STANOVY
SPOLKU CELNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Čl. 1
Název a sídlo
(1)

Název je: Spolek celníků České republiky (dále jen „Spolek“)

(2)

Sídlo Spolku: Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4

(3)

Spolek působí na území celé České republiky.
Čl. 2
Charakter Spolku

(1) Spolek je dobrovolnou, nezávislou, zájmovou, profesní a stavovskou
organizací. Je politicky a nábožensky neutrálním občanským spolkem. Není zaměřen
na výdělečnou činnost, vyjma tu, která zajišťuje plnění jeho cílů.
(2)

Vzájemnost, kolegialita a etika jsou základem spolkové činnosti.
Čl. 3
Cíl činnosti Spolku

Cílem činnosti Spolku je hájit a prosazovat stavovské zájmy celníků v činné
službě i celníků bývalých. Tohoto cíle bude dosahovat zejména
a) upevňováním vzájemnosti mezi členy společnými
společenskými, kulturními a sportovními akcemi,

schůzkami,

zájezdy,

b) pořádáním přednášek, seminářů, odbornou lektorskou či poradenskou a jinou
publikační činností,
c) ochraňováním stavovské cti prostřednictvím orgánů Spolku,
d) podporou členů a ostatních zaměstnanců Celní správy České republiky (dále jen
„CS ČR“), a to i bývalých, zejména založením a vedením konta „Celník v tísni“ a
péčí o ně,
e) navazováním styků s jinými spolky a to i na mezinárodní úrovni,
f)

vyvíjením vedlejší hospodářské činnosti za účelem zabezpečení poslání Spolku.
Čl. 4
Organizační členění Spolku

(1) Samostatnými organizačními jednotkami Spolku jsou Pobočné spolky –
Kluby celníků, zapsané spolky (dále jen „Klub“). Zakládají se podle potřeby a
geografických podmínek.
(2) Kluby je možné založit, pokud o to požádá nejméně 5 zaměstnanců CS ČR,
případně bývalých zaměstnanců CS ČR.
(3)

Klub vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(4)

Návrh na zápis Klubu do veřejného rejstříku podává Spolek.
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(5) Kluby se řídí Stanovami Spolku (dále jen „Stanovy“) a mohou vydávat
vlastní Klubový řád, který s nimi musí být v souladu.
(6) Jestliže Klub po dobu dvou let nevyvíjí žádnou činnost a neplní ustanovení
Čl. 22 Stanov a násl. rozhodne předsednictvo Spolku (dále jen „PS“), že Klub není dále
považován za organizační jednotku Spolku.
(7)

Zrušením Spolku se zrušují i všechny Kluby.
Čl. 5
Členství ve Spolku

(1) Členem Spolku může být každý zaměstnanec CS ČR, a to i bývalý
zaměstnanec za podmínek dále stanovených.
(2) Členství ve Spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního
nástupce.
(3) Zaměstnanec CS ČR, a to i bývalý se může stát členem Spolku nejdříve po
uplynutí tří let od přijetí k CS ČR, nebo byl-li v CS ČR zaměstnán nejméně 3 roky.
(4) Členství vzniká přijetím žadatele za člena Klubu. O přijetí rozhoduje Rada
Klubu a členy Klubu informuje na nejbližší členské schůzi.
(5)

Dokladem o členství je členský průkaz Spolku.

(6)

Podmínkou členství je zaplacení zápisného a placení členských příspěvků.

(7) Členem Klubu celních veteránů (dále jen „KCV“) se může stát bývalý
zaměstnanec CS ČR, který je na výsluze nebo v důchodu a byl zaměstnán v CS ČR
nejméně 15 let.
(8) O výjimkách délky zaměstnání v Celní správě CS ČR rozhoduje příslušná
Rada Klubu.
(9) Čestným členem Spolku může být na návrh předsednictva Spolku (dále jen
„P SC“) nebo Klubu přijat ten, kdo výrazně přispívá k naplňování cílů Spolku. Čestné
členství osvědčuje doklad vystavený Spolkem.
(10) P SC vede členskou evidenci. Zásady jejího vedení stanoví Směrnice
o členské evidenci Spolku.
Čl. 6
Práva a povinnosti členů Spolku
(1) Práva všech členů Spolku jsou si rovna, pokud ve Stanovách nejsou
upravena jinak.
(2) Členové mají zejména právo účastnit se schůzí, jednat v nich, hlasovat, volit
a být voleni, užívat spolkový majetek. Právo hlasovat, volit a být voleni nemají čestní
členové dle Čl. 5, odst. 9 Stanov.
(3) Povinností člena Spolku je zejména dodržovat Etický kodex, Stanovy,
Klubový řád, včas a řádně platit členské příspěvky, odpovědně plnit spolkové úkoly a
dbát na dobré jméno Spolku a CS ČR na veřejnosti. Na čestné členy dle Čl. 5, odst. 9
Stanov se povinnost platit členské příspěvky nevztahuje.
(4) Člen Spolku může být registrován pouze v jednom Klubu. Může se však
účastnit činnosti i jiných Klubů.
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(5)

Spolkové činnosti se mohou účastnit i rodinní příslušníci členů a hosté.
Čl. 7
Zánik členství

(1)

Členství zaniká

a) vystoupením,
b) vyloučením,
c) členům Klubu, který se rozhodl ve smyslu Čl. 25, odst. 3 Stanov o dobrovolném
rozpuštění, pokud se nestanou členem jiného klubu,
d) členům klubu, o němž bylo ve smyslu Čl. 4, odst. 6 Stanov rozhodnuto, že není
dále považován za organizační jednotku Spolku, pokud se nestanou členem jiného
Klubu,
e) úmrtím.
(2) Člen může být vyloučen, pokud prokazatelně závažným způsobem porušil
povinnost vyplývající z členství, svým chováním ohrožuje čest a pověst Spolku, Klubu
nebo neplní příspěvkovou povinnost ve stanovené lhůtě, ač byl na neplacení členských
příspěvků písemně (ev. emailem) upozorněn. O vyloučení rozhoduje statutární orgán.
(3)

Rozhodnutí o vyloučení se prokazatelně doručí vyloučenému členu.

(4) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě
navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumalo P SC.
(5) P SC zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo
Stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných
případech.
Čl. 8
Orgány Spolku
(1)

Orgány Spolku jsou

a) Spolkový sněm (dále jen „Sněm“),
b) Konference předsedů Klubů (dále jen „Konference“),
c) předseda Spolku,
d) P SC,
e) kontrolní komise Spolku.
(2)

Statutárním orgánem je předseda Spolku, volený sněmem Spolku.
Čl. 9
Spolkový sněm

(1)

Sněm je nejvyšší orgán Spolku.

(2) Sněm se koná jednou za čtyři roky, zpravidla 3. týden v březnu. Svolává ho
předseda Spolku, sdělí Klubům datum a místo konání, termín pro zaslání návrhů
k projednání a termín pro předložení návrhů kandidátky. Toto musí být oznámeno
nejméně 2 měsíce předem.
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(3) Jednání Sněmu se zúčastňuje předseda a hospodář Klubu, případně
náhradník určený Radou Klubu.
(4) Jeden měsíc před konáním Sněmu má P SC povinnost dát klubům na
vědomí přehled projednávaných témat.
(5)

Sněm se řídí jednacím řádem Spolku.
Čl. 10
Jednací podmínky

(1) Návrhy, které nebyly oznámeny dle čl. 9, odst. 2 Stanov, projedná Sněm jen
tehdy, pokud s tím souhlasí 2/3 delegátů.
(2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na návrhy na změnu Stanov a návrhy
finančního rázu.
(3)

Sněm řídí P SC podle jednacího řádu.
Čl. 11
Působnost Sněmu

(1)

Do výlučné působnosti Sněmu náleží

a) změna Stanov Spolku,
b) volba předsedy Spolku,
c) volba ostatních členů P SC, Kontrolní komise Spolku a náhradníků,
d) rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění Spolku.
(2)

Do působnosti Sněmu dále náleží

a) schválení závěrečného účtu,
b) schválení zprávy Kontrolní komise,
c) schválení výše odvodů Kluby do pokladny Spolku,
d) projednání odvolání proti vyloučení člena,
e) rozhodnutí o výjimečném projednání návrhů došlých po určené lhůtě (čl. 9, odst. 2
Stanov).
Čl. 12
Zápis z jednání
(1) Z jednání Sněmu se pořizuje zápis, který musí obsahovat závěry
k projednávaným bodům. Závěry jsou pro P SC a jednotlivé Kluby závazné.
(2)

Zápis obdrží P SC, Kontrolní komise a všechny Kluby.
Čl. 13
Svoboda hlasování

(1) Každý účastník Sněmu, Mimořádného spolkového sněmu (dále jen „MSS“)
a Konference včetně P SC a Kontrolní komise má jeden hlas, s výjimkou hostů.
(2)

K odevzdání hlasu nesmí být nikdo nucen nebo něčím vázán.
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Čl. 14
Volby
(1) Volby se provádí veřejným hlasováním, pokud nejsou požadovány volby
tajné. Volební období je čtyřleté.
(2)

V případě rovnosti hlasů pro více kandidátů, pokračuje volba dalším kolem.

(3) Zdržení se hlasování nebo prázdné odevzdané hlasovací lístky nejsou pro
zjištění nadpoloviční většiny odečítány.
(4)

V dalším hlasovacím kole rozhoduje prostá většina hlasů.

(5)

Předseda, členové P SC a Kontrolní komise mohou být zvoleni i opakovaně.

(6) O rozdělení funkcí v P SC a Kontrolní komisi Spolku informuje předseda
jednotlivé Kluby.
Čl. 15
Mimořádný spolkový sněm
(1)

MSS se koná, požádají-li o to alespoň 2/5 členů Spolku nebo 1/3 Klubů.

(2) Požádá-li o svolání MSS P SC, musí se svoláním souhlasit alespoň 2/5
členů Spolku nebo 1/3 Klubů. Místo a čas v obou případech (odst. 1 a 2), určuje P SC.
(3) P SC svolává MSS a má povinnost oznámit Klubům svolání nejméně 1
měsíc před jeho konáním.
Čl. 16
Příslušnost Mimořádného spolkového sněmu
(1)

MSS je příslušný projednávat všechny body dle čl. 11 Stanov.

(2) Lhůta k předložení návrhů Klubů pro MSS musí být určena P SC v pozvánce
podle čl. 15, odst. 3 Stanov.
Čl. 17
Konference předsedů klubů
(1) Předseda Spolku svolává každoročně Konferenci, s výjimkou roku, na který
připadne konání Sněmu.
(2) Do výlučné působnosti Konference náleží kooptace členů P SC a Kontrolní
komise Spolku.
(3)
Stanov.
(4)

Dále do působnosti Konference náleží činnosti uvedené v Čl. 11, odst. 2
Konferenci řídí P SC podle jednacího řádu.

(5) Z jednání Konference se pořizuje zápis, který musí obsahovat závěry
k projednávaným bodům. Závěry jsou pro P SC a jednotlivé Kluby závazné.
(6)

Zápis obdrží P SC, Kontrolní komise a také všechny Kluby.
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Čl. 18
Předseda Spolku
(1) Předseda Spolku je statutárním orgánem, zastupuje Spolek navenek a je
oprávněn jednat ve všech věcech Spolku. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo
zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda Spolku.
(2) Písemnosti vydané Spolkem musí být podepsány předsedou Spolku nebo
místopředsedou, případně pověřeným členem P SC.
Čl. 19
Předsednictvo Spolku
(1) P SC je nejvyšším orgánem Spolku mezi jednotlivými Sněmy a
Konferencemi Spolku.
(2) Předsednictvo je nejméně 5ti členné a sestává se z předsedy,
místopředsedy, hospodáře, jednatele a ostatních členů P SC a dvou náhradníků
(kandidátů).
(3) Každý člen P SC má při hlasování jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je
rozhodující hlas P SC Spolku, který v tomto případě má hlasy dva.
(4) Náhradníci (kandidáti) jsou bez hlasovacího práva a jsou připraveni
zaujmout místo v P SC v pořadí, v jakém byli zvoleni.
(5) P SC vede agendu Spolku, členskou evidenci, protokol a vyřizuje
korespondenci.
(6)

P SC připravuje písemný materiál pro jednání Sněmu a Konference.

(7) P SC jedná zpravidla na schůzích P SC, které svolává a řídí předseda
Spolku. V nutných případech může předsednictvo jednat i korespondenčně
prostřednictvím e-mailových zpráv a „chatů“, případně i konferenčně prostřednictvím
IT. O těchto jednáních je pořizován písemný záznam.
(8) Kluby nahlásí P SC před zahájením Sněmu, na kterém se volí nový
předseda, P SC a Kontrolní komise Spolku své kandidáty navržené ke zvolení.
(9)

Platné jsou i návrhy podané před zahájením voleb.
Čl. 20
Kontrolní komise Spolku

(1) Kontrolní komise je nezávislým orgánem Spolku pro kontrolu činnosti
v souladu se Stanovami. Má 3 členy a 1 náhradníka bez hlasovacího práva, volených
na čtyřleté období. Náhradník je připraven zaujmout místo v Kontrolní komisi po
členovi, který z jakýchkoliv důvodů z Kontrolní komise odstoupil nebo se ze závažných
důvodů nemůže práce zúčastňovat.
(2)
Spolku.

Kontrolní komise je průběžně informována P SC o důležitých činnostech

(3) Kontrolní komise předkládá Sněmu i Konferenci zprávu dle Čl. 11, odst. 2
Stanov o svých zjištěních spolu s návrhy na odstranění nedostatků.

Základní dokumenty Spolku celníků České republiky – platnost od 20. 3. 2016

Čl. 21
Pravomoc nakládat s finančními prostředky Spolku
(1) Předseda, místopředseda nebo hospodář Spolku jsou oprávněni
rozhodovat v jedné účetní operaci, pokud částka nepřesahuje 200.000 Kč.
(2) Pro účetní operaci nad 200.000 Kč musí P SC získat písemný souhlas
nadpoloviční většiny Klubů.
(3)

Veškeré hospodaření Spolku se řídí Směrnicí o hospodaření.
Čl. 22
Kluby

(1) Kluby (zřízené dle Článku 4 Stanov) jsou samostatnými organizačními
jednotkami Spolku, mají právní subjektivitu, mohou vydávat Klubové řády a vedou
vlastní účetnictví.
(2) Nejvyšším orgánem Klubu je členská schůze. Rozhoduje o nejdůležitějších
otázkách činnosti Klubu.
(3) Členská schůze se koná podle potřeby, nejméně jednou za rok, nebo
jestliže o tuto schůzi písemně požádá 30% členů Klubu. Členská schůze musí být
svolána do 30 dnů od podání písemné žádosti.
(4)

Do působnosti členské schůze patří

a) volba předsedy Klubu, členů Rady Klubu (dále jen „Rady“) a náhradníků,
b) volba členů Kontrolní komise a náhradníka,
c) projednání a schválení Klubového řádu,
d) výši členských příspěvků,
e) další pravidla týkající se činnosti a kontroly hospodaření Klubu.
(5) V čele Klubu stojí volená Rada, sestávající se z předsedy klubu, jednatele
a hospodáře. Rada může být podle potřeby rozšířena.
(6)

Složení Rady, Kontrolní komise a Klubový řád oznamuje Klub P SC.

(7) Rada je nejvyšším orgánem Klubu mezi členskými schůzemi a zároveň
slouží jako spojovací článek mezi Klubem a P SC.
(8)

Do působnosti Rady patří především

a) schvalovat přijetí nových členů a rozhodovat o výjimkách z podmínek členství,
b) vést evidenci členů,
c) navrhovat vyloučení člena dle čl. 7 odst. 1 b),
d) navrhovat výši členských příspěvků,
e) navrhovat kandidátku do voleb P SC a Kontrolní komise Spolku.
(9)

Další povinnosti jsou v souladu s povinnostmi P SC (dle Článku 19 Stanov).

(10) Rada předává P SC každoročně zprávu o činnosti.
(11) V rámci Klubu mohou pracovat sekce, jejichž zřízení a zásady činnosti si
Klub stanoví v Klubovém řádu.
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(12) Předseda Klubu zastupuje Klub navenek a je oprávněn jednat ve všech
věcech Klubu. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje
jednatel Klubu.
(13) Písemnosti vydané Klubem musí být podepsány předsedou Klubu nebo
členem Rady, případně pověřeným členem klubu.
(14) Kontrolní komise, pokud je zřízena, je nezávislým orgánem Klubu.
Čl. 23
Prostředky k zajištění činnosti Spolku a Klubů
(1)

Zdroje rozpočtu jsou zejména

a) zápisné a členské příspěvky,
b) příjmy z výdělečné činnosti, uskutečňované v souladu s obecně závaznými
právními předpisy (např. výchovně vzdělávací činnost, reklamní činnosti, prodej
spolkového zboží apod.)
c) příjmy plynoucí z vlastnictví movitého a nemovitého majetku,
d) dary apod.
(2) K zajištění činnosti Spolek a Kluby mohou vlastnit movitý i nemovitý majetek
(např. pro schůzovou a oddechovou činnost jako klubovny, sportovní zařízení apod.).
Čl. 24
Zásady hospodaření Spolku a Klubů
(1) Směrnice pro hospodaření Spolku musí být svým obsahem plně v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
(2)

Veškeré výdaje Spolku a Klubů se hradí z vytvořených příjmů.

(3) Spolek a jednotlivé Kluby ručí za své závazky jen do výše svého majetku.
Spolek neručí za závazky Klubů. Osobní ručení členů je vyloučeno.
(4)

Zánikem členství nevzniká nárok na podíl ze spolkového majetku.

(5)

O majetku zrušeného Spolku rozhoduje Sněm.

(6)

O majetku zrušených Klubů rozhodují členové Klubů.

(7)

Dojde-li k rozdělení Klubu, rozhodují o majetku Klubu jeho členové.
Čl. 25
Zánik Spolku a Klubu

(1)
soudu.

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo pravomocným rozhodnutím

(2) O dobrovolném rozpuštění Spolku rozhoduje Sněm usnesením, jestliže
s tím souhlasí dvoutřetinová většina delegátů.
(3) Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo rozhodnutím P SC ve smyslu
Článku 4, odst. 6 Stanov.
(4) O dobrovolném rozpuštění Klubu rozhodne členská schůze Klubu, jestliže
s tím souhlasí dvoutřetinová většina jeho členů.
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(5) V případě zániku Spolku nebo Klubu musí být provedena likvidace podle
obecně závazných právních předpisů.
Čl. 26
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušují se Stanovy, schválené na Sněmu celníků ve
23. - 25. března 2012 a registrované 10. 5. 2012 pod č. VSC/1-16288/92-R.
(2)

dnech

Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace.

(3) Stanovy předloží předseda Spolku do 15 dnů od jejich schválení Sněmem
rejstříkovému soudu k registraci.

JUDr. Marie BUBENÍKOVÁ
předsedkyně
Spolek celníků České republiky
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