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Stanovy  

Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. 

 

I. 

Klub výsadkových veteránů Prostějov, o.s. ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se 

s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1.1. 2014, považuje 

za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. 

 

II. 

Název 

Název KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PROSTĚJOV, o.s, se s ohledem na § 216 NOZ mění na 

Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. (dále jen „KVV Prostějov“). Název spolku je Klub 

výsadkových veteránů Prostějov, z.s. 

 

III. 

Sídlo 

Adresa sídla je Prostějov, Letecká tř. č.3135/1, 796 01. 

 

IV. 

Stanovy 

Vnitřní organizace KVV Prostějov, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 

Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle KVV Prostějov. 

 

V. 

Cíle a poslání KVV Prostějov 

1. Cílem činnosti KVV Prostějov je sdružovat bývalé příslušníky výsadkových útvarů, jednotek 
speciálního a hloubkového průzkumu, jednotek speciálních sil AČR a jejich příznivce, upevňovat 
přátelství a sounáležitost výsadkářů všech generací, pěstovat tradice a rozvíjet povědomí o 
výsadkovém vojsku, jeho válečných i poválečných tradicích a rozvíjet odkaz výsadkářů bojujících 
ve II. světové válce. 

 
 
2. Shromažďovat poznatky a informace o jejich činnosti a využívat je k propagaci a šíření tradic 

výsadkových útvarů a jednotek. 
 
3. Cílevědomě podporovat, šířit a rozvíjet dobré vztahy mezi AČR a civilním obyvatelstvem. 
 
4. Cíle KVV je dosahováno vnitřní klubovou činností, pořádáním přednášek, besed, výstav, 

společenských a sportovních akcí samostatně i v součinnosti s regionálními KVV, se Svazem 
bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou, jakož i s dalšími spolky, nadacemi a 
ústavy s obdobnými cíli, včetně zahraničních.  
 

5. KVV Prostějov je nepolitickou organizací. 
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VI. 

Hlavní činnost KVV Prostějov 

1. KVV Prostějov vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým 

posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není 

podnikáním ani výdělečnou činností. 

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom, z členských příspěvků dle čl.IX 

těchto Stanov, grantů, sponzorských darů. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije 

KVV Prostějov tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. KVV 

Prostějov provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 

- pořádání přednášek, besed, výstav, společenských a sportovních akcí, setkání 
samostatně i v součinnosti s regionálními KVV; 

- účast na oslavách významných výročí ČR, na pietních akcích, památných dnech 
výsadkových útvarů a jednotek i speciálních sil AČR v součinnosti se Svazem bojovníků 
za svobodu a Českou obcí legionářskou; 

- pořádání zájezdů na památná místa, ke kterým se vážou významné mezníky historie ČR, 
SR a výsadkových tradic;  

- publikování historických statí, osobních vzpomínek výsadkových veteránů, vnitřní klubové 
činnosti v časopisech a na webových stránkách KVV; 

- oceňování aktivních členů Klubů výsadkových veteránů a spolupracujících organizací 

v ČR a SR udělením diplomů, pamětních medailí a klubových odznaků. 

 

VII. 

Členství 

1. KVV Prostějov sdružuje výsadkové veterány ve výslužbě, v záloze a v aktivní záloze. Výsadkovým 
veteránem je ten, kdo vykonával vojenskou službu u výsadkových jednotek, jednotek speciálního 
a hloubkového průzkumu  ČSLA, ČSA, nebo jednotek speciálních sil AČR a současně v této 
službě prokazatelně absolvoval výsadkový výcvik a prováděl seskoky padákem. Tito veteráni 
požívají některé zvláštní výsady, mezi něž patří nošení klubového stejnokroje s červeným baretem 
a současným odznakem AČR. 
Výsadkoví veteráni, kteří mají příslušnými orgány ozbrojených sil povoleno nosit vojenský 
stejnokroj, mají právo k němu nosit i červený baret. Právo nosit červený baret se nevztahuje na ty 
členy klubu, kteří nesplňují podmínky výsadkového veterána.  
KVV Prostějov sdružuje i příznivce výsadkových jednotek a jednotek speciálních sil AČR, starších 
18 let, v místě své působnosti a regionálních KVV. 

 

2. Členství v klubu je dobrovolné a nepřenositelné. Členem klubu se může stát občan České nebo 
Slovenské republiky starší 18 let, který souhlasí se Stanovami KVV, Organizačním a Jednacím 
řádem KVV, splňuje podmínky uvedené v bodě 1 a písemně o to požádá. Přijetí schvaluje 
nejbližší výborová schůze KVV. Poté je člen zaregistrován do klubové evidence. Přijatý člen je 
informován o svém přijetí. 

 
3. Členství v KVV Prostějov je individuální. Výbor KVV může udělit i čestné členství klubu příznivci, 

který významným způsobem napomáhá plnění cílů a úkolů KVV, podporuje a rozvíjí vztahy mezi 

AČR a civilním obyvatelstvem. 

4. Členství v KVV Prostějov zaniká následujícími způsoby: 

 dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení 
o ukončení členství, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; 

 úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

 vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z KVV 
vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor KVV má právo vyloučit 
člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle a poslání KVV Prostějov dle čl. V. těchto 
Stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto Stanov a ani po výzvě 
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výboru nezjednal v přiměřené lhůtě nápravu; Vyloučený člen se může odvolat k členské 
schůzi, která s definitivní platností rozhodne o platnosti vyloučení. 

 zánikem KVV Prostějov; 
 
5. Členové KVV Prostějov neručí za dluhy KVV Prostějov. 
 
 

VIII. 
 

Práva a povinnosti člena 
 
1. Každý člen KVV Prostějov má právo: 
 

 podílet se na činnosti KVV Prostějov; 

 být pravidelně informován o dění v KVV Prostějov; 

 podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům KVV Prostějov; 
a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době; 

 volit a být volen do řídících orgánů KVV Prostějov; 
 

2. Každý člen KVV Prostějov má povinnost: 
 

 platit stanovené členské příspěvky; 

 upevňovat kamarádství a soudržnost mezi členy KVV, chránit a zachovávat dobré jméno 
KVV Prostějov a dbát o dobrou pověst KVV Prostějov; 

 dodržovat Stanovy KVV Prostějov; 

 podle svých možností a zdravotního stavu aktivně se podílet na činnosti KVV Prostějov; 

 podílet se na shromažďování historických i současných poznatků o výsadkových 
jednotkách a jejich příslušnících a poskytovat materiály do kroniky a archivů KVV 
Prostějov; 
  

 
IX. 

 
Členské příspěvky 

 
1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí členská schůze KVV Prostějov.  

 
2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí. 
 
3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost člena odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor 

KVV Prostějov. 
 

X. 
 

Seznam členů 
 

1. KVV Prostějov vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující 
základní údaje: 
jméno a příjmení, bydliště, datum narození, tel. č./ email. Seznam členů je neveřejný. Podáním 
přihlášky za člena KVV Prostějov vyjadřuje žadatel souhlas s vedením evidence údajů člena.
    

     
2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí pověřený člen výboru KVV, který provede zápis 

nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství a výmaz člena ze seznamu 
členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 
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XI. 
 

Orgány KVV Prostějov 
 

1. Organizační strukturu KVV Prostějov tvoří: 
  

 Členská schůze 

 Výbor KVV Prostějov 
 
2. Funkční období volených orgánů jsou 2 roky. Členové voleného orgánu KVV Prostějov, jejichž 

počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího 

zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství v KVV 

Prostějov dle čl. VII. bod 4. Stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného 

orgánu členskou schůzí. 

 
XII. 

 
Členská schůze 

 
1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů KVV Prostějov a je nejvyšším orgánem 

spolku.  

2. Členská schůze projednává činnost KVV Prostějov za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady 

činnosti pro následující kalendářní rok, volí orgány KVV Prostějov, hodnotí práci odstupujících 

orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost KVV Prostějov. Do 

její působnosti tak náleží: 

 určit hlavní zaměření činností KVV Prostějov, 

 rozhodovat o změně stanov, 

 schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření KVV Prostějov za uplynulé období 

předkládané výborem KVV Prostějov 

 rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti 

 schvalovat výsledek hospodaření KVV Prostějov 

 volit členy výboru a revizory účtů  KVV Prostějov 

 jmenovat likvidátora při zániku KVV Prostějov 

 hodnotit činnost dalších orgánů KVV Prostějov i jejich členů 

 rozhodnout o dobrovolném rozpuštění KVV Prostějov 

 rozhodnout o odvolání člena proti vyloučení z KVV Prostějov 

 rozhodnout o přeměně KVV Prostějov 

3. Členská schůze je svolávána výborem KVV Prostějov podle potřeby, nejméně však jednou za 

rok. 

4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů KVV Prostějov musí být svolána mimořádná 

členská schůze. Výbor KVV Prostějov je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději 

do třiceti dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program 

mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výbor KVV Prostějov zasedání členské schůze do třiceti 

dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na 

náklady KVV Prostějov sám. 
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5. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové KVV     

Prostějov.  

6. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být uveřejněna v klubovém časopisu 

a na webových stránkách KVV Prostějov nejméně třicet dní před jejím konáním.  

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna 

usnášet se za účasti nejméně 1/3 všech členů spolku. Jestliže se do třiceti minut od vyhlášeného 

začátku schůze nesejde 1/3 všech členů, předseda KVV schůzi ukončí a zahájí novou schůzi se 

stejným programem. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. 

8. Je-li některý člen KVV Prostějov zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas 

navíc. 

9. Výbor KVV Prostějov zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od 

jejího ukončení.  

 

XIII. 
 

Výbor KVV Prostějov 
 
1. Předseda výboru KVV Prostějov je statutárním orgánem Spolku. 

2. Výbor KVV Prostějov je kolektivním orgánem tvořeným 9 členy výboru. Členové výboru zvolí 

bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu a místopředsedu. 

3. Výbor řídí činnost KVV Prostějov v souladu se Stanovami a Organizačním a Jednacím řádem i 

usneseními členské schůze po celé své funkční období.  

4. Navenek za KVV Prostějov jedná jeho předseda samostatně. 

5. Výbor KVV Prostějov odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových 

pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné 

naplňování poslání KVV Prostějov. 

6. Výbor KVV Prostějov vede a řídí práci  v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování 

Stanov, pečuje o rozvoj spolku.  

7. Výbor KVV Prostějov je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, 

pečlivostí a loajalitou. 

8. Do působnosti výboru KVV Prostějov náleží: 

 svolávat členskou schůzi, 

 přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěry publikovat v 

rámci KVV Prostějov, 

 dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost KVV Prostějov, 

 přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení, 

 rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, 

pokud pro to existují závažné důvody, 

 schvalovat Organizační řád a Jednací řád KVV Prostějov. 
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XIV. 
 

Majetek a hospodaření KVV Prostějov 
 

1. Prostředky na svou činnost získává KVV Prostějov zejména, z členských příspěvků, z dědictví a 

odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého 

majetku.   

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být 

především použity k financování hlavních činností KVV Prostějov naplňujících poslání a cíle 

spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj činnosti 

KVV Prostějov.  

3. KVV Prostějov nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného 

naplňování jeho poslání a cílů. 

4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány KVV Prostějov v 

rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a Organizačního řádu. 

5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem KVV Prostějov. 

6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem KVV Prostějov jsou v Organizačním řádu. 

 

XV. 
 

Zánik a likvidace KVV Prostějov 
 

1. KVV Prostějov může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze 

nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. Při zániku KVV Prostějov členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 

dní od svého jmenování do funkce soupis jmění KVV Prostějov a zpřístupní jej vhodným 

způsobem v sídle KVV Prostějov všem jeho členům. 

3. Při zániku KVV Prostějov likvidátor vypořádá dluhy KVV Prostějov. Ze zbylého majetku sestaví 

návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na 

rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 

dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.  

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání. 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 21.11.2015, jejíž konání je 

potvrzeno zápisem ze dne 21.11.2015. 

2. Znění těchto stanov je účinné od 21.11.2015. 

 

V Prostějově 25.ledna 2016                                                         Ing. František Stavný 

                                                                              předseda Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. 


