
 
 
 

 
 
 

S  T  A  N  O  V  Y  
 

 MERCEDES-BENZ KLUBU  
Česká republika 

                      
Čl. I 

Název, sídlo a symbolika 
 
1. Název spolku zní:   Mercedes-Benz klub Česká republika, z. s. (dále jen „MBK“) 
 
2. Sídlo spolku:   Daimlerova 2296/2, Praha 4, Chodov, PSČ 149 00 

 
3. MBK používá logo v grafickém provedení, které je vyobrazeno v příloze č. 1. 
 
4. Pro komunikaci v německém jazyce se používá název Mercedes-Benz Klub der Tschechischen Republik. Pro 
komunikaci v angličtině, popř. v jiném jazyce se používá název Mercedes-Benz Club Czech Republic. 

Čl. II 
Právní postavení 

1. MBK vznikl dne 15. 5. 1998 registrací ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, ve znění pozdějších předpisů a má právní osobnost. V souladu s § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „NOZ“) se MBK považuje za spolek ve smyslu § 214 a násl. NOZ. Spolek je zapsán 
ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 9017. 
 
2. Identifikační číslo (IČO) MBK je 68 37 89 71. 

Čl. III 
Účel MBK 

1.  MBK je nezávislý, dobrovolný a samosprávný spolek, který sdružuje příznivce značky Mercedes-Benz a 
vozidel dalších značek spojených úzce historicky s touto značkou, s působností v celé České republice a má svou 
vlastní právní subjektivitu. MBK je klubem uznaným příslušným oddělením Daimler AG (Mercedes-Benz 
Classic Club Management) jako subjekt plnící funkci národního Mercedes-Benz klubu ve vztahu ke skupině 
Daimler AG, jakož i k Mercedes-Benz klubům dalších států. MBK ke splnění účelu zaměřuje svoji činnost 
zejména na 
a) sdružování zájemců o historii vozidel značek Benz, DMG, Mercedes, Daimler, Maybach, Austro-Daimler, 
Mercedes-Benz, Hanomag, Puch, Unimog a další vozidla vybavená agregáty Benz, Maybach, Daimler, DMG a 
Mercedes-Benz.  
b) sdružování majitelů a příznivců vozů výše uvedených značek, 
c) organizování pravidelných členských setkání a společenských akcí, 
d) podporu účasti svých členů na akcích souvisejících s historií vozidel výše uvedených značek, 
d) vydávání periodik a dalších tiskovin, 
e) tvorbu a zdokonalování právních předpisů a formování pravidel pro historická vozidla,  
f) provádění klubových testací na historickou původnost vozidel výše uvedených značek, 
g) účast na činnosti právních autorit v oblasti veteránismu v České republice. 
 
2. MBK může zprostředkovávat zahraniční a domácí kontakty mezi členy, zajišťovat přenos zkušeností a 
poznatků v oblasti klubové činnosti a jejich aplikaci při činnosti MBK. Pro naplnění těchto cílů MBK vydává 
publikace a informuje své členy a veřejnost.  
 
3. Členové MBK jsou povinni se řídit těmito stanovami, vnitřními předpisy MBK a usneseními ČS a výkonného 
výboru MBK.                              

Čl. IV 
Druhy členství v MBK ČR 

1. Členství v MBK je  
a) individuální, 
b) rodinné, 
c) čestné. 

Čl. V 
Podmínky členství v MBK 

1. Členství v MBK  je dobrovolné. Členem MBK se může stát osoba bez rozdílu národnosti, politické a státní 
příslušnosti, která souhlasí s dodržování stanov MBK. Na členství v MBK není právní nárok. 
 
2. Za řádného člena MBK  může být přijat zájemce, který je fyzickou nebo právnickou osobou podáním 



 
 
 

 
 
 

vyplněné přihlášky obsahující všechny požadované údaje výkonnému výboru MBK a zaplacením členského 
příspěvku za příslušný kalendářní rok.  
 
3. Členství v MBK zaniká  
a) vystoupením z MBK písemným oznámením doručeným výkonnému výboru MBK, 
b) vyloučením člena na základě rozhodnutí Členského shromáždění (dále jen „ČS“) při závažném porušení 
stanov MBK, 
c) neuhrazením členského příspěvku ve lhůtě podle čl. VI odst. 3 stanov. 
 
4. Čestné členství uděluje ČS fyzické osobě na základě návrhu výkonného výboru MBK. 

Čl. VI 
Členské a další příspěvky 

 
1. Členské příspěvky jsou finanční prostředky odváděné členy ve prospěch  MBK. 
 
2. Výši členského příspěvku za kalendářní rok schvaluje ČS na návrh výkonného výboru. ČS může též zavázat 
členy MBK k úhradě mimořádného členského příspěvku k úhradě nenadálých finančních výdajů MBK. 
 
3. Členský příspěvek za kalendářní rok je člen povinen uhradit do 31. března kalendářního roku. 
 
4. Nově přijatý člen je povinen uhradit členský příspěvek v plné výši za kalendářní rok bez ohledu na datum 
podání přihlášky. 
  
5. Člen MBK  může na základě dobrovolnosti poskytnout další jednorázový členský příspěvek. O jeho přijetí či 
odmítnutí rozhoduje výkonný výbor MBK, nejpozději do 30 dnů od oznámení člena. 
 
6. Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky.    
                                            

Čl. VII 
Práva a povinnosti členů MBK 

1.   Člen MBK má právo 
a) být informován o činnosti MBK, 
b) účastnit se akcí pořádaných pro členy  MBK, 
c) využívat výhod a slev poskytovaných členům partnery MBK, 
d) obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi na výkonný výbor a být o jejich vyřízení informován, 
e) účastnit se zasedání ČS, 
f) jde-li o individuálního člena, hlasovat na ČS, volit a být volen do orgánů MBK; u rodinného členství se pro 
tyto  
účely považuje osoba, na jejíž jméno je rodinné členství registrováno  : právnickou osobu zastupuje delegovaný 
zástupce  
g) používat logo MBK pouze k neobchodním účelům a pro účely související s činností MBK. Každé jiné použití 
loga a názvu klubu je porušením autorských práv MBK. Použití loga MBK schvaluje výkonný výbor. 
 
2.   Člen MBK je povinen 
a) dodržovat stanovy MBK a usnesení přijatá ČS nebo výkonným výborem MBK, 
b) chránit zájmy, dobré jméno a majetek MBK, 
c) jednat v souladu s účelem MBK, 
d) platit řádně a včas členské příspěvky, 
e) písemně oznamovat změny údajů týkajících se evidence člena MBK (adresa, telefon, e-mail), 
f) zřídit si elektronickou adresu (e-mail) pro příjem informací od MBK a tuto adresu MBK sdělit. 

Čl. VIII 
Orgány MBK 

1. MBK má tyto orgány: 
a) Členské shromáždění (ČS),  
b) Výkonný výbor,  
c) Revizní komisi. 
d) prezidenta 
2. Orgány MBK se řídí těmito stanovami, a vnitřními předpisy MBK. 

Čl. IX 
Členské shromáždění MBK 

1. ČS je nejvyšším orgánem MBK. 
 
2. Zasedání ČS svolává výkonný výbor MBK minimálně jednou za rok písemně nebo elektronicky a vyvěšením 



 
 
 

 
 
 

na internetových stránkách MBK. Výkonný výbor je dále povinen svolat ČS do 30 dnů, požádá-li o to nejméně 
polovina všech členů MBK. 
3. ČS je tvořeno členy MBK ČR. 
4. Právo hlasovat na ČS má ten člen, který při prezenci prokáže, že má splněny své členské povinnosti ke dni 
konání ČS a zaplacený členský příspěvek za uplynulý rok ve prospěch MBK. 
5. ČS rozhoduje o všech zásadních otázkách MBK a zejména 
a) projednává a schvaluje změny stanov, 
b) projednává a schvaluje hlavní směry činnosti MBK, 
c) volí a odvolává prezidenta, viceprezidenta, členy výkonného výboru a členy revizní komise MBK, 
d) schvaluje rozpočet na daný kalendářní rok a výsledek hospodaření za uplynulý kalendářní rok, 
e) schvaluje roční zprávu o činnosti  MBK podanou prezidentem,  
f) bere na vědomí roční zprávu o revizi podanou předsedou revizní komise MBK, 
g) schvaluje druh a výši členských příspěvků, 
h) rozhoduje o zrušení MBK. 
6. Řádně svolané ČS je usnášeníschopné při účasti nejméně poloviny všech řádných členů MBK. není-li řádně 
svolané ČS usnášeníschopné, je po jedné hodině zahájeno náhradní ČS, které je usnášeníschopné bez ohledu na 
počet přítomných členů. 
7. Usnesení ČS je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina členů přítomných na ČS. 
8. Hlasování na ČS je veřejné, každý individuální člen má jeden hlas a tento hlas je nepřenosný. Člen, který má 
registrováno rodinné členství, má všechna práva, ale při hlasování má jen jeden hlas. Čestný člen má jeden hlas. 
9. Ze zasedání ČS pořizuje výkonný výbor zápis, který podepíše prezident, předsedající a ověřovatel zápisu.  

 
Čl. X 

Výkonný výbor  MBK 
1. Výkonný výbor má sedm členů, neurčí-li ČS vyšší počet. 
2. Výkonný výbor řídí činnost MBK mezi jednotlivými zasedáními ČS. Za svou činnost výkonný výbor 
odpovídá ČS. 
3. Výkonný výbor je tvořen 
a) prezidentem, 
b) viceprezidentem, 
c) tajemníkem, 
d) hospodářem, 
e) dalšími členy, kteří budou výkonným výborem pověřeni výkonem dalších funkcí v rámci MBK. 
4. Funkční období výkonného výboru je tři roky.   
5. Výkonný výbor se schází k zasedání zpravidla jednou měsíčně. 
6. Výkonný výbor dále 
a) zajišťuje kontakt se členy a řeší průběžně záležitosti týkající se činnosti MBK, 
b) připravuje podklady pro zasedání ČS a realizuje přijatá usnesení, 
c) může v případě potřeby zřídit další sekci nebo komisi MBK,  
d) vede o každém zasedání písemný zápis. 
7. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je schváleno, 
hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů výkonného výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas prezidenta. 
8. MBK zastupuje ve všech záležitostech prezident nebo viceprezident, a to každý samostatně. Kdo za MBK 
právně jedná a podepisuje, připojí k celému názvu MBK a svému jménu vlastnoruční podpis, jakož i údaj o své 
funkci.   
9. Prezident zejména 
a) je statutárním orgánem MBK 
b) svolává výkonný výbor k zasedání, 
c) zastupuje  MBK  navenek a jedná jeho jménem, 
d) na základě rozhodnutí výkonného výboru svolává ČS, 
e) vykonává další činnosti podle usnesení přijatých ČS. 
10. Prezidenta v jeho nepřítomnosti zastupuje viceprezident. Při provádění finančních operací je nutné doklad 
opatřit podpisem prezidenta a hospodáře nebo viceprezidenta a hospodáře  MBK. V případě potřeby, může 
výkonný výbor určit pro provádění finančních operací i další dva členy výkonného výboru. 
 

Čl. XI 
Revizní komise MBK 

1. Revizní komise má tři členy, které volí ČS na období tří let. Členství v revizní komisi je neslučitelné 
s členstvím ve výkonném výboru. 
2. Členové revizní komise volí a odvolávají ze svého středu předsedu. Volba je zpravidla tajná.  
3. Předseda revizní komise má právo na pravidelnou účast při zasedání výkonného výboru s hlasem poradním. 
4. Revizní komise 



 
 
 

 
 
 

a) vykonává dohled nad hospodařením, dodržováním stanov MBK a vnitřních předpisů MBK, 
b) před svoláním ČS provádí revizi činnosti MBK a zprávu revizní komise předkládá její předseda výkonnému 
výboru MBK a ČS, 
c) řeší stížnosti v oblasti členství v MBK a předkládá k tomu výkonnému výboru návrhy, 
d) se schází nejméně jednou ročně a vede o každém zasedání zápis. 
 

Čl. XII 
Sekce MBK (podle typů nebo značek) a komise MBK (podle funkce) 

1. Pro řešení konkrétního zájmu daného zpravidla technickou nebo historickou různorodostí vozidel Mercedes-
Benz a s firmou spojených automobilových značek (viz čl. III) může výkonný výbor zřídit sám nebo na návrh 
člena MBK sekci nebo komisi.  Sekce a komise má právo používat logo MBK a označení sekce nebo komise 
(např. Mercedes-Benz klub ČR, sekce G klub; Technická a testační komise MBK ČR pro Jihomoravský kraj, 
apod.). Ustanovení občanského zákoníku o pobočném spolku se neuplatní. 
2. Podmínky činnosti sekce a komise stanoví výkonný výbor.  
3. Sekce a komise předkládají ve stanoveném termínu výsledek své činnosti výkonnému výboru.  
4. Sekce má nejméně 7 členů, komise má nejméně 3 členy. 
 

Čl. XIII 
Účast  MBK  v jiných právnických osobách  

Bude-li MBK zastoupen ve strukturách, které spravují aktivity majitelů historických vozidel, bude hájit výhradně 
jejich zájmy.  

Čl. XIV 
Hospodaření MBK 

1. Hospodaření MBK se řídí obecně platnými předpisy, stanovami a vnitřními předpisy MBK.   
2. Náklady na činnost MBK jsou hrazeny z členských příspěvků členů. Dalšími zdroji příjmů mohou být příjmy 
ze vzdělávací činnosti (pořádání odborných seminářů a kurzů, vydávání odborných publikací) pořádané MBK, 
dotace, dary a jiné příjmy od fyzických a právnických osob.   
3. MBK hospodaří podle rozpočtu sestaveného na jeden kalendářní rok a schváleným ČS. 
4. Hospodář odpovídá za hospodaření s finančními prostředky MBK.  

Čl. XV 
Zrušení  MBK 

1. MBK se zrušuje 
a) rozhodnutím ČS přijatým dvoutřetinovou většinou všech členů,  
b) pravomocným rozhodnutím soudu. 
2. Při zrušení MBK se provede likvidace v souladu s právními předpisy. 

Čl. XVI 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na zasedání ČS konaném dne 7. ledna 2017 v Praze, téhož dne 
nabývají účinnosti a nahrazují stanovy ze dne 8. ledna 2011. 
2. Přijetím těchto stanov není dotčeno funkční období členů volených orgánů MBK zvolených podle 
dosavadních stanov, pokud s jejich přijetím nedošlo zároveň k nové volbě. 
                         
     
 
 
…...................................................................... 
               MUDr. Jaroslav Větvička 
                          prezident  
Příloha č.1:  logo MBK v grafické podobě 


