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ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLKU RENTSAFE Z.S.
Členská schůze spolku níže uvedeného dne přijala v souladu s platnými stanovami a zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto stanovy:
Čl. I

Název, forma a sídlo, povaha a obvod působnosti spolku
1) S
 polek Rentsafe z.s (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
v platném znění.
2) S
 ídlo Spolku je umístěno na adrese: Na Žvahově 401/22, 152 00 Praha 5 Hlubočepy.
3) S
 polek je založen jako dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení fyzických a právnických osob, s bydlištěm a sídlem na území
České republiky, které sdružuje zájem o jachting, caravaning a motorsport (dále jen „zájmové činnosti“).
4) S
 polek je samostatnou právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a má svou vlastní
majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných
spolcích a neziskových organizacích, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných
zájmů.
Čl. II

Základní účely a formy činnosti spolku
1) Základním účelem Spolku je:
a) p
 ropagace a popularizace zájmových činností ve společnosti, zejména pak jejich rozšíření mezi širokou veřejnost,
b) podpora cestovního ruchu.
2) Základního účelu a poslání hodlá Spolek dosahovat především těmito formami činnosti:
a) v ývoj, implementace a distribuce nástrojů určených k minimalizaci rizik hrozících provozovatelům zájmových činností;
b) podpora v oblasti přípravy mládeže a ostatních osob provozující zájmové činnosti;
c) další aktivity směřující k tomu, aby se zájmové činnosti staly dostupnými široké veřejnosti;
d) jinými obecně prospěšnými činnostmi.
3) S
 hora definovaného účelu činnosti Spolku bude Spolek dosahovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito
stanovami.
4) S
 polek může k podpoře své činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti.
5) S
 polek je založen za jiným účelem než podnikání.
Čl. III

Formy členství ve spolku a vymezení práv a povinností člena spolku
1) Spolek rozlišuje dva druhy členství:
a) řádné členství;
Řádným členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, jež souhlasí se
Stanovami a veškerými vnitřními předpisy Spolku. Řádným členem Spolku může být také právnická osoba se sídlem na území
České republiky.
b) pasivní členství
Pasivním členem Spolku se může stát každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, jež souhlasí se Stanovami
a veškerými vnitřními předpisy Spolku. U fyzických osob mladších 15 let je ke vzniku přidruženého členství ve Spolku nutný
souhlas zákonného zástupce (písemnou formou).
2) Řádné členství.
Není-li stanoveno jinak, Řádné členství ve Spolku vzniká dnem, kdy Předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
písemného projevu vůle směřujícího ke vzniku členství ve Spolku (přihlášky). Přihláška žadatele o Řádné členství ve Spolku musí
obsahovat minimálně tyto údaje:
- Jméno a příjmení či název žadatele
- Adresu trvalého bydliště nebo sídlo žadatele
- Telefonické a e-mailové spojení
- Datum přihlášky
- Vlastnoruční podpis žadatele
O přijetí žadatele o Řádné členství ve Spolku na základě jeho přihlášky rozhoduje Předseda spolku po dni podání přihlášky.
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3) Pasivní členství.
Není-li stanoveno jinak, Pasivní členství ve Spolku se provádí na základě registrace prostřednictvím webových stránek
www.boatsafe.cz provozovaných Spolkem a vzniká dnem zaplacení členského příspěvku. Každý nový člen obdrží členskou
kartičku dostupnou v elektronické podobě, která bude obsahovat mj. osobní údaje o členovi, údaje o Spolku, dobu trvání členství,
členské číslo a telefonní kontakt Spolku k účelu řádného poskytování služeb členům.
Předseda spolku má právo každou přihlášku Pasivního člena přezkoumat a případně odmítnout. V případě takového odmítnutí
přihlášky Spolek vrátí členský příspěvek žadateli. Přihláška k Pasivnímu členství je dostupná pouze v elektronické formě.
Předseda spolku má právo přijmout člena bez nutnosti úhrady členského příspěvku (bezplatné pasivní členství).
Obchodní označení pasivního členství v rámci činnosti Spolku je „Skippers Club“.
Přihláška žadatele o Pasivní členství ve Spolku musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- Jméno a příjmení či název žadatele
- Adresu trvalého bydliště nebo sídlo žadatele
- Telefonické a e-mailové spojení
4) Členství ve Spolku zaniká:
a) v ystoupením ze Spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena směřující k zániku jeho členství ve
Spolku. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství jeho doručení Spolku,
b) v yloučením, a to pro hrubé nebo opakované méně závažné porušení povinností člena Spolku podle těchto stanov a podle obecně
závazných právních předpisů, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů Spolku; o vyloučení člena
Spolku rozhoduje Předseda spolku, proti rozhodnutí Předsedy spolku o vyloučení má člen právo podat návrh o přezkoumání
rozhodnutí Členskou schůzí spolku, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Tento návrh na přezkoumání musí
mít písemnou formu,
c) úmrtím člena Spolku, a to dnem tohoto úmrtí,
d) z ánikem Spolku.
5) P
 ráva členů Spolku:
Řádný člen Spolku je oprávněn zejména:
a) ú
 častnit se jako dobrovolný spolupracovník činnosti Spolku,
b) ú
 častnit se za podmínek stanovených těmito stanovami činností orgánů Spolku a podílet se tak na spolurozhodování
o záležitostech Spolku, a to s aktivním a pasivním hlasovacím právem. Aktivním a pasivním hlasovacím právem se rozumí
právo hlasovat o návrhu jiného a nechat hlasovat o návrhu vlastním,
c) vyjadřovat se k činnosti Spolku, předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku a vyžadovat ke svým připomínkám
a návrhům stanoviska orgánů Spolku.
Pasivní člen spolku je oprávněn zejména:
a) ú
 častnit se činností organizovaných spolkem a požívat výhod, jež spolek nabízí pasivním členům.
6) Povinnosti člena spolku:
a) r espektovat rozhodnutí orgánů Spolku,
b) r espektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje Spolku,
c) hradit členské příspěvky ve výši určené Členskou schůzí,
d) p
 lnit své závazky vůči Spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou nebo jednostranným příslibem,
e) s
 dělovat ke své osobě Předsedovi spolku bez zbytečného odkladu změny údajů uvedených v přihlášce,
f) c
 hovat se k ostatním členům Spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému
bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.
7) V
 ýši a splatnost členského příspěvku dle odst. 3) tohoto článku určí Členská schůze rozhodnutím vždy do konce roku
předcházejícího roku, ke kterému se členství vztahuje. Členská schůze určí výši a splatnost členského příspěvku rozhodnutím,
které zveřejní prostřednictvím svých webových stránek.
Čl. IV

Orgány spolku
1) Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.
2) Orgány Spolku jsou: Členská schůze a Předseda spolku.
3) Statutárním orgánem Spolku je Předseda spolku.
4) F
 unkční období volených orgánů Spolku podle těchto stanov je 5 let, nestanoví-li Členská schůze svým rozhodnutím jinak. Funkční
období Předsedy spolku končí nejpozději dnem zvolení nového Předsedy spolku.
5) K
 odbornému zajišťování činnosti orgánů Spolku může Spolek vytvářet Profesionální aparát spolku. Vzájemná práva a povinnosti
osob, vykonávajících funkce v orgánech Spolku a vedoucích zaměstnanců profesionálního aparátu spolku, může upravovat
Organizační řád spolku. Organizační řád spolku musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
Může být měněn rozhodnutím Členské schůze. Profesionální aparát spolku je podřízen Předsedovi spolku.
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Čl. V

Členská schůze
1) Členská schůze, kterou tvoří všichni Řádní členové Spolku, je nejvyšším orgánem Spolku. Do její výlučné působnosti náleží:
a) změny těchto stanov;
b) rozhodování o zrušení Spolku nebo o jeho sloučení s jiným Spolkem;
c) rozhodování o výši a splatnosti členského příspěvku Řádného a Pasivního členství;
d) rozhodování o vyloučení člena Spolku;
e) schvalování rozpočtu a roční účetní uzávěrky Spolku;
f) schvalování zpráv o činnosti Spolku, orgánů Spolku a Profesionálního aparátu spolku;
g) změny rozhodnutí jiných orgánů Spolku;
h) o zániku Spolku;
i) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze výhradně vyhradí.
2) Č
 lenská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává ji Předseda Spolku, a to buď z vlastního podnětu,
nebo k podnětu alespoň 1/3 členů Spolku. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna většina členů Spolku.
3) Č
 lenská schůze rozhoduje hlasováním, a to většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů, přičemž k rozhodnutí ve věcech
výlučné působnosti Členské schůze podle čl. V./1 písm. a) a písm. b) těchto stanov je třeba přítomných alespoň dvou třetin ze
všech členů a odevzdaných hlasů.
4) Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
- označení toho, kdo zasedání svolal, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal,
- datum a místo konání schůze,
- přijatá usnesení,
- výsledky hlasování,
- námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
Přílohou zápisu z jednání schůze jsou podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
Čl. VI

Předseda spolku
1) Předseda spolku je statutárním orgánem a výkonným orgánem Spolku a je odpovědný Členské schůzi.
2) Předseda spolku zejména:
a) jedná jménem Spolku navenek ve všech jeho věcech s právními důsledky pro Spolek,
b) odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence Spolku,
c) odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní uzávěrky Spolku,
d) svolává a připravuje zasedání Členské schůze,
e) s
 amostatně rozhoduje o všech věcech Spolku v době mezi konáním Členské schůze spolku, s výjimkou věcí čl.V./1 těchto
stanov a jiných věcí, výslovně vyhrazených těmito stanovami jinému orgánu Spolku nebo přenesených na tento jiný orgán
rozhodnutím Členské schůze,
f) vydává, mění a ruší Organizační řád Profesionálního aparátu spolku,
g) rozhoduje o pozastavení členství,
h) r ozhoduje o stanovení odměny Předsedovi spolku, je-li tato funkce vykonávána v pracovněprávním či jiném obdobním právním vztahu,
ch) navrhuje rozpočet Spolku,
i) rozhoduje o přijetí člena v rámci Řádného členství,
j) přezkoumává přihlášky žadatelů o Pasivní členství a má právo je odmítnout,
k) může přijmout žadatele o Pasivní členství bez nutnosti úhrady členského příspěvku.
3) Předseda spolku zastupuje v jeho nepřítomnosti osoba určená Organizačním řádem spolku.
Čl. VII.

Hospodaření spolku
1) Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků a poplatků, z dotací a z příjmu svých činností.
2) V
 eškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících účel
spolku a vytváření podmínek potřebných pro realizaci těchto činností.
3) P
 rostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických a právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy spolku
a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku tvoří řádná mzda či
odměna sjednaná na základě platných smluv.
4) Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování svého účelu.
5) Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
6) M
 ajetek je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodu práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech
dalších dispozicích s ním rozhoduje členská schůze.
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7) P
 odnikání, pouze jako doplňková vedlejší činnost Spolku, je možné v souladu s obecně závaznými předpisy a těmito Stanovami
v následujících oblastech:
a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
b) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti;
c) Velkoobchod a malooobchod;
d) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
Čl. VIII.

Zánik spolku
1) S
 polek zaniká z těchto právních důvodů:
a) rozhodnutím Členské schůze o zrušení Spolku nebo sloučením s jiným spolkem podle ust. Čl. V./1 písm. b) těchto stanov,
b) z jiných důvodů stanovených zákonem.
2) O
 majetkovém vypořádání Spolku rozhoduje členská schůze. Likvidátora jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje členská
schůze.
Čl. IX.

Závěrečná ustanovení
1) Z
 akladatelé – členové Přípravného výboru jsou společně a nerozdílně povinni učinit, bez zbytečného odkladu po přijetí těchto
stanov, veškerá právní jednání směřující ke vzniku Spolku a ke splnění všech povinností, které z toho vyplývají, zejména podat
nejpozději ve lhůtě 15 dnů od založení Spolku, přijetím těchto stanov dle ust. § 218 občanského zákoníku, návrh na zápis Spolku
do Spolkového rejstříku.
2) P
 řípravný výbor je povinen nejpozději do 3 měsíců ode dne vzniku Spolku svolat první Členskou schůzi spolku za účelem zvolení
orgánů Spolku. Po zvolení Předsedy spolku jako statutárního orgánu podle stanov zaniká funkce zakladatelů – členů Přípravného
výboru.
V Praze dne 23. 9. 2021
Lukáš Slavík, předseda spolku

