STANOVY KLUBU ŽELEZNIČNÍCH CESTOVATELŮ
I. Úvodní ustanovení
1.

Klub železničních cestovatelů, spolek (dále jen „KŽC“) je zájmovým spolkem zapsaným ve spolkovém
rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce č. 13713, transformovaným ve smyslu zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, z občanského sdružení Klub železničních
cestovatelů založeného dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
registrovaného Ministerstvem vnitra ČR dne 7.5.2003 pod č.j. VS/1-1/53831/03-R, navazující na činnost
Odboru turistiky TJ Lokomotiva Vršovice – Klub železničních cestovatelů, se sídlem: Praha 9 – Koloděje,
Meinlinova 336, PSČ: 190 16.

2.

KŽC je sdružením zájemců o cestování po železnicích a o železniční turistiku. Poznávací činnost vychází
z různých druhů turistiky a zaměřuje se především na všechny formy kolejové dopravy, historii, techniku,
památky, sběratelské objekty (např. jízdní řády, jízdenky, otisky staničních razítek) apod. Cílem členů je
poznání a procestování všech železničních tratí České republiky a dalších států.

3.

KŽC zprostředkovává svým členům vzájemné kontakty, poskytuje prostor pro odbornou diskusi, informace
o objektech zájmu a organizuje pro své členy i širokou veřejnost řadu akcí souvisejících s plněním cílů KŽC
a jeho členů, rozvojem a propagací KŽC a železniční turistiky samotné.

4.

KŽC vydává vlastní klubový zpravodaj a další publikace se zaměřením na železniční dopravu a provozuje
informační internetový portál, který je součástí webové adresy: www.kzc.cz.

II. Členství
1.

Členem KŽC se může stát každá fyzická osoba, a to bez ohledu na věk, pohlaví, státní příslušnost nebo jiné
okolnosti.

2.

Členství v KŽC vzniká vyplněním členské přihlášky, která je dostupná na www.kzc.cz, a zaplacením
členského příspěvku, jehož výše je pro každý kalendářní rok uvedena též na www.kzc.cz. Po vzniku členství
je ze strany KŽC zřízen novému členovi přístup do členské databáze dostupné na www.kzc.cz. O tom, že byl
nový člen zapsán do seznamu členů KŽC, je nový člen vyrozuměn tajemníkem.

3.

U fyzických osob, které nenabyly plné svéprávnosti, vyplňuje a podepisuje přihlášku jejich zákonný zástupce
nebo opatrovník. Písemný souhlas (podpis) zákonného zástupce nebo opatrovníka je nutný i v případě účastí
fyzických osob, které nenabyly plné svéprávnosti, na akcích pořádaných KŽC, ledaže se taková fyzická osoba
účastní takové akce společně se svým zákonným zástupcem či opatrovníkem.

4.

Základní identifikací člena je členská průkazka. Členská průkazka obsahuje základní osobní údaje člena, a to
jméno, příjmení, datum narození, členské číslo a platnost členské průkazky. Platnost členské průkazky je
stanovena na kalendářní rok jejího vydání s přesahem až do dne 30. dubna následujícího kalendářního roku.
Členská průkazka, která byla členovi předána, opravňuje člena KŽC k čerpání členských výhod, jejichž výčet
je zveřejněn na www.kzc.cz.

5.

Členské průkazky jsou předávány členům osobně, a to na členské schůzi. V případě, že se člen nezúčastní
takové členské schůze, na které mu má být členská průkazka osobně předána, může člen po konání takové
členské schůze písemně požádat výbor KŽC o zaslání členské průkazky na jím uvedenou poštovní adresu
(nebude-li tato uvedena, bude členská průkazka zaslána na adresu evidovanou u člena v seznamu členů
vedeném KŽC). V případě podání písemné žádosti o zaslání členské průkazky dle předchozí věty je člen
povinen uhradit náklady související s doručením jeho členské průkazky, a to v paušální výši 100,- Kč/osobu
na poštovní adresu v rámci České republiky, a v paušální výši 250,- Kč/osobu na poštovní adresu mimo
Českou republiku. Náklady jsou splatné současně s podáním písemné žádosti o zaslání členské průkazky, a
to bezhotovostním převodem na bankovní účet KŽC uvedený na www.kzc.cz. KŽC není povinen odeslat
zásilku obsahující členskou průkazku dříve, než bude paušální výše nákladů připsána na bankovní účet KŽC.
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6.

Nově zapsanému členu vzniká nárok na předání (doručení) členské průkazky nejdříve na první členské schůzi,
která se koná po datu jeho zápisu do seznamu členů KŽC. V případě, že je nový prvně zapsaný člen zapsán
do seznamu členů KŽC až po konání členské schůze, na které byly předávány členské průkazky, prodlužuje
se platnost uhrazeného členského příspěvku prvně zapsanému členovi až do dne 30. dubna kalendářního
roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém mu byla vydána členská průkazka.

7.

Členství člena zaniká:
a) vystoupením člena oznámeným výboru KŽC,
b) nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě dle článku III. odst. 3 těchto stanov,
c) vyloučením člena,
d) smrtí člena.

8.

Člen může vystoupit z KŽC kdykoliv, a to písemným oznámením adresovaným výboru KŽC. V případě
vystoupení osob, které nenabyly plné svéprávnosti, platí článek II. odst. 3 těchto stanov obdobně. Členství
zaniká okamžikem doručení písemného oznámení člena výboru KŽC.

9.

Vyloučit člena je možné pouze v případě, že jeho činnost je v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem,
směřuje proti cílům KŽC anebo je v rozporu se zájmy KŽC, zejména pokud maří naplnění účelů, pro které
bylo KŽC zřízeno a/nebo jinak KŽC poškozuje, ačkoliv byl na závadnost svého chování upozorněn a byl
vyzván ke zdržení se takového chování.

10. Návrh na vyloučení jiného člena může podat kterýkoliv plně svéprávný člen. Návrh musí být podán písemně,
řádně odůvodněn a doručen tajemníkovi KŽC. Takto doručený návrh na vyloučení člena předkládá tajemník
nejbližší členské schůzi. Člen, o jehož vyloučení se má hlasovat, má právo se veřejně k návrhu vyjádřit.
Nepřítomnost takového člena na členské schůzi nebrání jednání členské schůze o jeho vyloučení a přijetí
rozhodnutí o jeho vyloučení.
11. V případě zániku členství z jakéhokoliv důvodu nevzniká členovi nárok na vrácení alikvotní části již
uhrazeného členského příspěvku ze strany KŽC.
12. KŽC vede seznam členů. Oprávnění provádět zápisy a výmazy v/do seznamu členů má tajemník KŽC a
v jeho nepřítomnosti předseda KŽC. Každý člen má právo po předchozí domluvě s tajemníkem KŽC
nahlédnout do seznamu členů a pořídit si z něho na svůj náklad opisy nebo výpisy. Každý člen má právo, aby
mu KŽC vystavilo potvrzení, že je jejím členem.

III. Práva a povinnosti členů
1.

Každý člen má zejména následující práva:
a) spolurozhodovat o činnosti KŽC a podílet se na řízení prostřednictvím své účasti na členských schůzích,
popř. v orgánech KŽC,
b) volit do orgánů KŽC, když volit může každý člen, který v den volby dovršil patnáctý (15.) rok věku,
c) být volen do orgánů KŽC, když zvolen může být každý člen, který v den volby dovršil osmnáctý (18.)
rok věku,
d) využívat výhod spojených s členstvím v KŽC,
e) zapojit se do soutěží vyhlašovaných KŽC,
f) podílet se na zabezpečení akcí KŽC, které připravuje a zabezpečuje zpravidla tým organizátorů, z nichž
určených organizátor je garantem setkání nebo akce.

2.

Každý člen má zejména následující povinnosti:
a) řádně a včas hradit členské příspěvky,
b) podrobit se všem rozhodnutím orgánů KŽC,
c) hájit zájmy KŽC a naplňovat cíle a účely, ke kterým KŽC byl zřízen.

3.

Povinností člena je řádně a včas uhradit roční členský příspěvek, a to nejpozději v den konání členské schůze,
jehož výši stanoví pro každý následující kalendářní rok členská schůze KŽC a je zveřejněna na www.kzc.cz.
To neplatí pro prvně zapsaného člena do seznamu členů KŽC, jehož poplatková povinnost se řídí článkem
II. odst. 2 a 6 těchto stanov. Využívání výhod spojených s členstvím v KŽC je podmíněno řádným a včasným
uhrazením ročního členského příspěvku.
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4.

V případě, že člen neuhradí do doby konání členské schůze svůj členský příspěvek na daný kalendářní rok a
ani do doby konání členské schůze nekontaktuje tajemníka, bude takovému členu zablokován přístup do
členské databáze na www.kzc.cz. V případě, že bude takový člen požadovat obnovu přístupu do členské
databáze, je povinen za tímto účelem kontaktovat tajemníka, který takovému členu odblokuje přístup do
členské databáze za manipulační poplatek ve výši 500,- Kč. Manipulační poplatek je splatný na účet KŽC
v termínu stanoveném tajemníkem.

5.

Činnost KŽC probíhá formou jednotlivých akcí železniční turistiky podle schváleného kalendářního plánu,
které připravuje zpravidla jeden nebo více pověřených členů. KŽC dále pořádá cestovatelské akce, návštěvy
dopravně zajímavých míst a další akce. Termíny a program těchto akcí, vzatých na vědomí členskou schůzí,
publikuje výbor s dostatečným předstihem v klubovém zpravodaji a na www.kzc.cz.

6.

V případě, že člen projede stanovený počet kilometrů na železnicích, vzniká takovému členovi nárok na
určený stupeň čestného cestovatelského titulu. Cestovatelské tituly uděluje výbor, a to na členské schůzi.
Výborem pověření členové vydávají pokyny k evidenci procestovaných kilometrů železničních tratí pro
jednotlivé státy nebo železniční správy, dále stanoví, kdy člen získává nárok na čestný titul nebo jeho stupeň.
O dosažených titulech jsou všichni členové informováni prostřednictvím klubového zpravodaje a na
www.kzc.cz.

IV. Orgány KŽC
1.

KŽC tvoří následující orgány:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) předseda,
d) místopředseda,
e) tajemník,
f) pokladník,
g) volební komise.

V. Členská schůze
1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem KŽC.

2.

Členskou schůzi tvoří všichni členové KŽC. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát ročně, a to
nejpozději v termínu do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Členskou schůzi svolává výbor, a to
nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním, pozvánkou pro všechny členy zveřejněnou na www.kzc.cz.
Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.

3.

Na žádost alespoň 10 % všech členů KŽC je výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, která se
musí konat nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení písemné žádosti o svolání členské schůze
podepsané alespoň 10 % všech členů KŽC, kteří žádají o její svolání.

4.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 10 % všech členů KŽC. V případě, že členská
schůze rozhoduje o zániku KŽC nebo o sloučení KŽC s jiným spolkem, je členská schůze usnášeníschopná,
jeli-přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů KŽC.

5.

Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá výbor novou členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do
dvou (2) měsíců ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze je
schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů; to neplatí pro rozhodnutí dle článku V. odst. 4
věta druhá těchto stanov.

6.

Při hlasování na členské schůzi má každý člen KŽC jeden hlas.

7.

Zasedání členské schůze řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný výborem pověřený člen
výboru.

8.

K přijetí rozhodnutí je zapotřebí alespoň nadpoloviční většina hlasů na členské schůzi přítomných členů
KŽC. K přijetí rozhodnutí o zániku KŽC nebo o sloučení KŽC s jiným spolkem je zapotřebí alespoň
tříčtvrtinová většina hlasů na členské schůzi přítomných členů KŽC.
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9.

Do působnosti členské schůze patří zejména:
a) volba členů výboru,
b) rozhodování o kooptaci členů výboru,
c) schválení změn volebního a hlasovacího řádu,
d) volba členů volební komise,
e) schválení rozpočtu, zprávy o hospodaření a zprávy o činnosti KŽC,
f) rozhodnutí o výši členských příspěvků na následující kalendářní rok,
g) rozhodnutí o zániku KŽC nebo jejím sloučení s jiným spolkem,
h) schválení změny stanov KŽC,
i) rozhodnutí o vyloučení člena KŽC dle článku II. odst. 10 těchto stanov.

10. Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech týkajících se KŽC, pokud tak určují tyto stanovy, právní
předpisy nebo pokud si rozhodnutí o takových záležitostech členská schůze vyhradila.
11. O konání každé členské schůze se vyhotovuje zápis, který musí obsahovat alespoň datum, čas a místo konání
členské schůze, přijatá rozhodnutí, výsledky hlasování, námitky členů KŽC a seznam zúčastněných členů
KŽC coby přílohu. Zápis podepisuje předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný předsedou
pověřený člen výboru) společně s tajemníkem.
12. Podrobnější pravidla o způsobu volby a hlasování na členské schůzi obsahuje volební a hlasovací řád.

VI. Výbor
1.

Výbor řídí činnost KŽC a rozhoduje ve všech věcech, které nejsou těmito stanovami, právními předpisy nebo
rozhodnutím členské schůze svěřeny do pravomoci jiných orgánů KŽC.

2.

Členem výboru může být zvolen jen plně svéprávný člen KŽC.

3.

Výbor má sedm (7) členů a skládá se z předsedy, místopředsedy, tajemníka, pokladníka a dalších tří členů
výboru.

4.

Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka a pokladníka. Výbor může dále pověřit jiné
členy KŽC, kteří nejsou členy výboru, výkonem ostatních činností v rámci KŽC. Nesmí však takto delegovat
činnosti svěřené těmito stanovami, právními předpisy nebo rozhodnutím jiného orgánu KŽC předsedovi,
místopředsedovi, tajemníkovi nebo pokladníkovi.

5.

Výbor je volen členskou schůzí na období tří (3) let. Volba členů výboru se musí konat nejpozději do dvou
(2) měsíců ode dne skončení volebního období.

6.

Výbor se schází dle potřeby, a to alespoň jednou čtvrtletně. Výbor rozhoduje prostou většinou všech svých
členů. Klesne-li počet členů výboru pod tři (3), je povinností zbývajících členů výboru nejpozději do dvou (2)
měsíců svolat mimořádnou členskou schůzi, na níž bude zvolen nový výbor.

7.

Vzdají-li se všichni členové výboru funkce nebo funkce všech členů výboru jiným způsobem zanikne,
přecházejí práva a povinnosti výboru na volební komisi. Funkce předsedy v takovém případě přechází na
předsedu volební komise. Předseda volební komise je následně povinen nejpozději do dvou (2) měsíců svolat
mimořádnou členskou schůzi, na níž bude zvolen nový výbor.

8.

Do působnosti výboru patří zejména:
a) rozhodování o aktuálních otázkách všeobecné agendy v průběhu roku mezi konáním členských schůzí,
b) koordinace veškerých akcí KŽC,
c) zajištění styku s orgány Klubu českých turistů (dále jen „KČT“) a zastupování KŽC při jednání s nimi,
d) delegování zástupců KŽC do orgánů KČT,
e) zastupování a jednání s ostatními subjekty v zájmu KŽC,
f) podání návrhu na vyloučení člena KŽC členské schůzi,
g) předkládání plánu akcí na příslušný kalendářní rok členské schůzi,
h) udělování cestovatelských titulů,
i) rozhodování o výdajích KŽC, které nejsou svěřeny členům výboru či členské schůzi.

9.

O jednání výboru se vyhotovuje zápis, který musí obsahovat alespoň datum, čas a místo konání členské
schůze, přijatá rozhodnutí, výsledky hlasování, námitky členů výboru a seznam zúčastněných členů výboru.
Zápis podepisuje předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda).
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10. Podrobnější pravidla o způsobu volby a hlasování výboru obsahuje volební a hlasovací řád.

VII. Předseda
1.

Předseda je statutárním orgánem KŽC a zastupuje KŽC navenek.

2.

Do působnosti předsedy patří zejména:
a) svolání a řízení jednání výboru,
b) řízení členské schůze, nepověří-li touto funkcí jiného člena výboru,
c) přijímání oznámení členů výboru o odstoupení z funkce člena výboru,
d) organizování, řízení a kontrola činnosti ostatních členů výboru, případně i dalších členů KŽC pověřených
některými činnostmi.

VIII. Místopředseda
1.

Do působnosti místopředsedy patří zejména:
a) zastupování předsedy, nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, nebo pokud k tomu byl předsedou
přímo pověřen,
b) řízení jednání výboru nebo členské schůze v případě nepřítomnosti předsedy, nebo pokud k tomu byl
předsedou přímo pověřen.

IX. Tajemník
1.

Činnost tajemníka je řízena předsedou a místopředsedou.

2.

Do působnosti tajemníka patří zejména:
a) zajištění evidence zájemců o členství v KŽC,
b) vedení seznamu členů KŽC,
c) přijímání oznámení členů o vystoupení z KŽC,
d) přijímání písemných návrhů členů KŽC,
e) vedení agendy předsedovi a místopředsedovi,
f) vykonávání činností souvisejících se zajištěním vnitřního chodu KŽC.

X. Pokladník
1.

Činnost pokladníka je řízena předsedou a místopředsedou.

2.

Do působnosti pokladníka patří zejména:
a) vybírání členských příspěvků členů KŽC,
b) vedení přehledů o vybraných členských příspěvcích,
c) informování členů výboru o tom, kteří členové neuhradili své členské příspěvky řádně a včas,
d) předkládání seznamu členů, kterým skončilo členství dle článku II. odst. 7 těchto stanov,
e) zajištění řádné a pravidelné účetní evidence,
f) odpovědnost za účetní a daňové záležitosti KŽC ve smyslu právních předpisů.

3.

Pokladník je povinen při výkonu své činnosti dodržovat všechna ustanovení Ekonomických pravidel, jakož i
pokyny předsedy, místopředsedy, rozhodnutí výboru nebo členské schůze.

XI. Volební komise
1.

Volební komise je stálým orgánem KŽC. Volební komise je nezávislá na výboru.

2.

Členem volební komise může být zvolen jen plně svéprávný člen KŽC. Členství ve volební komisi není
slučitelné s členstvím ve výboru.

3.

Volební komise je volena členskou schůzí v kalendářním roce předcházejícím roku, ve kterém je členskou
schůzí volen výbor.

4.

Funkční období členů volební komise je tři (3) roky. Volební komise má celkem tři (3) členy. Volební komise
volí ze svého středu předsedu.
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5.

Do působnosti volební komise patří zejména:
a) organizace voleb výboru na členské schůzi, případně další hlasování,
b) výkon funkce výboru v případě zániku výboru do doby zvolení nového výboru,
c) svolání mimořádné členské schůze dle článku VI. odst. 7 těchto stanov.

6.

Podrobnější pravidla o způsobu volby a hlasování volební komise obsahuje volební a hlasovací řád.

XII. Hospodaření
1.

Majetek KŽC tvoří zejména peněžní prostředky, které mohou být uloženy na bankovních účtech u tuzemské
banky, dále ostatní movitý nebo nemovitý majetek a jiné penězi ocenitelné hodnoty.

2.

Příjmy KŽC tvoří členské příspěvky, příjmy z akcí pořádaných KŽC, dále úroky z uložených peněžních
prostředků a další příjmy.

3.

Výdaje KŽC tvoří zejména náklady na výrobu a distribuci klubového zpravodaje, výdaje spojené s pořádáním
akcí, provozní výdaje, výdaje na kroniku KŽC a další výdaje.

4.

Hospodaření KŽC podrobněji upravuje Směrnice – Ekonomická pravidla hospodaření, kterou schvaluje a
vydává výbor na návrh předsedy. Ekonomická pravidla nesmí být v rozporu s právními předpisy nebo
stanovami.

XIII. Zánik KŽC
1.

O zániku KŽC bez právního nástupce je oprávněna rozhodnout členská schůze. V takovém případě členská
schůze rovněž zvolí na návrh výboru likvidátora. Případný likvidační zůstatek se rozdělí rovným dílem mezi
všechny členy KŽC, kteří byli členy KŽC ke dni rozhodnutí členské schůze o zániku KŽC bez právního
nástupce.

2.

Likvidátor zvolený členskou schůzí zejména:
a) dokončí běžné záležitosti KŽC,
b) vypořádá všechny povinné platby včetně daní a poplatků,
c) vypořádá závazky KŽC,
d) vymůže pohledávky KŽC,
e) zpeněží majetek KŽC,
f) sestaví účetní závěrku, zprávu o průběhu likvidace a případné další právními předpisy požadované
dokumenty,
g) zašle zprávu o průběhu likvidace členům posledního výboru,
h) vypořádání případný likvidační zůstatek dle článku XIII. odst. 1 těchto stanov.

3.

O sloučení KŽC s jiným právním subjektem je oprávněna rozhodnout jen členská schůze.

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení
1.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 8. 5. 2022 a nahrazují tak od tohoto dne předchozí stanovy
KŽC.

2.

Stanovy mohou být měněny jen rozhodnutím členské schůze a postupem schváleným v těchto stanovách.

3.

Práva a povinnosti členů a orgánů KŽC, jakož i další vnitřní poměry KŽC v těchto stanovách výslovně
neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

4.

Další obecně závazné dokumenty KŽC pro její členy a orgány tvoří zejména:
a) Volební a hlasovací řád
b) Směrnice – Ekonomická pravidla hospodaření
c) Směrnice – Organizace akcí
Ing. et Mgr. Pavel Knížák, v.r.,
předseda výboru KŽC
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