
 
 
 

 
 
 

 

S T  A  N  O  V  Y  

 
 MERCEDES-BENZ KLUBU  

Ⴠeské republiky 
                     

Ⴠl. I 
Název a sídlo 

 
Název sdru០ení zní:   Mercedes-Benz klub Ⴠeské republiky  ( dále jen MBK ) 
 
Sídlo sdru០ení:   140 00  Praha 4,  Daimlerova ulice ა. 2 

 
Pou០ívá logo v grafickém provedení viz. pᖐíloha ა.1 
 
Pro komunikaci v nᆰmeckém jazyku se pou០ívá název Mercedes-Benz Klub der Tschechischen Republik. Pro komunikaci v angliაtinᆰ, popᖐ. v jiném jazyku se  
pou០ívá název Mercedes-Benz Club Czech Republic. 
 

Ⴠl. II 
Úvodní ustanovení 

 
MBK je obაanským sdru០ením ve smyslu  zákona ა. 83/1990 Sb. o sdru០ování obაanᛰ, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.      
 
IჀO: 68 37 89 71 

Ⴠl. III 
Pᖐedmᆰt აinnosti MBK 

 
1.  MBK je dobrovolné obაanské sdru០ení, které sdru០uje pᖐíznivce  znaაky Mercedes - Benz s úაinností na celém území státu a má svou vlastní právní subjektivitu. 
Zamᆰᖐuje svoji აinnost zejména na : 
a) sdru០ování zájemcᛰ o historii výrobkᛰ znaაky Mercedes-Benz 
b) sdru០ování majitelᛰ a pᖐíznivcᛰ automobilᛰ     Mercedes-Benz 
c) organizování pravidelných აlenských setkání a spoleაenských akcí 
d) organizování akcí zamᆰᖐených na podporu prodeje automobilᛰ,náhradních dílᛰ a doplᒀkᛰ znaაky Mercedes - Benz 
e) vydávání periodik  a dalᘐích tiskovin  
f)  podílí se na tvorbᆰ a zdokonalování právních pᖐedpisᛰ a formování pravidel pro historická vozidla  
 
2. MBK  zajiᘐᙐuje podmínky pro pᖐenos informací, nutných pro აinnost svých აlenᛰ, pᖐedevᘐím zprávy o tvorbᆰ právních norem. Zpracovává stanoviska a pᖐipomínky 
k návrhᛰm  zákonᛰ, naᖐízení vlády, vyhláᘐek, rezortních materiálᛰ atd. Pᖐedkládá té០ své vlastní podnᆰty a návrhy.  
 
3. MBK mᛰ០e zprostᖐedkovávat  zahraniაní a domácí kontakty mezi აleny, zajiᘐᙐovat pᖐenos  zkuᘐeností a poznatkᛰ v oblasti klubové აinnosti a jejich aplikaci v 
naᘐich podmínkách. Vydává pro naplnᆰní tᆰchto cílᛰ publikace, organizuje kurzy a semináᖐe  
 
4. Ⴠlenové MBK se ᖐídí tᆰmito stanovami, jednacím ᖐádem výkonného výboru, volebním ᖐádem აlenského shromá០dᆰní, etickým kodexem MBK ჀR.                              
 

Ⴠl. IV 
Podmínky აlenství v MBK 

 
Ⴠlenství v MBK  je dobrovolné. 
 
Za ᖐádného აlena MBK  mᛰ០e být pᖐijat zájemce, který je  fyzickou nebo právnickou osobou  po roაní kandidátské lhᛰtᆰ  s povinností se v této dobᆰ úაastnit 
minimálnᆰ jedné klubové akce vyhláᘐené a potvrzené აlenským shromá០dᆰním. Kandidát má stejná práva a povinnosti  jako ᖐádný აlen MBK .  
 
Zájemce o აlenství v  MBK podává vyplnᆰnou pᖐihláᘐku vაetnᆰ po០adovaných pᖐíloh  výkonnému výboru MBK.  
 
Informace o výsledku projednání výkonným výborem a pᖐijetí za kandidáta je zaslána zájemci písemnᆰ nejpozdᆰji do 30 dnᛰ od podání pᖐihláᘐky. 
 
Ⴠlenství vzniká po schválení nového აlena výkonným výborem  MBK a následnᆰ po zaplacení აlenského pᖐíspᆰvku na kalendáᖐní  rok.  
 
Ⴠlenství  zaniká písemnou odhláᘐkou, dále zruᘐením nebo vylouაením na základᆰ rozhodnutí Ⴠlenského shromá០dᆰní ( dále jen ჀS) pᖐi záva០ném poruᘐení stanov 
MBK  ჀR a  ve smyslu აl. VI   stanov. 
Ⴠlenství dále zaniká i pᖐi nezaplacení აlenského pᖐíspᆰvku, rozhodnutím výkonného výboru. 
Ⴠestné აlenství mᛰ០e být udᆰleno  ჀS na základᆰ návrhu výkonného výboru. 
 
 
 
 

Ⴠl. V 



 
 
 

 
 
 

Druhy აlenství v MBK ჀR 
 
1.individuální 
2.rodinné 
3.აestné 
             
 

Ⴠl. VI 
Ⴠlenské a dalᘐí pᖐíspᆰvky 

 
Ⴠlenské pᖐíspᆰvky jsou finanაní prostᖐedky, odvádᆰné აleny ve prospᆰch  MBK ჀR. 
 
Výᘐi აlenského pᖐíspᆰvku za kalendáᖐní rok, navrhuje výkonný výbor MBK ჀR a  následnᆰ jej schvaluje აlenské shromá០dᆰní, mᛰ០e být té០ odsouhlasen mimoᖐádný 
აlenský pᖐíspᆰvek k úhradᆰ nenadálých finanაních výdajᛰ  MBK. 
Ⴠlenský pᖐíspᆰvek za kalendáᖐní rok je აlen povinen  uhradit do 31.bᖐezna  kalendáᖐního roku. 
Novᆰ pᖐijatý აlen je povinen uhradit  აlenský pᖐíspᆰvek v plné výᘐi za kalendáᖐní rok bez ohledu na datum pᖐihláᘐení.  Tento აlenský pᖐíspᆰvek je nutno zaplatit 
nejpozdᆰji do 30 dnᛰ od pᖐijetí za kandidáta აlena MBK   V pᖐípadᆰ, ០e აlenský pᖐíspᆰvek nebyl v termínu zaplacen, kandidátské აlenství v  MBK nevzniklo. 
 
Ⴠlen MBK  mᛰ០e  na základᆰ dobrovolnosti poskytnout dalᘐí jednorázový  აlenský pᖐíspᆰvek. O jeho pᖐijetí აi odmítnutí rozhoduje výkonný výbor MBK, nejpozdᆰji 
do 30 dnᛰ od oznámení აlena. 
 
  Ⴠestný აlen nemusí platit აlenské pᖐíspᆰvky.    
 
                                              

Ⴠl. VII 
Práva a povinnosti  აlenᛰ MBK 

 
1.   Práva აlenᛰ  MBK : 
-být informován o აinnosti MBK, 
-úაastnit se akcí poᖐádaných pro აleny  MBK, 
-vyu០ívat výhod a slev poskytovaných აlenᛰm partnery klubu 
-obracet se s podnᆰty, pᖐipomínkami nebo stí០nostmi na  výkonný výbor a být o jejich -vyᖐízení informován, 
-úაastnit se jednání   ჀS, 
-ka០dý individuální აlen má právo volit a být volen do orgánᛰ MBK  
- pou០ívat logo MBK ჀR k neobchodním úაelᛰm a v souladu s pravidly MBCCCI. Ka០dé jiné pou០ití loga a názvu klubu je poruᘐením autorských zákonᛰ a práv.     
   Pou០ití loga  schvaluje výkonný výbor. 
 
2.   Povinnosti აlenᛰ MBK: 
- dodr០ovat stanovy MBK, etický kodex  a dalᘐí  vnitᖐní pᖐedpisy MBK a rozhodnutí pᖐijatá na ჀS , აi  výkonným výborem  MBK. 
- platit ᖐádnᆰ a vაas  pᖐíspᆰvky, 
- zajistit, aby  zvolení  zástupci  ᖐádnᆰ vykonávali své funkce v  orgánech MBK, 
- písemnᆰ oznamovat zmᆰny údajᛰ týkajících se evidence (adresa,telefon,e mail ), 
-pro pᖐíjem informací si ka០dý აlen zajistí elektronickou adresu, 

 
Ⴠl. VIII 

Orgány MBK 
 
 MBK má tyto orgány: 
 
1. Ⴠlenské shromá០dᆰní ,  
2. Výkonný výbor,  
3. Prezidenta   
4. Viceprezidenta 
5. Revizní komisi 
Orgány  se ᖐídí stanovami a vnitᖐními pᖐedpisy MBK. 
 

Ⴠl. IX 
Ⴠinnost a pravomoci orgánᛰ MBK 

Ⴠlenské shromá០dᆰní  je nejvyᘐᘐím orgánem MBK. 
 
ჀS  svolává k jednání výkonný výbor MBK minimálnᆰ jednou za rok, doporuაeným dopisem s návratkou nebo e-mailem . Výkonný výbor  je dále povinen svolat do 
30 dnᛰ  ჀS , po០ádá-li o to nejménᆰ 50% აlenᛰ MBK. 
 
ჀS  je tvoᖐeno აleny MBK ჀR. 
 
Právo hlasovat na ჀS má ten აlen ,který pᖐi prezenci proká០e , ០e má splnᆰny své აlenské povinnosti  ke dni konání ჀS a zaplacený აlenský pᖐíspᆰvek za uplynulý  rok 
ve prospᆰch MBK. 
 
ჀS  rozhoduje o vᘐech zásadních otázkách MBK : 
a) projednává a schvaluje zmᆰny stanov 



 
 
 

 
 
 

b) projednává a schvaluje hlavní smᆰry აinnosti, 
d) volí a odvolává  აleny výkonného výboru a აleny Revizní komise MBK ჀR 
g) schvaluje rozpoაet a výsledek hospodaᖐení za  kalendáᖐní rok, 
i) schvaluje roაní zprávu o აinnosti  MBK, podanou prezidentem  
n) schvaluje roაní zprávu o revizi, podanou pᖐedsedou revizní   komise MBK 
q) schvaluje   druh a výᘐi  აlenských pᖐíspᆰvkᛰ 
 
 
Hlasování na    ჀS: 
a) ᖐádnᆰ svolané   ჀS je  usnáᘐení schopné pᖐi úაasti 50% pozvaných právoplatných აlenᛰ, 
b) v pᖐípadᆰ menᘐího poაtu ne០ 50% pozvaných აlenᛰ, je zahájeno jednání  ჀS  po jedné hodinᆰ  s poაtem pᖐítomných აlenᛰ  a je usnáᘐení schopné 
 
c)             usnesení  ჀS  je schváleno, hlasuje-li pro nᆰj nadpoloviაní vᆰtᘐina  pᖐítomných აlenᛰ, 
d) hlasování je veᖐejné, 
e) ka០dý individuelní აlen má jeden hlas, tento hlas je nepᖐenosný, 
f)              აlen, který má rodinné აlenství má vᘐechna práva mimo práva hlasování 
g)              ka០dý აestný  აlen má jeden hlas 
h) z jednání ჀS poᖐizuje  výkonný výbor  zápis z jednání a  zápis o usnesení  

 
Ⴠl. X 

Výkonný výbor  MBK 
Výkonný výbor  má nejménᆰ sedm აlenᛰ . 
 
Výkonný výbor  ᖐídí აinnost MBK mezi jednotlivými jednáními ჀS. Za svou აinnost výkonný výbor odpovídá ჀS. 
 Výkonný výbor   je tvoᖐen : 
a) prezidentem 
b) viceprezidentem 
c) tajemníkem 
d) hospodáᖐem 
e) a dalᘐími აleny , kteᖐí budou povᆰᖐeni  výkonným výborem výkonem dalᘐích    funkcí 
Funkაní období trvá 3 roky.  Statutárním orgánem  MBK je prezident a viceprezident.   
Za hospodaᖐení s finanაními prostᖐedky odpovídá hospodáᖐ .  Výkonný výbor se schází k jednání zpravidla jednou mᆰsíაnᆰ. 
 
Výkonný výbor  zejména : 
-zajiᘐᙐuje kontakt se აleny a ᖐeᘐí prᛰbᆰ០nᆰ zále០itosti týkající se chodu MBK. 
-pᖐipravuje podklady pro jednání ჀS  , realizuje pᖐijatá usnesení, 
-mᛰ០e v pᖐípadᆰ potᖐeby zᖐídit dalᘐí sekci nebo komisi  MBK  
-má právo na návrh kterékoliv აlena organizace kooptovat dalᘐího აlena výkonného výboru  s následným schválením na pᖐíᘐtím ჀS,  
- má právo v pᖐípadᆰ zjiᘐtᆰní a následném prokázání vá០ného pochybení აlena výkonného výboru , okam០itᆰ pozastavit აlenství ve výkonném výboru . Odvolání, na   
  návrh výkonného výboru, provede následné ჀS,  
- vede o ka០dém jednání písemný zápis. 
 
Výkonný výbor  je usnáᘐení schopný, je-li pᖐítomna nadpoloviაní vᆰtᘐina jeho აlenᛰ. Usnesení je schváleno, hlasuje-li pro nᆰj nadpoloviაní vᆰtᘐina pᖐítomných აlenᛰ 
výkonného výboru. V pᖐípadᆰ rovnosti hlasᛰ rozhoduje hlas prezidenta. 
 
Prezident  zejména: 
a) svolává výkonný výbor  k jednání, 
b) zastupuje  MBK  navenek a jedná jeho jménem, 
c) na základᆰ rozhodnutí výkonného výboru  svolává ჀS  MBK ჀR 
d) vykonává dalᘐí  აinnosti dle usnesení   ჀS. 
e) svolává dle potᖐeby konference k aktuálním tématᛰm. 
 
Prezidenta  v jeho nepᖐítomnosti zastupuje viceprezident  MBK ჀR. Pᖐi provádᆰní finanაních operací je nutné doklad opatᖐit podpisem prezidenta a hospodáᖐe  nebo 
viceprezidenta a hospodáᖐe  MBK ჀR. V pᖐípadᆰ nutnosti, mᛰ០e výkonný výbor MBK  urაit pro provádᆰní finanაních operací i dalᘐí dva აleny  výkonného výboru . 
Ⴠlenství ve výkonném výboru MBK je nesluაitelné s აlenstvím v revizní komisi  MBK. 
 

Ⴠl. XI 
Revizní komise MBK 

 
1. Revizní komise má minimálnᆰ tᖐi აleny, kteᖐí jsou voleni აi odvoláváni na návrh návrhové komise na ჀS   na období  3 let. 
2. Ⴠlenové revizní komise volí a odvolávají ze svého stᖐedu pᖐedsedu. Volba je zpravidla tajná.  
3.  Pᖐedseda revizní komise má právo na pravidelnou úაast pᖐi jednání výkonného výboru s hlasem poradním. 
4.  Revizní komise: 
a) vykonává dohled nad hospodaᖐením, dodr០ováním stanov MBK a vnitᖐních pᖐedpisᛰ MBK , 
b) pᖐed svoláním ჀS  provádí  revizi აinnosti MBK a zprávu revizní komise  pᖐedkládá její pᖐedseda výkonnému výboru MBK a  ჀS, 
c)  ᖐeᘐí stí០nosti v oblasti აlenství v  MBK, 
d)  se schází  dle potᖐeby a vede o ka០dém jednání písemný zápis. 
e) má právo na návrh kterékoliv აlena MBK  kooptovat dalᘐího აlena revizní komise do konání ჀS , který bude na  zasedání ჀS volen . 
 

Ⴠl. XII 



 
 
 

 
 
 

Sekce  a komise MBK 
Pro ᖐeᘐení konkrétního zájmu, daným zpravidla technickou nebo historickou rᛰznorodostí vozidel Mercedes-Benz a s firmou spojených automobilových znaაek (Benz, 
Daimler, Maybach, )  mᛰ០e výkonný výbor ustavit sám nebo na návrh აlena  sekci nebo komisi.  Sekce a komise má právo pou០ívat logo a oznaაení  (napᖐ. Mercedes-
Benz klub ჀR,  sekce G klub, Technická komise MBK) 
Podmínky აinnosti sekce a komise  stanoví výkonný výbor. 
Sekce a komise pᖐedkládají ve stanoveném termínu výsledek své აinnosti výkonnému výboru. 
Sekce má nejménᆰ 7 აlenᛰ, komise má nejménᆰ 3 აleny 

 
 
 

Ⴠl. XIV 
Hospodaᖐení   MBK 

 
Hospodaᖐení MBK se ᖐídí obecnᆰ platnými pᖐedpisy a vnitᖐními pᖐedpisy   MBK.  Náklady na აinnost MBK jsou hrazeny z აlenských pᖐíspᆰvkᛰ აlenᛰ. Dalᘐími zdroji 
pᖐíjmᛰ mohou být pᖐíjmy ze vzdᆰlávací აinnosti (semináᖐe, kurzy, vydávání odborných publikací) poᖐádané MBK, dotace, dary a jiné pᖐíjmy od fyzických a 
právnických osob.  Hospodaᖐení se ᖐídí rozpoაtem sestaveným na jeden kalendáᖐní rok, rozpoაet schvaluje ჀS MBK. Hospodáᖐ odpovídá za jemu svᆰᖐené prostᖐedky. 
 

Ⴠl. XV 
 

Zánik  MBK 
 
1. MBK  mᛰ០e zaniknout:   
a) dobrovolným rozpuᘐtᆰním  
b) slouაením s jiným sdru០ením 
c) pravomocným rozhodnutím MV ჀR o jeho rozpuᘐtᆰní. 
 
2. O rozpuᘐtᆰní nebo slouაení rozhoduje ᖐádnᆰ a vაas svolané ჀS, veᖐejným hlasováním, dvoutᖐetinovou vᆰtᘐinou pᖐítomných აlenᛰ MBK. Tato skuteაnost  
                 musí být nejpozdᆰji do 15 dnᛰ  oznámena Ministerstvu vnitra. 
 
3. V pᖐípadᆰ zániku MBK podle bodu 1 a, b) provede výkonný výbor  majetkové vypoᖐádání.  
 
4. Pᖐi zániku MBK podle bodu 1 c) provede majetkové vypoᖐádání likvidátor urაený MV   
 

Ⴠl. XVI 
Závᆰreაná ustanovení 

 
1. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na ჀS ,  které se konalo dne 12.února  2005 v Praze. 
2. Schválením tᆰchto stanov pozbývají platnosti a úაinnosti stanovy MBK ze dne 15.5.1998,  ა.j.  VS/1-1/ 36085 /98-R .                            
     
 
 
 
 
Pᖐíloha ა.1  logo MBK v grafické podobᆰ 
 


