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ne, měsíce a roku uzavřeli:
cipokutu.cz, o.s., IČ: 227 13 905, se sídlem Smetanovo nábřeží 327/14, Staré Město, 110 00 Pra ha,
Kocourkem, narozeným dne 7. S. 1988, trvale bytem čs. Armády 601/23, Praha 6, předsedou správní rady

a
Petr Kocourek, adresa trvalého pobytu čs. Armády 601/23, Praha 6, Bubeneč, narozen 7. S. 1988

a
Spolek provozovatelů služeb v gastronomii a hotelnictví, IČ: 055 84 779, se sídlem Palackého 715/15, Nové Město, 110
00 Praha 1, zastoupen Petrem Kocourkem, narozeným dne 7. S. 1988, trvale bytem čs. Armády 601/23, Praha 6, p1esid entem

(dále všichni jen jako „zakladatelé")
tuto :
DOHODU O ZNĚNÍ STANOV SPOLKU „Share CAR!, z.s."

dle § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Zakladatelé vedeni jednotným úmyslem se dohodli na znění stanov spolku SHARE Car!, z.s. (dále jen „spo e'- "J. Spo lek
je zakládán jako zájmové sdružení osob, které mají zájem šetřit životní prostředí a peníze sdílením osobn ích
motorových vozidel, a jehož hlavním cílem je vzájemně si sdílet svá vozidla .

li. Znění stanov spolku
Čl. 1 Úvodní ustanovení

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, provozující činnost, která směřuje k ochraně životního p ro st řed í a
ekonomických zájmů svých členů, a to vzájemným sdílením motorových vozidel.

Čl. 2 Základní ustanovení

2.1 Název spolku je: Share CAR!, z.s.
2.2 Sídlo spolku je: Příbramská 67, Verneřice, PSČ: 407 25

Čl. 3 Účel spolku

3.1 Hlavním účelem spolku je ochrana životního prostředí a ochrana ekonomických zájmů členů spolku 11 z;:íj emným
sdílením svých motorových vozidel.
3.2 Spolek bude vyvíjet

především

tuto činnost:

a) organizovat svou činnost k dosahování svého účelu, tj. zejm. pořádat přednáškové a jiné akce, v rámci Kterých si
budou členové sdělovat své zkušenosti, jakož i získávat znalosti od externích odborníků,
b) hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracovat s orgány veřejné moci, s ostatním i
organizacemi i jednotlivci,
c) zajišťovat materiální a jiné podmínky pro plnění svých cílů,
d) vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou info cmovanost
v oblasti silničního provozu a ekologie dopravy,
e) pracovat na vývoji interaktivní platformy, umožňující snadno sdílet auta mezi členy spolku,
f) poskytovat svým členům organizační a právní pomoc.

Čl. 4 Vedlejší činnost

4.1 Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikán í nebo ji né
výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetki.. .
4.2 Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku .
4.3 Spolek provozuje tuto vedlejší činnost:
a) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání, kulturních produkcí, výstav, ve, etrhů,
přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Čl. 5 Orgány spolku

5.1 Spolek

zřizuje

tyto orgány:

a) Valná hromada
b) Ředitel

Čl. 6 Valná hromada

6.l 'Vatná hromada je nejvyšším orgánem spolku ve smyslu § 248 a násl. o.z. Je tvořena shromážd ěním v '.e c1 členů
spolku . Valná hromada se schází řádně alespoň jednou ročně . Svolává ji ředitel. Valná hromada se může se,ít · na návrh
alespoň 1/3 všech členů s hlasovacími právy. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna aiespo ; pol ovin a
všech členů s hlasovacími právy. Rozhoduje většinou hlasů .
6.2 Umožňuje se valné hromadě jednat a hlasovat per rollam. Například telefonicky, korespondenčn ě, e-ma leri apod.
Podrobnosti stanoví ředitel v pokynu pro hlasování valné hromady per rollam .
6.3 Valná hromada:
a) schvaluje hlavní směry
b) vol í a odvolává

činnosti

spolku,

ředitele,

c) schvaluje zprávu předsedy o činnosti a o hospodaření spolku,
d) schvaluje rozpočet spolku a výši základního a dalšího členského příspěvku,
e) schvaluje a mění stanovy spolku a rozhoduje o zrušení a zániku spolku . V příp a dě rozhodován í o zruše · a zán ;ku
spolku tak činí ?/Stinovou většinou přítomných členů s hlasovacími právy.

Čl. 7 Ředitel

7.~ Ředitel je monokratickým statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku.
7.2 Řed i tele volí z řad členů zakládající a prověření členové na valné hromadě . Funkčn í období ředitele j 1· šestileté.
Umožňuje se opětovné zvolení. Ředitelem může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná, neb o oso ba
právn ická .
7.3 Ředitel zejména :
a) řídí činnost spolku, reprezentuje spolek navenek a jedná za spolek,
b) odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení valné hromady spolku,
c) sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke sválení valné hromadě,
d) zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům, financovaných státním rozpočtem , z dotací a případ n•~ z jiných
zdrojů,

e) dohlíží na dodržování obecných zásad členství a rozhoduje o následcích jejich porušen í,
f) svolává valnou hromadu spolku,
g) rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svě řeny valné hromadě či kl 'l tro nímu
výboru ,
h) stanovuje

lhůtu

a způsob platby

členských příspěvků .

r.4 Za výkon funkce ředitele přísluší řediteli náhrada hotových nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkon em funkce
vzn ikly. Valná hromada může rozhodnout, že řediteli za výkon funkce náleží též odměna .
7.5 Funkce ředitele zaniká :
a) písemnou rezignací adresovanou valné hromadě,
b) úmrtím,
c) odvoláním valnou hromadou,
d) uplynutím

funkčního

období.

7.6 Prvním ředitelem je : Petr Kocourek, adresa trvalého pobytu Čs . Armády 601/23, Praha 6, na rozen v "~ rci, dr e
7. května 1988.
7.7 Řed i tel minimálně své pravomoci dle čl. 7.3 písm. f), g), h) a dle čl. 9.1 a čl. 9.3 těchto stanov vykon áv<i form ou
usnesení, které je účinné okamžikem vyvěšení v sídle spolku .
7.8 Za spolek jedná ředitel tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spo lku připojí sv ůj podpis. Řed „ ; a ko ž ~ o
individuální statutární orgán jedná samostatně .

Čl. 8 Členství

9.1 Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická či práv nická osoba, která so.; hlas ' s
posláním spolku, která přistoupí ke stanovám spolku a která vlastní motorové vozid10, j ež umožn í provozovat s1,o ku.
9.2 Výše základního

členského příspěvku

je O,- Kč .

9.3 Členstv í vzniká momentem, kdy se provozovatelem motorvého vozidlo vlastněného č le n em spolku s~-ine d e
veřejného registru spolek.
9.4 Členstv í ve spolku zaniká :
a) písemným vystoupením ze spolku adresovaným ředitelovi,
b) úmrtím

či

zánikem,

c) vyloučením ředitelem pro porušení stanov, obecných zásad členstv í či právních p ředpis ů,
d) momentem, kdy spolek přestane být provozovatelem posledního provozovaného osobního vozidla v lSt 1ě n é h o
členem

9.5 Spolek má tři druhy členství, a to :
a) členství zakládajících členů, kterými jsou ti členové, kteří přijali tuto dohodu o zn ě ní stanov,
b) členstv í prověřených členů, kterými jsou t i členové, kteří jsou členem spolku ale s poň deset po sob ě j doucí , et,
c) č l en stv í ostatních členů .

Čl. 9 Práva a povinnosti člen ů

10.1 Ka ždý člen spolku je oprávněn :
a) účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života,
b) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům poskytuj e,
c) být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodařen í,
d) kdykoli změnit provozovatele svého vozidla tak, aby jej nadále neprovozoval spolek.

10.2 Každý

člen

spolku je povinen :

a) bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy, obecné zásady členství a veškeré da lší intern í předp i s
orgánů spolku, a prvořadě vždy hájit zájmy spolku a zájmy jeho členů,

1

poky ny

b) řádně a včas platit členské příspěvky, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným i řed itelem ,
c) zdržet se reprezentování spolku a projevování příslušnosti k němu navenek.

10.3 Žádný člen spolku nemá právo na podíl na zisku, na vypořádací podíl, na likvida č n í z ů state k, na vráceri č rnské ho
p ř íspěv k u či jeho poměrné části, ani jiné majetkové právo za spolkem, které by vyp lývalo z j eh o čl en stv 1.
10.4 Hlas členů dle čl. 9.5 písm . c) těchto stanov na valné hromadě je pouze poradn í.

i:0.5

Ředitel může vnitřním předpisem omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem člens ' v'.

10.6 Zakládající

člen se může vzdát práva hlasovat na členské schůzi, a to i

pro futuro; vzdání se práva hlasovat nelze

vzít zpět.
Čl. 10 Majetek a hospodaření spolku

11.l

Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem . Hospodaření, nakládaní s majetkem, res ;J. s celým

jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.
11.2 Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví.

11.3 Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
11.4 Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:
a) příspěvky členů,
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
c) sponzorské dary,
d} odkazy z dědictví,
e) výnosy z vlastního majetku,
f) dotace.
11.5 Zakazuje se spolku, aby kdy měl jakákoli majetková práva k osobním motorovým vozidlům . Spo lek nesmí být
vlastníkem žádného motorového vozidla. Veškerá motorová vozidla, se kterými spolek disponuje, jso u vždy ve
výhradním vlastnictví jeho členů .
Čl. 11 Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají

účinnosti

dnem zápisu spolku do

rejstříku spolků,

který je veden Krajským soudem v Gstí nad

Labem.
Ill. Závěrečná ustanovení
Čl.1

Tato dohoda o

znění

stanov spolku je projevem svobodné,

určité

a vážné

vůle

všech

zakladatelů ,

která

směřuje

k

založení a vzniku spolku, jehož hlavní úkoly a cíle jsou vyjádřeny ve stanovách .

Čl. 2

Dohoda je vyhotovena v S stejnopisech, když každý jeden stejnopis má povahu originálu . Každý ze zaklaoa e1C obdrží
jeden stejnopis, jeden bude přiložen k návrhu na zápis spolku do rejstříku spolků a jeden stejnopis bude ulo že r v síd e
spolku .
V Praze dne 16. 9. 2017
Za správnost vyhotovení: Petr

Kocourek /~ J(_____-----

/.t.~.t.ft--

Pet:f:::.f~olekp•~•:.:.:~

Petr Kocourek, předseda správní rady

Petr Kocourek, president

(

Ověřovací doložka pro
Podle ověřovací knihy

le9alizaci
posty: Praha 1

Poř.č:

Vlastnoručně podepsal: Petr Kocourek
Datum a místo narození: 07.05.1988,Třinec,CZ
Adresa pobytu: Praha 6
ČS.Armády 601/23,CZ
Druh ač. předlož.dokl.totožnosti: 202281970

Občanský průkaz

Praha 1 dne 03.02.2018
Jiroušková Miroslava

11000-0570-0500
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