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Stanovy 
Mustang Riders Club, z. s. 

 
Článek 1 

Název, působnost, sídlo a symboly 
 
1. Spolek s názvem Mustang Riders Club, z. s., zkratka MRC, je samosprávným a 

dobrovolným svazkem členů, kteří vlastní nebo provozují historické a současné 
automobily americké provenience značky Ford Mustang (dále jen jako „MRC“). 

2. MRC má v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „Zákon“), právní osobnost a je registrován ve spolkovém rejstříku Městského soudu 
v Praze, sp. zn.: L 16397. 

3. Sídlem MRC je: Pod Větrolamem č. p. 131, PSČ 273 51 Svárov - p. Unhošť 

4. Oficiálním symbolem MRC je znak s vyobrazením běžícího koně s nápisem Mustang 
Riders Club. 

Článek 2 
Účel, poslání, předmět a cíl hlavní činnosti MRC 

1. Účelem MRC je uspokojování a ochrana společných zájmů členů MRC a zvyšování zájmu 
o historické a současné automobily značky Ford Mustang. Posláním MRC je přispívat 
vlastní činností k dosahování obecného blaha.  

2. Předmětem a cílem hlavní činnosti MRC je zejména: 

a) pořádání srazů a dalších akcí, 
b) zprostředkování testování historických vozidel, 
c) spolupráce a jednání s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a dalšími 

právnickými a fyzickými osobami v ČR i zahraničí, 
d) veřejně prospěšná činnost, 
e) publikační a propagační činnost, 
f) uchovávání památek automobilů značky Ford Mustang. 

3. Vedle hlavní činnosti může MRC vyvíjet též hospodářskou činnost spočívající v podnikání 
nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo 
v hospodárném využití majetku MRC. 

Článek 3 
Členství 

1. Členem MRC může být každá fyzická, která vlastní nebo provozuje jakýkoliv ročník a 
model vozu Ford Mustang. 

2. O přijetí člena rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky.  
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3. Členství zaniká: 

a) vystoupením, 
b) úmrtím člena, 
d) nezaplacením členského příspěvku člena MRC, 
e) vyloučením, 
f) zánikem MRC bez právního nástupce. 

4. Vyloučit člena lze, pokud porušuje své povinnosti dle čl. 4, odst. 2 Stanov MRC.  

Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být doručeno členovi. O 
vyloučení člena rozhoduje výbor. 

5. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě 
navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze 
zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám. 

6. Člen může vystoupit kdykoliv a je povinen své rozhodnutí o vystoupení oznámit písemně 
výboru. 

7. MRC vede seznam svých členů v elektronické podobě. Do seznamu se zapisují údaje, 
které člen poskytl MRC vyplněním přihlášky. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí 
výbor na základě skutečností a rozhodnutí dle Stanov MRC. Seznam členů je neveřejný a 
není zpřístupněn, s výjimkou jeho zpřístupnění v souladu s příslušnými právními předpisy 
nebo v odůvodněných případech na základě rozhodnutí výboru.  

Článek 4 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Všichni členové MRC mají tato práva: 

a) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti MRC a být informováni o činnosti 
MRC, 

b) volit a být voleni do orgánů MRC za předpokladu plné svéprávnosti a po splnění všech 
podmínek dle Stanov MRC, 

c) hlasovat či jiným způsobem upraveným stanovami rozhodovat o činnosti MRC za 
předpokladu plné svéprávnosti, 

d) účastnit se akcí pořádných MRC, 
e) využívat služeb poskytovaných MRC, 
f) navrhovat své zástupce do orgánů MRC, 
g) podávat návrhy všem orgánům MRC a obracet se na ně se svými připomínkami. 

2. Všichni členové MRC mají tyto povinnosti: 

a) dodržovat stanovy MRC, vnitřní předpisy MRC a ostatní závazná usnesení MRC, 
b) reprezentovat MRC a hájit zájmy jeho členů, 
c) platit členské příspěvky, 
d) chránit dobré jméno a pověst MRC a nenarušovat soužití v MRC, 
e) chránit majetek MRC a užívat tento majetek tak, aby MRC nebo jeho členům 
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nevznikla škoda, 
f) jednat a chovat se v souladu s účelem a posláním MRC. 

Článek 5 
Orgány MRC 

1. Orgány MRC jsou členská schůze a výbor. 

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem MRC. Členskou schůzi svolává výlučně výbor 
nejméně jedenkrát do roka. Zasedání členské schůze se svolá pozvánkou nejméně 15 
dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Člen 
MRC může být zastoupen na základě písemné plné moci pouze jiným členem MRC s tím, 
že každý člen může mít maximálně dva hlasy. 

3. Ve výlučné působnosti členské schůze je: 

a) určení hlavního zaměření činnosti MRC, 
b) projednávat výsledky činnosti a hospodaření MRC za uplynulé období, 
c) rozhodovat o změně stanov MRC, 
d) schvalovat zásady rozpočtové politiky pro následující rok, 
e) volit a odvolávat členy výboru,  
f) rozhodovat o zrušení MRC, jeho likvidaci a naložení s likvidačním zůstatkem. 

4. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných osob. K rozhodnutí o zrušení MRC, 
jeho likvidaci a naložení s likvidačním zůstatkem je zapotřebí alespoň dvoutřetinové 
většiny hlasů přítomných členů. Způsob jednání členské schůze může upravit její jednací 
řád. 

5. Výbor je statutárním orgánem MRC. Výbor je sedmičlenný. Výbor ze svého středu volí 
předsedu, místopředsedu a pokladníka. Funkční období členů je pětileté. Člen výboru 
nesmí podnikat, být zaměstnán nebo jinak být činný v oblasti automobilového průmyslu, 
a to po celou dobu výkonu funkce. Členem výboru může být zvolena pouze osoba, která 
je k datu konání členské schůze minimálně 3 roky nepřetržitě řádným členem MRC. 
Výbor se schází zpravidla jednou za 3 měsíce. 

6. Výbor vykonává působnosti, které nejsou svěřeny výlučně členské schůzi, a odpovídá za 
plnění úkolů vyplývajících z usnesení členské schůze. Výbor odpovídá za celkové 
fungování MRC, koordinuje činnosti MRC, provádí jejich kontrolu a přijímá opatření 
k nápravě.  

V působnosti výboru je zejména: 

a) svolávat členskou schůzi, 
b) schvalovat rozpočet MRC na jednotlivé roky a jeho případné změny, 
c) rozhodovat o přijetí členů MRC, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů 

výboru, 
d) schvalovat výši a splatnost členských příspěvků, 
e) kooptovat náhradní členy výboru pro případ ukončení činnosti dosavadních členů do 

nejbližšího zasedání členské schůze příslušné k volbě, 
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f) odvolat člena výboru před uplynutím funkčního období v případě, že člen porušuje 
Stanovy MRC, vnitřní předpisy MRC, neplní řádně svou funkci, vyvíjí činnost, která 
poškozuje zájmy či dobré jméno MRC, je v rozporu s posláním MRC a jeho členů nebo 
porušuje předpisy související s činností MRC, a to dvoutřetinovou většinou hlasů 
všech členů výboru, 

g) schvalovat dílčí úpravy Stanov MRC s výjimkou úprav článků 1, odst. 1 a 2, článku 2 a 
článku 5, odst. 1, a s výjimkou rozhodování o ukončení činnosti MRC a vypořádání 
jeho majetku, a dále realizovat úpravy stanov MRC, jejichž potřeba vznikne na 
základě změn právních předpisů, 

h) schvalovat vnitřní předpisy MRC, 
i) rozhodovat o vyloučení člena MRC. 

7. Člen výboru může být volen opětovně. Člen výboru vykonává funkci osobně; to však 
nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něj při 
jeho neúčasti hlasoval. O této skutečnosti je povinen informovat všechny ostatní členy 
výboru. 

8. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor 
rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případě dosažení rovnosti hlasů při 
rozhodování rozhoduje hlas předsedy.  

9. Zasedání voleného orgánu se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně tři dny před 
jeho konáním, nedohodnou-li se členové výboru jinak. O průběhu jednání výboru se 
pořizuje zápis, který je schvalován na nejbližším zasedání výboru. 

10. O záležitostech spadajících do působnosti výboru í může být rozhodováno mimo 
zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (e-mail). Rozhodnutí 
musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání výboru. 

11. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje 
místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán 
předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou.  

Článek 9 
Zásady hospodaření a majetek MRC  

1. Hospodaření MRC se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními 
vnitřními předpisy MRC.  

2. Zdrojem majetku MRC jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, členských příspěvků, 
účelové příspěvky a dotace ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů a 
dary. 

3. Majetek MRC slouží k účelům, které jsou v souladu s předmětem a cílem činnosti MRC. 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

1. MRC zpracovává osobní údaje členů MRC v souladu s platnými právními předpisy, 
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zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, v platném znění. 

2. V případě posuzování otázky sporného významu příslušného znění stanov MRC je v této 
věci rozhodný výklad výboru. 

3. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.  


