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Stanovy spolku TESLA OWNERS CLUB z. s. 

Čl I. —  Název a sídlo 

I.1. Název spolku: TESLA OWNERS CLUB z. s. 

I.2. Sídlo spolku: <bude určeno> 

Čl II. —  Účel spolku 

II.1. Sdružování uživatelů produktů Tesla, Inc. (TSLA) v České republice za účelem veřejně prospěšného 

urychlení přechodu k udržitelným zdrojům energie a na čistou mobilitu. 

Čl III. —  Formy činnosti 

III.1. Formami činnosti spolku jsou zejména: 

a) Propagace a zdůvodňování cílů udržitelné energetiky a mobility pro širokou veřejnost. 

b) Prosazování cílů udržitelné energetiky a mobility ve spolupráci s dalšími kluby, spolky, asociacemi 

a organizacemi v ČR i v zahraničí. 

c) Prezentace již dosažených výsledků společnosti Tesla, Inc. na cestě k udržitelné mobilitě a 

energetice. 

d) Sdílení informací, zkušeností a poradenství s produkty Tesla.  

e) Srazy členů. 

Čl IV. —  Vedlejší hospodářská činnost 

IV.1. Spolek vykonává vedlejší hospodářskou činnost na podporu činnosti hlavní, spočívající v: 

a) Prodeji propagačních materiálů, 

b) Realizaci předváděcích a marketingových akcí, 

c) Poradenství v elektromobilitě a udržitelné energetice. 

Čl V. —  Nejvyšší orgán 

V.1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. 

V.2. Členská schůze je svolávána nejméně jednou ročně.  

V.3. Pozvánky na Členskou schůzi se zasílají nejméně 35 dnů před konáním. 

V.4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se účastní buď minimálně třetina členů, nebo více než 50 

členů. 

V.5. Členská schůze především: 

a) Volí a odvolává statutární orgán, tj. Výbor, 

b) Rozhoduje o změnách stanov. 
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V.6. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických 

prostředků - videokonferenčně. 

V.7. Volba statutárního orgánu, tj. volba členů Výboru a rozhodování Členské schůze o záležitostech 

spolku se provádí veřejným hlasováním takto: 

a) Každý člen spolku má při hlasování počet kladných hlasů roven počtu členů výboru nebo volených 

variant.  

b) Počet záporných hlasů bude polovina kladných hlasů zaokrouhlená na celé hlasy dolů.  

c) Všechny hlasy mají stejnou váhu a člen může, ale nemusí použít všechny hlasy. Pro každou 

volenou variantu nebo každého kandidáta přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. Pro udělení 

minusového hlasu je nutné udělit alespoň dva plusové hlasy. 

d) Pořadí kandidátů do Výboru nebo volených variant se stanoví podle součtu pozitivních a odečtu 

negativních hlasů. 

e) Při shodě hlasů, která rozhoduje o účasti ve Výboru nebo zvolené variantě, rozhoduje větší počet 

kladných hlasů, a i při této shodě se koná další kolo pro všechny kandidáty nebo volené varianty se 

shodným součtem hlasů a počtem kladných hlasů. 

Čl VI. —  Statutární orgán 

VI.1. Statutárním orgánem spolku je Výbor. 

VI.2. Počet členů výboru maximálně 5. 

VI.3. Členové Výboru jsou voleni na dobu dvou let, případně dokud nejsou členskou schůzi odvoláni nebo 

jejich členství ve spolku bylo ukončeno. 

VI.4. Vždy musí jednat alespoň tři členové výboru společně a ostatní musí být bezodkladně informováni. 

VI.5. Spolek ani výbor nemají předsedu. Členové Výboru jsou si rovni. 

VI.6. Hlasování členů Výboru je většinové.  

VI.7. O každém jednání Výboru a hlasování Výboru je pořizován zápis, který je dostupný členům spolku 

do 35 dnů od jednání. 

VI.8. Člen Výboru je povinen informovat ostatní členy Výboru o jednáních, kterých se účastnil, nebo 

výhodách, které získal, v souvislosti s členstvím ve spolku. 

Čl VII. —  Členství ve spolku 

VII.1. Členem spolku se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba nad 15 let, která se bude snažit 

naplnit cíle spolku, a to i v případě, že zatím není majitelem výrobku Tesly. 

VII.2. O členství se žádá odesláním řádně vyplněné přihlášky, která obsahuje minimálně, jméno, příjmení a 

e-mail. Vlastnictví vozidla Tesla není podmínkou získání členství, ale členství musí žadatel 

zdůvodnit. 

VII.3. Žádosti o členství schvaluje Výbor.   

VII.4. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody, 

nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmem spolku, a poskytovat spolku seznam 

svých VIN kódů vozidel Tesla. Jeden VIN kód může použít pouze jeden člen. 
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VII.5. Člen spolku má především právo účastnit se členské schůze. Člen se svým hlasem podílí na 

rozhodování.  

VII.6. Člen výboru ani Výbor nemá pravomoc vyloučit člena spolku ani mu pozastavit členství. 

VII.7. Spolek vede seznam současných členů a bývalých členů, pokud k tomu dali souhlas. 

VII.8. Seznam členů obsahující pouze jméno a příjmení je dostupný všem členům. 

VII.9. Spolek zveřejňuje počet členů na svých webových stránkách. 

Čl VIII. —  Závěrečná ustanovení 

I.1. Prvními členy Výboru a zakladateli jsou: 

a) Lukáš Hataš, <bude doplněno>,  

b) Ing. Jaromír Marušinec Ph.D. MBA, 664 61 Popovice 64, narozen 6. 3. 1974, 

c) Ing. Igor Slovák, U Tvrze 667/40, 108 00 Praha, narozen 2. 5. 1977, 

d) Pavel Krajčír, Sídliště Hegerova 937, 572 01 Polička, narozen 4. 4. 1981, 

e) Ondřej Bačina, Svatá 57, 267 51 Svatá, narozen 02.05.1975.   

 
I.2. Další zakladatelé  

a) František Kubiš, 

b) Pavel Kuchař, 

c) Jan Rýznar. 

d) … + další osoby se mohou přihlásit, pokud chtějí být zakladateli. 

 

I.3. Tyto stanovy byly schváleny prvními členy Výboru a dalšími zakladateli spolku, což zakladatelé 

stvrzují svými podpisy, kterými zakládají tento spolek.  

V …………… dne …………... 

Podpisy prvních členů Výboru a dalších zakladatelů: 

__________________________       __________________________ 

    

 

__________________________    __________________________ 

     

 

__________________________   __________________________ 

     

 


