STANOVY KLUBU ŽELEZNIČNÍCH CESTOVATELŮ
I. Úvodní ustanovení
1. Klub železničních cestovatelů (dále jen „KŽC“) je zájmovým spolkem transformovaným ve smyslu
zákona č. 89/2012 Sb., z občanského sdružení Klub železničních cestovatelů založeného dle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů - registrace
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 Meinlinova 336, 190 16
Praha 9 - Koloděje.
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.

II. Členství
1. Členem KŽC se může stát každá fyzická osoba, bez ohledu na věk, státní příslušnost nebo jiné
okolnosti.
2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky, kterou zájemce o členství zašle tajemníkovi KŽC.
Tajemník poté vystaví členovi členskou průkazku. Členství vzniká okamžikem zaplacení členských
příspěvků.
3. U osob mladších 18 let nebo u osob nesvéprávných podepisuje přihlášku zákonný zástupce
(opatrovník). Podpis zákonného zástupce (opatrovníka) musí být i na přihlášce osob mladších 18
let na akce, jichž se nezúčastní s osobou starší 18 let, která podává společnou přihlášku.
4. Členství zaniká:
a) smrtí,
b) vystoupením oznámeným výboru,
c) vyloučením,
d) nezaplacením členských příspěvků do konce příslušného kalendářního roku.
5. Vyloučit člena je možno pouze v případě, že jeho činnost je v rozporu s dobrými mravy a směřuje
proti cílům KŽC anebo je v rozporu se zájmy KŽC, zejména pokud maří naplnění cílů nebo jinak
poškozuje KŽC, přestože byl vyzván, aby od takovéto činnosti upustil.
6. Návrh na vyloučení jiného člena KŽC může podat každý člen KŽC starší 18 let. Návrh musí být
podán písemně, podrobným a věcným odůvodněním tajemníkovi KŽC.
7. Návrh na vyloučení člena předkládá výbor výroční členské schůzi (dále jen „VČS“). Člen KŽC, o
jehož vyloučení se má hlasovat, má právo se veřejně hájit. Jeho nepřítomnost na VČS nebrání
jednání o jeho vyloučení.
8. Návrh na odvolání člena výboru se podává obdobným způsobem. O odvolání člena výboru
rozhoduje výlučně VČS prostým hlasováním při dodržení usnášení schopného kvóra. Návrh na
odvolání člena výboru je bezpředmětný, měl-li by být projednán VČS na níž se volí nový výbor.
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III. Práva a povinnosti členů
1. Povinností člena je včas uhradit roční členský příspěvek. Výbor stanoví nejpozději do termínu
konání VČS, v jaké měně, jakým způsobem a v jakém termínu musí být členské příspěvky
uhrazeny. Výši členských příspěvků pro rok následující po konání VČS stanovuje VČS.
2. Práva člena:
a) spolurozhodovat o činnosti a podílet se na řízení prostřednictvím své účasti na členských a
výročních členských schůzích spolku,
b) využívat výhod spolku,
c) zapojit se do soutěží vyhlašovaných KŽC dle čl. III, odst. 6,
d) podílet se na zabezpečení akcí KŽC, které připravuje a zabezpečuje zpravidla tým organizátorů,
z nichž určený organizátor je garantem setkání nebo akce; v rámci společných setkání se
zpravidla koná členská schůze,
e) volit - má každý člen KŽC starší 15 let,
f) být volen - má každý člen KŽC starší 18 let.
3. Využívání výhod spolku je podmíněno zaplacením ročního členského příspěvku ve stanoveném
termínu.
4. Činnost KŽC probíhá formou jednotlivých akcí železniční turistiky podle schváleného kalendářního
plánu, které připravuje zpravidla jeden člen nebo více pověřených osob. KŽC dále pořádá výměnná
setkání, cestovatelské akce, návštěvy dopravně zajímavých míst a další akce. Termíny a program
těchto akcí, vzatých na vědomí VČS, publikuje výbor s dostatečným předstihem v klubovém
zpravodaji a na informačním internetovém portále.
5. Projetím stanoveného počtu kilometrů získává člen určený stupeň čestného cestovatelského titulu.
Cestovatelské tituly se udělují na VČS.
6. 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 členové informováni prostřednictvím klubového zpravodaje
a na informačním internetovém portále.

IV. Orgány KŽC
1. Orgány KŽC jsou:
a) výroční členská schůze,
b) členská schůze,
c) výbor,
d) předseda,
e) místopředseda,
f) tajemník,
g) pokladník,
h) volební komise.

V. Výbor
1. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka, pokladníka a dalších členů. Počet členů
výboru určuje členská schůze předcházející VČS, na níž se konají volby. Nejmenší počet členů
výboru je pět.
2. Členství ve výboru může zaniknout:
a) zánikem členství v KŽC,
b) odstoupením oznámeným předsedovi; odstoupí-li předseda, oznamuje svoje odstoupení
tajemníkovi a místopředsedovi, který do zvolení nového předsedy přejímá jeho povinnosti,
c) odvoláním.
3. Za odstoupivšího (odvolaného) člena výboru kooptuje výbor nového člena. Kooptaci schvaluje
následující členská schůze. Při neschválení kooptace, členství ve výboru zaniká.
4. Schůzi výboru svolává předseda, místopředseda, případně tři další členové výboru.
5. Výbor KŽC:
a) rozhoduje o aktuálních otázkách všeobecné agendy v průběhu roku mezi konáním jednotlivými
členskými schůzemi,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru,
koordinuje veškeré akce KŽC,
uděluje cestovatelské tituly,
je ve styku s orgány Klubu českých turistů (dále jen „KČT“) a zastupuje KŽC při jednání s nimi,
zastupuje a jedná s třetími stranami v zájmech KŽC,
může podat VČS návrh na vyloučení člena z KŽC dle čl. II odst. 5,
rozhoduje o těch výdajích, které nejsou v kompetenci pokladníka, předsedy, resp.
místopředsedy,
i) předkládá VČS kalendářní plán akcí na příslušný kalendářní rok,
j) deleguje zástupce KŽC do orgánů KČT.

6. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka, pokladníka a pověřuje ostatní
členy funkcemi ve výboru. Výbor může dále pověřit jiné členy KŽC, kteří nejsou členy výboru,
výkonem ostatních činností, nesmí však takto delegovat činnosti svěřené předsedovi,
místopředsedovi, tajemníkovi nebo pokladníkovi.
7. Výbor je volen členskou schůzí na tři roky. Volby se musí konat nejpozději dva měsíce po skončení
volebního období. Volby vyhlašuje výbor.
8. Klesne-li počet členů výboru pod usnášení schopnou většinu je povinností zbývajících členů výboru
zajistit svolání mimořádné členské schůze, na níž bude zvolen nový výbor.
9. Vzdají-li se všichni členové výboru funkce nebo výbor spolku zanikne, přechází povinnosti výboru
na volební komisi, která zajišťovala organizaci voleb výboru. Funkce předsedy KŽC přechází na
předsedu této volební komise. Předseda takto ustanoveného výboru zajistí provedení voleb nového
výboru na nejbližší členské schůzi.
10. Členem výboru může být jen zletilý člen KŽC, jehož svéprávnost není omezena.

VI. Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem KŽC a zastupuje spolek navenek.
2. Ve smyslu zákona vykonává statutární funkci jednatele.
3. Předseda zejména:
a) svolává a řídí schůze výboru,
b) řídí jednání členské schůze, nepověří-li touto funkcí jiného člena výboru,
c) přijímá oznámení členů výboru o odstoupení z výboru,
d) organizuje, řídí a kontroluje činnost ostatních členů výboru, případně dalších členů KŽC
pověřených některými činnostmi.

VII. Místopředseda
1. Místopředseda zejména:
a) zastupuje předsedu KŽC, nemůže-li předseda dočasně vykonávat svou funkci nebo byl-li
zastupováním pověřen,
b) řídí schůze výboru nebo jednání členské schůze v případě nepřítomnosti předsedy nebo z jeho
pověření.

VIII. Tajemník
1. Tajemník zejména:
a) eviduje zájemce o členství, vystavuje členské průkazky KŽC,
b) vede adresář členů,
c) přijímá oznámení členů o vystoupení z KŽC,
d) přijímá písemné návrhy členů KŽC,
e) vede agendu předsedovi a místopředsedovi,
f) vykonává činnosti související se zajištěním vnitřního chodu KŽC.

IX. Pokladník
1. Pokladník zejména:
a) vybírá členské příspěvky,
b) vede přehled o vybraných členských příspěvcích; informuje výbor o členech, kteří své členské
příspěvky neuhradili včas, předkládá návrhy na ukončení členství,
c) spravuje finanční prostředky KŽC,
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d) zabezpečuje řádné a pravidelné vedení předepsaných účetních evidencí,
e) odpovídá za účetní a daňové záležitosti ve smyslu zákona o účetnictví a daňových zákonů,
f) jeho činnost je řízena předsedou a místopředsedou.
2. Činnost pokladníka se řídí Ekonomickými pravidly.

X. Členská schůze
1. Členská schůze se koná v rámci setkání KŽC.
2. Členská schůze zejména:
a) schvaluje kooptaci nových členů výboru,
b) volí výbor,
c) schvaluje změny Volebního a hlasovacího řádu,
d) přijímá nové členy, za předpokladu, že se zájemce o členství této schůze zúčastní.
3. Členská schůze předcházející VČS na níž se volí výbor:
a) stanoví počet členů výboru,
b) volí členy volební komise.
4. Kde se v tomto dokumentu píše o členské schůzi, rozumí se tím i VČS, nevyplývá-li ze souvislostí
něco jiného.

XI. Výroční členská schůze (VČS)
1. VČS se koná jedenkrát ročně v rámci některého ze setkání KŽC.
2. VČS je nevyšším orgánem, řídícím a ovlivňujícím činnost a aktivity KŽC. Její součástí mohou být
volby výboru.
3. VČS je usnášeníschopná je-li přítomno minimálně 50 % členů KŽC, kteří se přihlásili k účasti na
VČS, avšak nejméně 20 členů KŽC. Pro rozhodování o zániku KŽC nebo sloučení s jiným spolkem
je nutná přítomnost 50 % členů KŽC. Rozhodnutí o zániku nebo sloučení je podmíněno souhlasem
75 % přítomných členů VČS.
4. VČS zejména:
a) schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření předloženou pokladníkem, zprávu o činnosti KŽC
předložené výborem,
b) určuje výši členských příspěvků na následující kalendářní rok,
c) bere na vědomí kalendářní plán akcí KŽC, včetně termínů členských schůzí a VČS,
d) rozhoduje o právních okolnostech existence sdružení ve smyslu rozpuštění nebo sloučení
s jiným subjektem,
e) schvaluje změnu stanov,
f) rozhoduje o vyloučení člena z KŽC podle čl. II odst. 7.

XII. Volební komise
1. Volební komise je stálým orgánem KŽC nezávislým na výboru. Počet členů volební komise jsou tři.
Volební komise je volena na členské schůzi předcházející VČS, na níž bude volen nový výbor.
2. Funkční období volební komise je shodné s funkčním obdobím výboru.
3. Volební komise zejména:
a) organizuje volby výboru KŽC, případně další hlasování,
b) v případě zániku výboru přebírá funkci výboru do doby zvolení nového výboru.

XIII. Hospodaření
1. Majetek KŽC tvoří zejména peněžní prostředky, které mohou být uloženy na účtech u tuzemské
banky; dále ostatní movitý nebo i nemovitý majetek a nehmotné statky.
2. Příjmy KŽC tvoří členské příspěvky, příjmy z akcí a výměnných setkání pořádaných KŽC, úroky z
uložených peněžních prostředků a další příjmy.
3. Výdaje tvoří zejména náklady na výrobu a distribuci klubového zpravodaje, výdaje spojené s
pořádáním akcí, provozní výdaje, výdaje na kroniku KŽC a další výdaje.
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4. O běžných provozních výdajích, které se týkají výroby a distribuce klubového zpravodaje, drobných
výdajů na kancelářské potřeby apod., rozhoduje pokladník po podpisu předsedy nebo
místopředsedy.
5. O dalších výdajích do výše 30 000 Kč, v mezích rozpočtu schváleného VČS, rozhoduje předseda
nebo místopředseda.
6. O ostatních výdajích rozhoduje výbor.
7. O nakládání s ostatním majetkem a majetkovými právy rozhoduje výbor.
8. Hospodaření KŽC podrobněji upravují Ekonomická pravidla, která vydává výbor na návrh předsedy.
Ekonomická pravidla nesmí být v rozporu s výslovným ustanovením stanov.

XIV. Zánik KŽC
1. O zániku KŽC bez právního nástupce je oprávněna rozhodnout výhradně VČS na návrh výboru.
VČS rovněž zvolí likvidátora sdružení, který provede likvidaci podle příslušných ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb. Případný likvidační přebytek se rozdělí rovným dílem mezi všechny, kdo byli ke dni
konání VČS, která o zrušení rozhodla, členy KŽC. Při rozpuštění KŽC Ministerstvem vnitra platí toto
ustanovení obdobně.
2. O sloučení s jiným právním subjektem může rozhodnout pouze VČS na návrh výboru.
3. Likvidátor podle odst. 1 zejména:
a) dokončí běžné záležitosti KŽC,
b) vypořádá odvody, daně a poplatky,
c) vypořádá závazky KŽC,
d) dosáhne uspokojení pohledávek KŽC,
e) zpeněží majetek KŽC nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem,
f) sestaví účetní uzávěrku, zprávu o průběhu likvidace a rozdělí případný likvidační zůstatek podle
čl. XIV., odst. 1,
g) zašle zprávu o průběhu likvidace členům posledního výboru.

XV. Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Podrobnější způsob volby výboru a hlasování na schůzích výboru a na členských schůzích upravuje
Volební a hlasovací řád. Změny volebního a hlasovacího řádu schvaluje členská schůze.
2. Změnu stanov může schválit pouze VČS.
3. Ze schůzí výboru a jednání členské schůze se pořizuje zápis, který se zveřejní v nejbližším čísle
klubového zpravodaje.

Další dokumenty KŽC
Volební a hlasovací řád
Ekonomická pravidla hospodaření
Příručka pro organizátory akcí KŽC
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