na členství v GWCCZ mají právo podílet se na praktické činnosti
spolku a využívat výhod vyplývajících z činnosti spolku.
6. 2 Řádní i čestní členové GWCCZ mají právo:
• účastnit se činnosti spolku, být informován o dění ve spolku a užívat výhod člena spolku,
• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
• na valné hromadě volit a být voleni do orgánů spolku, hlasovat o znění a změnách stanov,
• nosit symboly GWCCZ,
• doporučovat nové zájemce o členství v GWCCZ.
Článek 7 – Zánik členství v GWCCZ
7. 1 Členství ve spolku zaniká:
• dobrovolným vystoupením člena ze spolku, a to doručením písemného oznámení o
vystoupení člena z GWCCZ prezídiu,
• úmrtím člena,
• zánikem spolku,
• nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu,
• vyloučením člena valnou hromadou podle čl. 5, tato skutečnost musí být uvedena v zápisu
z valné hromady,
• případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Článek 8 – Orgány GWCCZ
8. 1 Nejvyšším orgánem GWCCZ je členská schůze (dále valná hromada).
8. 2 Výkonným orgánem řídícím činnost GWCCZ mezi valnými hromadami je prezídium.
8. 3 Kontrolním orgánem GWCCZ je revizní komise.
Článek 9 – Valná hromada
9. 1 Nejvyšším orgánem GWCCZ je schůze všech jeho členů – valná hromada. Ta rozhoduje o všech
důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
• schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
• volí orgány spolku (prezídium a kontrolní komisi) a odvolává je,
• schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
• schvaluje vyúčtování hospodaření za uplynulý rok a rámcový návrh rozpočtu na rok příští,
• určuje a schvaluje plán činnosti spolku a jeho cíle na příští období, schvaluje konání srazu
GWCCZ,
• určuje výši členských příspěvků na příští rok,
• schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
• rozhoduje o zániku spolku.
9. 2 Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.

9. 3 Valná hromada je řádná, mimořádná a náhradní. Řádnou valnou hromadu svolává prezídium
GWCCZ minimálně jednou ročně. Mimořádnou valnou hromadu je prezídium povinno svolat na
žádost nadpoloviční většiny řádných členů a to do 60 dnů ode dne, kdy byl prezídiu doručen jmenný
seznam osob, které požadují svolání mimořádné valné hromady s jejich podpisy. Pozvánka na řádnou,
nebo mimořádnou valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději 30 dní před plánovaným datem
konání valné hromady na webových stránkách klubu www.goldwing.cz. Pozvánka musí obsahovat
čas, místo konání a program valné hromady.
9. 4 Řádná valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů GWCCZ.
Valná hromada rozhoduje hlasováním prostou nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li
stanoveno jinak.
9. 5 Přítomní členové GWCCZ se zapisují do prezenční listiny, která obsahuje jméno a členské číslo
člena. Správnost prezenční listiny přítomných potvrzují svými podpisy předsedající valné hromadě a
zapisovatel, zvolení valnou hromadou.
9. 6 Valná hromada zvolí předsedajícího, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby
zvolení předsedajícího řídí valnou hromadu pověřený člen prezídia.
9. 7 Valná hromada projednává body programu, které byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.
Prezídium je povinno zařadit na program valné hromady body k projednání navržené jakýmkoliv
členem spolku, a to pokud byl takový návrh doručen prezídiu do 10 dní před konáním valné hromady.
Zařazení nového bodu je prezídium povinno uveřejnit na webových stránkách GWCCZ před konáním
valné hromady.
9. 8 Hlasovací právo na valné mají pouze řádní členové GWCCZ. Návrh předložený k hlasování je
schválen nadpolovičním počtem hlasů přítomných oprávněných voličů.
9. 9 Volby orgánů spolku probíhají přímou tajnou volbou všemi přítomnými členy GWCCZ na
jednotlivé funkce. Valná hromada, z řad členů zvolí, před vlastní volbou, dvoučlennou volební komisi.
Kandidáty jsou všichni řádní členové GWCCZ a to automaticky. Návrhy na kandidáty podávají řádní
členové spolku volební komisi před volbou. Navržení kandidáti vyslovují s kandidaturou před volbou
souhlas. V případě nesouhlasu člena s kandidaturou, nemůže být tento volen. Volební komise před
zahájením vlastní volby předloží seznam platných kandidátů na jednotlivé funkce, kteří jsou následně
voleny. V případě shodných hlasů pro dva a více kandidátů na jednu funkci se volba na tuto funkci
opakuje.
9. 10 Sčítání hlasů je prováděno volební komisí.
9. 11 Z valné hromady je vyhotoven zápis do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel
zvolený valnou hromadou a předsedající valné hromadě. Zápis obsahuje minimálně:
• místo a dobu konání valné hromady,
• jméno předsedajícího valné hromadě, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů,
• popis projednání jednotlivých bodů programu,
• rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
• složení orgánů spolku na další období, došlo-li k jejich volbě na valné hromadě,
• další podstatné skutečnosti, které byly na valné hromadě projednávány.

Článek 10 – Rozhodnutí mimo zasedání
10. 1 O záležitostech spadajících do působnosti valné hromady může být rozhodováno mimo
zasedání. Prezídium zašle návrh rozhodnutí na adresu členů společenství uvedenou v seznamu členů
spolku. Návrh musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde
jsou uveřejněny údaje o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta k vyjádření vlastníka
jednotky činí třicet dní od doručení návrhu členu spolku.
10. 2 K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření „souhlasím/nesouhlasím“ člena spolku
s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem člena
spolku na listinu obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.
10. 3 Nedoručí-li člen spolku ve lhůtě třiceti dnů od doručení návrhu členu spolku prezídiu svůj
souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina hlasů se počítá z celkového
počtu hlasů všech členů spolku.
10. 4 Prezídium oznámí členům spolku v písemné formě výsledek hlasování a v případě přijetí
usnesení jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení.
10. 5 Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů spolku, ledaže obecně závazný právní předpis
nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.
Článek 11 – Prezídium
11. 1 Prezidium je řídícím a výkonným orgánem spolku a zastupuje ho navenek. Prezídium je voleno
na tříleté období a rozhoduje o všech otázkách týkajících se činnosti GWCCZ, vyjma věcí vyhrazených
do působnosti valné hromady a revizní komise. Rozhodnutí prezídia jsou závazná pro všechny členy
spolku.
11. 2 Prezídium je tříčlenné a tvoří ho:
• Prezident, který zastupuje GWCCZ navenek, jedná a podepisuje jeho jménem, svolává a řídí
jednání prezídia, předkládá valné hromadě zprávu o činnosti spolku a plán činnosti na další
rok.
• Interrep, zastupuje GWCCZ v zahraničních záležitostech, zejména ve vztahu k GWEF,.
• Hospodář, který odpovídá za hospodaření spolku, vede účetnictví, odpovídá za pokladní
hotovost a bankovní účty. Předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření a ke schválení
plán rozpočtu spolku na další rok. Dále vede všeobecnou administrativu spolku. Na žádost
řádného člena GWCCZ umožní nahlédnout do účetnictví spolku.
11. 3 Nemůže-li člen prezídia z jakýchkoli důvodů vykonávat svou činnost, může být jeho uvolněné
místo do nejbližší valné hromady doplněno kooptací.
11. 4 Podpisové právo GWCCZ mají všichni členové prezídia. K podpisu je třeba minimálně dvou jeho
členů. Člen prezídia může pověřit k jednání jménem GWCCZ jinou osobu, toto pověření musí být
časově i věcně vymezené.
11. 5 Prezídium se schází nejméně dvakrát ročně. Mimořádné jednání prezídia může svolat kterýkoli
jeho člen. Může ke své činnosti na nezbytnou dobu přizvat další členy GWCCZ. Pro hlasování je nutná
přítomnost nejméně dvou členů prezídia. Rozhodnutí prezídia klubu je dáno nadpoloviční většinou
hlasů. V případě rovnosti hlasů má prezident právo dodatečného, rozhodujícího hlasu, v případě jeho
nepřítomnosti má toto právo Interrep.

11. 6 V pravomoci prezídia je pozastavit členství v klubu členu, který hrubě porušil stanovy, nebo
členu který neplní usnesení orgánů spolku vyplývající z jejich pravomoci dané stanovami. O této
skutečnosti neprodleně informuje ostatní členy klubu pomocí klubových webových – stránek.
Konečné řešení je plně v kompetenci valné hromady, která má právo rozhodnutí prezídia zrušit, nebo
potvrdit.
Článek 12 – Revizní komise
12. 1 Revizní komise je dohlížecím orgánem GWCCZ. Reviduje hospodaření spolku a podává o tom
zprávu valné hromadě.
12. 2 Revizní komise je volena na tříleté období, člen může být volen maximálně na dvě funkční
období za sebou. Revizní komise se schází nejméně jednou ročně. Skládá se z předsedy a jednoho
člena. Rozhodování revizní komise je konsenzuální, v případě nedosažení konsenzu rozhoduje
stanovisko předsedy.
12. 3 Nemůže-li člen revizní komise z jakýchkoli důvodů vykonávat svou činnost, může být jeho
uvolněné místo do nejbližší valné hromady doplněno kooptací.
12. 4 Má právo požadovat svolání mimořádné valné hromady. V případě vznesení toho požadavku
svolá prezídium mimořádnou valnou hromadu do 60 dnů od tohoto požadavku.
Článek 13 – Majetek a hospodaření GWCCZ
13. 1 Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, a ze sponzorských
darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí.
13. 2 Veškeré získané prostředky jsou využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování
činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření podmínek pro realizaci činností uvedených ve
čl. 3.
13. 3 Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem naplňování poslání a
cílů spolku. Za jeho řádnou správu a evidenci odpovídají orgány spolku v rozsahu podle ustanovení
těchto stanov.
Článek 14 – Zánik GWCCZ
14. 1 Spolek zaniká:
• Dobrovolným rozhodnutím valné hromady,
• sloučením s jiným spolkem,
• pravomocným rozhodnutím ministerstva, nebo soudu.
14. 2 Majetkové vypořádání při zániku spolku bude provedeno podle mechanizmu vypořádání
uvedeného v § 272 odst. 2 OZ.

Účinnost stanov od 18.11. 2018.

V Zaječí, dne 17.11. 2018.
…………………………………………………………………….
Zapsala: Gabriela Pospíšilova

Podpisy dvou členů prezídia GWCCZ

