
STANOVY SPOLKU MÍSTNÍ DRÁHA RAKOVNÍK – MLADOTICE, z.s.
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název spolku: Místní dráha Rakovník – Mladotice, z.s.

Sídlo spolku: Mladotice 14, 331 41 Mladotice

IČ: 07535210

článek I
Úvodní ustanovení

Spolek Místní dráha Rakovník – Mladotice, z.s. je spolkem ve smyslu ust. § 214
a násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník  (dále  jen  „NOZ“),  jenž  byl  založen
ustavující schůzí konanou dne 27. září 2018 v Mladoticích. 

článek II
Účel spolku

Účelem  spolku  je  rozvíjet  a  aktivně  podporovat  železniční  dopravu  zejména
v oblasti  severního  Plzeňska,  a  to  ve  vztahu  k  regionálnímu  historickému,  kulturnímu
a přírodnímu  dědictví,  tvořenému  především  do  krajiny  citlivě  zasazenými  barokními
památkami,  jakož i  ve vztahu k přepravním potřebám obyvatel  a návštěvníků regionu,
a tedy i ve vztahu k podpoře venkova.

Účelem  spolku  je  rovněž  umožnění  všem  příznivcům  železniční  dopravy
a železniční  historie  a  příznivcům  souvisejících  oblastí  lidské  činnosti  vzájemné
komunikace, spolupráce a klubové činnosti, jakými jsou pořádání historických, sportovních
a kulturních akcí, soutěží, školení, osvětových a vzdělávacích akcí a obecně prospěšných
aktivit ve smyslu hlavních a vedlejších činností spolku.

článek III
Činnosti spolku

(1) HLAVNÍ ČINNOSTI
(a) Zprovoznění celé trati č. 162 (Rakovník – Mladotice), tedy zejména traťového

úseku Kralovice u Rakovníka – Mladotice, a udržování a rozvoj  železničního
provozu na trati

(b) Podpora  a  rozvoj  turistického  ruchu  v  okolí  tratě  Rakovník  –  Mladotice,
se zaměřením zejména na barokní památky severního Plzeňska

(c) Záchrana, údržba a péče o stavební a industriální železniční objekty
(d) Podpora a rozvoj zájmové činnosti mládeže v souvislosti s železniční tematikou,

železničním modelářstvím a železničním musejnictvím
(e) Dokumentační činnosti z oboru železnice
(f) Organizování osvětových, vzdělávacích, kulturních a společenských akcí
(g) Vydávání, distribuce a prodej tiskovin, propagačních a tematických materiálů

(2) VEDLEJŠÍ ČINNOSTI
(a) Provozování dráhy a drážní dopravy



(b) Organizování a zprostředkování jízd zvláštních vlaků včetně doprovodných akcí
(c) Hostinská činnost
(d) Poradenská a konzultační činnost
(e) Pronájem a půjčování věcí movitých
(f) Zprostředkování obchodu a služeb
(g) Poskytování  služeb  pro  zemědělství,  zahradnictví,  rybníkářství,  lesnictví

a myslivost
(h) Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských

plánů a osnov
(i) Zpracování  dřeva,  výroba  dřevěných,  korkových,  proutěných  a  slaměných

výrobků

článek IV
Orgány spolku

(1) Orgány spolku jsou Členská schůze a Výbor.
(2) ČLENSKÁ SCHŮZE

(a) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
(b) Členskou schůzi svolává Výbor nejméně jedenkrát v kalendářní roce, písemně

nebo elektronicky (e-mailem), a to vždy přinejmenším 10 pracovních dnů před
vlastním konáním schůze.

(c) Jako jediná je oprávněna měnit  stanovy spolku,  a  to  po řádném projednání.
Pro schválení  změn  stanov  musí  hlasovat  nadpoloviční  většina  přítomných
členů spolku.

(d) Stanovuje výši a splatnost členských příspěvků.
(e) Činí  strategická  rozhodnutí  při  nakládání  s  majetkem  spolku  a  směřování

spolkové činnosti.
(3) VÝBOR

(a) Výbor je kolektivním orgánem spolku, je tvořen předsedou a třemi jednateli.
(b) Všichni členové Výboru jsou voleni Členskou schůzí.
(c) Zabezpečuje  plnění  hlavních  i  vedlejších  činností  spolku  v  období  mezi

schůzemi Členské schůze.
(d) Zajišťuje běžnou agendu spolku.
(e) Zajišťuje  jednání  s  orgány  státu,  vyšších  územních  samosprávných  celků

(krajů),  obcí  všech  úrovní,  dalších  veřejných  institucí,  obchodními  partnery,
nestátními neziskovými subjekty a ostatními právnickými a fyzickými osobami.

(f) Provádí rozhodnutí Členské schůze.
(g) Zajišťuje  informování  všech  členů  spolku  o  činnosti  spolku,  písemně  nebo

elektronicky (e-mailem), a to přinejmenším jednou za tři měsíce.
(h) Předseda nebo jednatel je oprávněn podepisovat smlouvy či  jiné dokumenty,

činit  úkony  a  jednat  jménem  spolku.  O  všech  podepisovaných  smlouvách
či dokumentech musí bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy Výboru.

(i) Výbor  může  písemným  zplnomocněním  určit  zástupce  mimo  Výbor,
oprávněného k podepsání smlouvy a dalšího dokumentu jménem spolku; takové
zmocnění lze vydat vždy jen k jednomu úkonu či věcně navazujícímu souboru
úkonů, jejichž provedením zmocnění zaniká.

(j) Výbor je usnášeníschopný pouze tehdy, jsou-li přítomni předseda a alespoň dva
jednatelé.



(4) Mají-li být rozhodnutí či jiný úkon učiněny kolektivně, musí uvnitř dotčeného orgánu
pro  takové  úkony  hlasovat  nadpoloviční  většina  přítomných.  Je-li  výsledek
hlasování přítomných členů nerozhodný, rozhoduje hlas předsedy..

článek V
Hospodaření spolku

(1) PŘÍJMY
(a) Příjmy spolku  jsou realizovány z  členských příspěvků,  darů,  grantů  a  dotací

státních,  krajských  a  obecních  rozpočtů  a  rozpočtů  jejich  příspěvkových
organizací, strukturálních fondů Evropské unie a výnosů z vedlejších činností
spolku.

(b) Za účelem zajišťování finančních prostředků může spolek zakládat nadaci nebo
obchodní  společnost,  za  jejíž  činnost  odpovídá  Členskou  schůzí  jmenovaný
jednatel.

(c) Členské  příspěvky  jsou  povinné,  jejich  výši  lze  měnit  nejvýše  jedenkrát
v kalendářním roce a po ukončení členství se nevrací.

(2) VÝDAJE
(a) Výdaje spolku jsou realizovány v souladu s naplňováním jeho účelu.
(b) Drobné výdaje provádí jednotliví členové Výboru, střední výdaje schvaluje Výbor

a z jeho pověření je provádí jeho určený člen a velké výdaje schvaluje Členská
schůze a z jejího pověření je provádí určený člen Výboru.

(c) Členská  schůze  svým  rozhodnutím,  učiněným  do  zápisu  ze  schůze,  vždy
pro nadcházející  kalendářní  rok  stanoví  výši  finančních  částek,  za  jaké  jsou
považovány drobné, střední a velké výdaje.

(3) NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY
(a) Není-li  z  povahy  věci  třeba  jinak,  jsou  finanční  prostředky  spolku  uloženy

v peněžním ústavu na bankovním účtu.
(b) K  bankovnímu účtu  spolku  mají  přístup  všichni  členové  Výboru,  a  to  každý

samostatně.
(c) Vyžaduje-li  to  povaha  věci,  mohou  být  finanční  prostředky  spolku  uloženy

rovněž v příruční pokladně, jež je bezpečně uložena v sídle spolku.
(4) KONTROLA HOSPODAŘENÍ

(a) Za hospodaření spolku je odpovědný Výbor.
(b) Výbor  vede  o  hospodaření  spolku  v  tištěné  i  elektronické  podobě  Pokladní

knihu, do níž jeho členové všechny transakce zapisují bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne uskutečněného plnění.

(c) Výbor o veškerém hospodaření spolku přinejmenším jedenkrát  za kalendářní
rok v průběhu schůze informuje Členskou schůzi. Na písemné nebo elektronické
(e-mailem) vyžádání je Výbor povinen kterémukoli členu spolku do 5 pracovních
dnů předložit Pokladní knihu k nahlédnutí.

(d) Výsledky  hospodaření  za  uplynulý  kalendářní  rok  a  předběžné  plány
hospodaření na následující kalendářní rok schvaluje Členská schůze.

(5) EVIDENCE MAJETKU
(a) Za vedení evidence movitého majetku spolku je odpovědný Výbor.
(b) Výbor eviduje movitý majetek v tištěné i elektronické podobě Knihy movitého

majetku, do níž jeho členové všechny změny zapisují bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

(c) Na  písemné  nebo  elektronické  (e-mailem)  vyžádání  je  Výbor  povinen
kterémukoli členu spolku do 5 pracovních dnů předložit Knihu movitého majetku
k nahlédnutí.



(6) ÚČETNICTVÍ
(a) Je-li při hospodaření spolku vedeno jednoduché účetnictví, může je vést Výbor

sám, anebo zajistí jeho vedení externí osobou s příslušnou kvalifikací.
(b) Je-li  toho pro majetkovou podstatu spolku či jeho celkové příjmy za poslední

uzavřené účetní období třeba, zajistí Výbor vedení podvojného účetnictví externí
osobou s příslušnou kvalifikací.

článek VI
Členství ve spolku

(1) OBECNÉ NÁLEŽITOSTI ČLENSTVÍ
(a) Členství  ve  spolku  je  dobrovolné  a  otevřené  pro  fyzické  i  právnické  osoby.

Za právnické osoby ve spolku vystupují jejich statutární zástupci nebo písemně
zmocnění určení členové.

(b) Členství ve spolku vzniká na základě projednání předložené písemné žádosti,
jež  bude  projednána  a  schválena  na  nejbližším  jednání  Výboru.  Žádost,
již podává  žadatel  volnou  formou,  musí  obsahovat  jméno  či  název,  datum
narození či identifikační číslo, kontaktní adresu a kontaktní telefon či e-mailovou
adresu. Žadatel je po jednání Výboru bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do  5  pracovních  dnů,  informován  o  přijetí  či  nepřijetí  do  spolku  za  člena.
Členství je podmíněno uhrazením členského příspěvku na příslušný kalendářní
rok.

(2) PRÁVA ČLENŮ
(a) Člen spolku má právo být volen do orgánů spolku.
(b) Člen spolku má právo být informován o dění ve spolku.
(c) Člen spolku má právo podílet se na zásadním rozhodování o činnosti spolku

formou  hlasování  při  jednáních  Členské  schůze  a  v  případě  neodkladných
záležitostí v rámci elektronické konference spolku.

(d) Člen spolku má právo využívat benefitů a výhod stanovených Členskou schůzí.
(e) Člen spolku  má právo se  v  rámci  svých možností  účastnit  akcí  pořádaných

spolkem a pomáhat při jejich organizaci a zabezpečení.
(3) POVINNOSTI ČLENŮ

(a) Člen  spolku  má  povinnost  hradit  členské  příspěvky  ve  stanovené  výši
a v určeném termínu.

(b) Člen spolku má povinnost vykonávat veškeré činnosti v souladu se stanovami
spolku a vystupovat tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména spolku.

(c) Člen spolku má povinnost nakládat s majetkem spolku tak, aby nedošlo k jeho
poškození, ztrátě nebo odcizení.

(4) EVIDENCE ČLENŮ
(a) Výbor  vede  písemnou  evidenci  členů  spolku  a  zodpovídá  za  její  aktuálnost

a správnost údajů v ní uvedených.
(b) Výbor  provádí  zápisy,  opravy a výmazy z evidence.  Ze své vlastní  iniciativy

a bez předchozího projednání  Výbor  provádí  opravy v  evidenci  v  případech,
kdy je zjištěna zjevná písařská chyba.

(c) O všech zápisech, opravách a výmazech z evidence Výbor informuje Členskou
schůzi při jejím nejbližším jednání.

(d) Evidence členů je zpřístupněna všem členům spolku.
(5) ZÁNIK ČLENSTVÍ

(a) Členství ve spolku může být ukončeno na vlastní písemnou žádost člena.
(b) Členství ve spolku může být ukončeno vyloučením člena z rozhodnutí Členské

schůze, a to v případě hrubého porušení stanov.



(c) Členství  zaniká  úmrtím  nebo  prohlášením  člena  za  mrtvého  nebo  zánikem
právnické osoby.

článek VII
Zánik a likvidace spolku

(1) Spolek zanikne, pokud se na tom při jednání Členské schůze usnese třípětinová
většina všech členů spolku a současně alespoň dva členové Výboru.

(2) Spolek zanikne, pokud počet jeho členů bude menší než tři.
(3) Spolek zanikne zrušením ve smyslu ust. § 268 NOZ.
(4) Likvidace spolku se řídí ust. § 269 a násl. NOZ.

článek VIII
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
(2) Všechny orgány spolku jsou voleny na dobu pěti let. Jmenné obsazení jednotlivých

funkcí bude uvedeno v zápisu z jednání Členské schůze.
(3) Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, prohlášením

za  mrtvého  nebo  zánikem  člena,  odvoláním  a  odstoupením  z  funkce.
Při odstoupení  z  funkce  zaniká  funkce  na  konci  druhého  měsíce  následujícího
po měsíci,  v  němž  člen  oznámil  odstoupení  z  funkce  na  zasedání  příslušného
orgánu nebo doručil písemné oznámení o odstoupení do sídla spolku.

(4) Období,  po něž není ve spolku usnášeníschopný Výbor,  se nazývá provizorium.
Provizorium musí být bez zbytečného prodlení, nejpozději  však do konce třetího
měsíce následujícího po měsíci,  v  němž započalo,  ukončeno svoláním Členské
schůze, při jejímž jednání bude Výbor doplněn.

(5) V  období  provizoria  převezme  oprávnění  Výboru  jeho  předseda  a  zbývající
jednatelé a není-li předseda ustanoven, zbývající jednatelé.

(6) Všechna rozhodnutí  a  opatření,  přijatá  v  průběhu provizoria  v  rámci  převzatých
oprávnění,  musí  být,  schválena  příslušným  orgánem  na  jeho  první  schůzi
v usnášeníschopném  složení.  Neschválí-li  příslušný  orgán  uvedená  rozhodnutí
a opatření, pozbývají tato další platnosti, dovoluje-li to povaha věci.

(7) Tyto stanovy byly projednány a přijaty Členskou schůzí dne 27. září 2018.

V Mladoticích dne 3. července 2019

Václav Kopta
předseda spolku

Alexandr Strach
jednatel


