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Stanovy spolku 
 

Letohradský železni ní klub z.s. 
 

lánek 1 
edmluva 

Spolek Letohradský železni ní klub z.s. (lze též použít zkrácený název LŽK z.s.) je samosprávným 
a dobrovolným svazkem len  ve smyslu zákona . 89/2012 Sb., ob anského zákoníku, a navazuje na innost 
sdružení Letohradský železni ní klub založené dne 28.5.1999. 
 

lánek 2 
Název a sídlo 

Název:    Letohradský železni ní klub z.s.  

Sídlo spolku:  Tyršova 158 , 561 51 Letohrad 

:   691 56 549 
 

lánek 3 
el spolku a innost 

1. Ú elem spolku je ve ejn  prosp šná innost k podpo e železni ní dopravy jako celku, dokumenta ní a 
publika ní innost na poli železni ní historie a záchrana železni ních technických památek. 
 
2. Tento ú el je napl ován zejména následujícími innostmi: 
 

- vyhledávání historických drážních vozidel i jiných artefakt , 
- vyhledávání náhradních díl  pro historická vozidla v etn  vrak  vozidel, 
- renovace t chto vozidel, provád ní i zajiš ování opravy a údržby, 
- prezentace vozidel ve ejnosti, 
- muzejní i podobné související aktivity, 
- dokumentování vývoje železni ní dopravy, 
- tvorba návrh  a zajiš ování výroby propaga ních p edm  (pam tních razítek, tiskovin, atd.), 
- po ádání a spolupo ádání výstav s železni ní tématikou v etn  doprovodných aktivit, 
- po ádání a spolupo ádání historických jízd v etn  doprovodných aktivit, 
- poradenská innost v oblasti železni ní dopravy. 

 
3. K zajišt ní zdroj  pro innost výše uvedenou slouží zejména: 
 

- lenské p ísp vky, 
- dary, granty, sponzoring i jiná podpora, 
- nákup i výroba p edm  za ú elem jejich prodeje,  
- další aktivity zde neuvedené, jejichž cílem je hospodárné využití majetku spolku i v cí v užívání 

spolku. 
 

Posláním spolku není podnikání. Pokud n která innost napl uje tyto znaky, musí být zisk použit pro 
financování innosti dle bodu 2 tohoto lánku. 

 



2 

lánek 4 
lenství 

1. lenem spolku se m že stát každý, kdo má zájem o železni ní tématiku a je ochoten se podílet svou prací na 
innosti spolku. 

2. lenem spolku mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku a zaplatí 
lenský p ísp vek. 

3. O p ijetí za lena rozhoduje výbor nebo valná hromada na základ  písemné p ihlášky. Pro p ijetí musí 
hlasovat nadpolovi ní v tšina len  výboru nebo valné hromady. 

4. lenství zaniká vystoupením, úmrtím, vylou ením nebo nezaplacením lenských p ísp vk . Vylou ení lena 
z d vodu porušení povinností je v kompetenci valné hromady. 

5. Spolek m že na základ  rozhodnutí výboru ud lit estné lenství osobám, které významným zp sobem 
pomohly spolku v jeho innosti. estný len se m že ú astnit všech akcí po ádaných spolkem. estný len 
nemá hlasovací právo a je osvobozen od lenských p ísp vk . estný len nem že být zvolen do výboru 
spolku. 

6. Seznam len  není ve ejn  p ístupný. 
 

lánek 5 
Práva a povinnosti len  

1. len má právo ú astnit se inností spolku, být volen do orgán  spolku, hlasovat a volit.  
2. len je povinen dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení valné hromady a rozhodnutí výboru, dbát dobrého 

jména spolku a zacházet s majetkem spolku s pé í ádného hospodá e. 
 

lánek 6 
Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. 
2. Svolání valné hromady musí být u in no nejpozd ji 10 dn  p ede dnem jejího konání.  
3. Jednání valné hromady vede p edseda nebo pov ený len výboru. 
4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina len  ( estní lenové se nepo ítají).  
5. Hlasy len  fyzických osob a právnických osob si jsou rovny. 
6. Valná hromada zejména: 

a) projednává zprávu o innosti spolku, zprávu o hospoda ení spolku,  
b) projednává plán innosti a plán hospoda ení,  
c) schvaluje výsledek hospoda ení spolku za minulé období, 
d) stanovuje výši ro ního lenského p ísp vku, 
e) volí a odvolává leny výboru, 
f) plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru, 
g) projednává a schvaluje podané žádosti na vylou ení lena spolku pro porušení povinností, 
h) schvaluje zm nu stanov. 

7. Z jednání valné hromady je vyhotoven zápis, který je len m k dispozici u jednatele nebo u p edsedy. 
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lánek 7 
Výbor 

1. Statutárním orgánem spolku je výbor. 
2. Výbor má celkem 5 len . Volí ze svého st edu p edsedu a jednatele. 
3. Výbor p ijímá rozhodnutí a usnáší se ve v cech, které nejsou výslovn  sv eny valné hromad  nebo 

ve v cech, které mu byly uloženy valnou hromadou. 
4. Výbor zodpovídá za hospoda ení spolku. 
5. Z jednání výboru je po izován písemný zápis. 
6. Funk ní období lena výboru je p tileté a len výboru m že být do této funkce zvolen opakovan .  
7. V p ípad  úmrtí nebo odstoupení kteréhokoliv jednoho lena m že být nový len z lenské základny 

výborem kooptován na období do nejbližší valné hromady. V p ípad  úmrtí nebo odstoupení dvou a více 
len  svolá výbor mimo ádné jednání valné hromady za ú elem nové volby len  výboru. 

 

lánek 8 
edseda a Jednatel 

1. edseda a Jednatel zastupuje spolek navenek, p emž je oprávn n jednat jménem spolku každý samostatn . 
2. edseda a Jednatel se za spolek podepisuje tak, že k napsanému nebo vytišt nému názvu spolku p ipojí sv j 

podpis. 
3. Jednatel zajiš uje archivaci dokumentace a písemností. Vede neve ejný seznam len  pro pot ebu spolku. 
4. Funk ní období p edsedy a jednatele je p tileté. P íslušná osoba m že být do této funkce zvolena 

opakovan .  
 

lánek 9 
Hospoda ení 

1. Hospoda ení spolku schvaluje valná hromada. 
2. Každý hotovostní nebo bezhotovostní výdaj finan ních prost edk  schvaluje p edseda nebo jednatel. 
3. Finan ní prost edky jsou s výjimkou stanované pokladní hotovosti uloženy na samostatném bankovním ú tu. 

Podpisové právo mají ur ení lenové výboru. 
 

lánek 10 
Zánik spolku 

1. Spolek z vlastní v le zanikne, usnese-li se na tom valná hromada na svém usnášeníschopném jednání. Na 
jednání musí být rozhodnuto o zp sobu likvidace. 

2. S ohledem na ve ejnou prosp šnost spolku bude fyzický majetek v p ípad  likvidace p ednostn  nabídnut 
jiné právnické nebo fyzické osob  obdobného ú elu nebo innosti. 

 
 
 
 
 

Stanovy byly projednány a schváleny na valné hromad  spolku Letohradský železni ní klub z.s. 

konané v Letohrad , dne 14.listopadu 2015 


