
Stanovy  spolku  

OK QRP KLUB 
  

 

P r e a m b u l e  

  

Členové sdružení ve spolku OK QRP KLUB /dále jen "spolek"/, který je 
nepřetržitým pokračováním občanského sdružení Československý QRP klub 
/zkráceně OK QRP KLUB/ a členové, kteří v budoucnu vstoupí do spolku, se 
po seznámení s těmito Stanovami a cíli spolku dobrovolně podřizují právnímu 
režimu spolku, který vychází z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, těchto Stanov a rozhodnutí orgánů spolku. 

  

 Č á s t  p r v n í : O b e c n á  u s t a n o v e n í  

   

I. Název a sídlo spolku  

1. Název spolku je : OK QRP KLUB  

2. Sídlem spolku je : U 1. baterie 1, 16200 Praha 6  

  

  

II. Účel spolku  

1. Účelem spolku je sdružovat své členy, radioamatéry, na základě jejich 
společného zájmu o techniku a provoz s nízkými výkony vysílačů (QRP).  

2. Spolek si klade za cíl šířit myšlenky Ham Spiritu (dobrého ducha mezi 
radioamatéry), vzájemně se poznávat, vyměňovat si zkušenosti a 
zdokonalovat se v provozních a technických znalostech.  

 

  



Č á s t  d r u h á : Č l e n s t v í  

I. Druhy členství  

Spolek tvoří souhrn členů, kteří se dělí na tři druhy (kategorie) členů: 

a) řádný člen   

b) registrovaný člen 

c) čestný člen. 

Jednotlivé druhy členství mají rozdílná práva a povinnosti, které jsou 
upraveny těmito stanovami.  

  

II. Vznik členství  

1. Členem se mohou stát fyzické osoby bez ohledu na věk, pohlaví, státní 
příslušnost, národnost nebo náboženské vyznání. Za nezletilé členy 
vykonávají členská práva a povinnosti jejich zákonní zástupci. Členem může 
být též statutární orgán nebo zástupce právnické osoby mající přímý vztah 
k účelu spolku.  

2. Podmínkou pro vznik členství je podání stanovené přihlášky člena osobou, 
která se hodlá stát členem spolku, případně jeho zákonným zástupcem a 
zaplacení registračního poplatku. Členství vzniká ke dni zaplacení 
registračního poplatku a členu je přiděleno členské číslo. Za přihlášku za 
člena spolku se považuje i elektronicky zaslaná písemná žádost.  

3. Výbor spolku vede veřejný seznam členů spolku pro účely 
radioamatérských soutěží a diplomů, který obsahuje volací znak, členské 
číslo a křestní jméno. Dále vede neveřejný seznam členů sestavený z údajů 
uvedených na přihlášce, který se používá pro distribuci klubového časopisu.  

  

III. Členské p říspěvky  

1. O výši členských příspěvků  a registračního poplatku na příslušný rok 
rozhoduje výbor spolku.  

2. Zaplacení registračního poplatku je povinností budoucího člena a 
nesplněním této povinnosti členství nevznikne.  

3. O zaplacených příspěvcích vede výbor spolku evidenci v rámci účetní 
evidence.  



4. Členové mohou poskytnout spolku nad rámec základního členského 
příspěvku další členský příspěvek nebo sponzorský dar.  

5. V rámci členského příspěvku získává člen roční předplatné klubového 
časopisu, typ předplatného je dán výší příspěvku určeného pro příslušný rok. 

6. Nezaplacením příspěvku se z řádného člena stává člen registrovaný, 
zaplacením příspěvku opět člen řádný. 

7. Čestný člen členské příspěvky platit nemusí. 

  

IV. Práva a povinnosti členů 

1. Členové všech druhů členství mají tato základní práva : 

- právo vyvíjet činnost v rámci spolku k naplnění jeho cílů, 

- právo účasti na akcích spolku, 

- právo podávat podněty k činnosti spolku nebo jeho orgánů 

- právo používat své členské číslo při závodech a soutěžích a uvádět je na 
svých staničních lístcích, webových stránkách a při dalších příležitostech 

2. Členové všech druhů členství mají tyto základní povinnosti: 

- povinnost spolupracovat s ostatními členy spolku pro rozvoj spolku při jeho 
činnosti, 

- povinnost podílet se na vytváření dobré pověsti spolku, 

- řídit se pravidly Ham Spiritu  

4. Řádní a čestní členové mají oproti registrovaným členům výhradní: 

- právo účasti na členské schůzi spolku a hlasovací právo, 

- právo volit a být volen jako člen výboru případně do dalších orgánů spolku, 
které v souladu s těmito stanovami zřídí výbor spolku. 

 

V. Zánik členství  

1. Členství člena spolku zanikne: 

a) vystoupením člena s tím, že člen podá odhlášku výboru spolku, a to ke dni 
jím určeném nebo neurčí-li člen ke dni podání odhlášky,  



b) vyloučením člena, pokud tento i přes výslovné upozornění předsedy spolku 
opětovně porušuje své členské povinnosti, jež pro něho vyplývají z těchto 
stanov nebo z usnesení příslušného orgánu spolku. O vyloučení člena 
rozhoduje výbor spolku a toto rozhodnutí se v písemné formě členovi doručí, 

d) úmrtím člena spolku. 

2. Zánikem členství zaniká jakýkoli vztah člena a spolku.  

  

 Č á s t  t ř e t í : O r g á n y  s p o l k u  

  

I. Orgány spolku  

1. Orgány spolku jsou : 

a) členská schůze, která je nejvyšším orgánem spolku, 

b) výbor spolku, který je statutárním orgánem spolku. 

2. Další orgány spolku může jako dočasné nebo trvalé ustavit výbor spolku. 

  

II. Členská sch ůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Jednání se účastní řádní 
členové a čestní členové, kteří se účastní s hlasem rozhodujícím. 
Registrovaní členové se mohou členské schůze zúčastnit s hlasem poradním.  

2. Členská schůze se schází dle potřeby, zpravidla jednou ročně a svolává ji 
výbor spolku. Výbor spolku je povinen do dvou měsíců svolat členskou 
schůzi, požádá-li o to jedna třetina členů s hlasem rozhodujícím.  

3. Pozvánku na členskou schůzi s určením termínu a místa konání a s 
návrhem jejího programu výbor zveřejňuje na internetových stránkách spolku 
nejméně 30 dnů před konáním schůze. 

4. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny 
členů spolku s hlasem rozhodujícím a rozhoduje prostou většinou hlasů. 

5. Řádný nebo čestný člen může být na základě písemné plné moci 
zastoupen na jednání členské schůze jiným členem. Plnou moc je zástupce 
povinen předložit předsedajícímu schůze při jejím zahájení a při hlasování 
sdělí, kolik má hlasů a jak s nimi hlasuje. 



6. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se z důvodu  
neúčasti nadpoloviční většiny členů s hlasem rozhodujícím, pokračuje jako 
náhradní zasedání, pokud s tím souhlasí většina přítomných členů s právem 
hlasovat.  

7. V případě nesouhlasu s pokračováním schůze svolá výbor spolku do 
patnácti dnů nové náhradní zasedání.  

8. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech 
zařazených na pořad řádného zasedání. Usnesení přijímá prostou většinou 
hlasů.  

9. Členská schůze rozhoduje o všech základních otázkách činnosti spolku 
usnesením, pokud nejsou v pravomoci výboru spolku. Ve výlučné pravomoci 
členské schůze je :  

a) rozhodování o změně stanov spolku  

b) uskutečňování voleb členů výboru a náhradníků 

c) rozhodnutí o zrušení, rozdělení nebo fúzi spolku 

10. Členská schůze vykonává kontrolní pravomoc nad činností výboru spolku.  

11. O jednání členské schůze se pořizuje zápis, který je pro členy spolku 
veřejný a usnesení je pro všechny skupiny členů a jednotlivé členy závazné. 

  

III. Výbor spolku  

1. Výbor spolku /dále jen "výbor"/ je statutárním orgánem spolku a řídí běžnou 
činnost spolku. Má právo činit jménem spolku veškeré právní úkony. Jménem 
výboru jedná a právní jednání navenek činí předseda a v jeho nepřítomnosti 
místopředseda spolku nebo předsedou spolku písemně zmocněný člen 
výboru. 

2. Výbor je volen na období pěti let členskou schůzí. V případě snížení počtu 
členů výboru během funkčního období mohou být rozhodnutím výboru do 
výboru kooptováni jejich náhradnící na dobu do konání nejbližší členské 
schůze. 

3. Předsedu a místopředsedu spolku volí z řad svých členů výbor. 

4. Členové výboru, předseda a místopředseda mohou být do funkce voleni 
opakovaně bez omezení. 

5. Výbor spolku rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, a pokud je 
výsledek hlasování nerozhodný, rozhoduje hlas předsedy. 



6. Výbor spolku může rozhodovat i na základě korespondenčního hlasování 
(per rollam), výsledek hlasování je platný jen v případě účasti nadpoloviční 
většiny členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 

 IV. Předseda a místop ředseda spolku  

1. Předseda spolku je oprávněn jednat a podepisovat jménem spolku všechny 
listiny a výstupy z právních jednání.  

2. Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda nebo předsedou  
písemně zmocněný člen výboru spolku. 

3. Z výkonu funkce jsou odpovědni členům spolku, kteří je kontrolují 
prostřednictvím členské schůze. 

  

Č á s t  č t v r t á : H o s p o d a ř e n í  

  

I. Hospoda ření spolku  

1. Hospodaření spolku se řídí příslušnými ustanoveními platných právních 
předpisů České republiky. 

2. Spolek hospodaří vlastním jménem a na vlastní účet.  

3. Spolek účtuje dle pravidel účetnictví, určených pro subjekty, které nejsou 
založené za účelem vytváření zisku. Spolek pro svou činnost zřizuje účet u 
peněžního ústavu, k němuž mají dispoziční právo předseda a předsedou 
spolku písemně zmocněný člen výboru. 

4. Základními příjmy spolku jsou příspěvky členů a sponzorské dary.  

5. Základními výdaji jsou výdaje na správu spolku, vydávání informačních 
materiálů, poskytování služeb pro členy a další činnosti pro podporu cílů 
spolku.  
 
6. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani 
právnických osob. To nevylučuje použití prostředků na mzdu či odměnu za 
výkon funkce nebo činnosti pro spolek. O tomto použití rozhoduje výbor 
spolku. 

7. Výbor spolku rozhoduje o výši členských příspěvků a o výdajích dle jejich 
struktury a určení. 



8. Pokud hospodářský výsledek spolku vykáže ztrátu, rozhodne členská 
schůze o způsobu vyrovnání této ztráty, v případě zisku se tento v celém 
rozsahu použije pro financování plnění cílů spolku. 

9. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné 
právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.  

  

Č á s t  p á t á : Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

  

I. Platnost a ú činnost Stanov  

1. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti vůči členům spolku rozhodnutím 
členské schůze.  

2. Změnu stanov zaregistruje výbor spolku v rejstříku spolků dle platných 
právních předpisů, čímž nabudou účinnosti vůči třetím osobám. 

3. Znění těchto Stanov bylo schváleno usnesením členské schůze konané 
dne 19.3. 2016 a potvrzeno zápisem ze dne 19.3. 2016. 

 

II. Změny Stanov  

Změny a doplňky Stanov musí schválit členská schůze. Statutární orgán 
spolku je povinen zajistit, aby aktuální znění stanov spolku bylo řádně a včas 
zapsáno v rejstříku spolků a uloženo v příslušné sbírce listin. 

  

 
  


