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I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Klub se nazývá ,,Klub Charlotte“ (dále jen ,,Klub“) 
2. Klub je dobrovolným sdružením občanů a právnických osob se zájmem o vodní sporty, 

cestování, turistiku, zdraví a fyzickou kondici. 
3. Klub je registrován pod IČ: 67836232, Milan Procházka, DIČ: CZ6509011432, Revoluční 16/3, 

412 01 Litoměřice 
4. Klub sídlí na adrese Pernerova č.p. 293/ 11, Praha 8 

  

II. 

HLAVNÍ POSLÁNÍ A CÍLE KLUBU 

1. Hlavním posláním Klubu je výhodný nákup služeb a zboží členům Klubu, které nabízejí 
spolupracující osoby a firmy. Klub zajišťuje kondiční a poznávací cesty s kombinací aktivit : 
jachting, trekking, potápění, rekondiční pobyty 
 

2. K dosažení svých cílů Klub zejména: 
 
a) organizuje a zajišťuje odborná školení a semináře v oboru jachtingu, potápění, zdravého 
životního stylu, cestování, trekkingu,  vzdělávání, poradenství  
 



b) poskytuje svým členům zvýhodněné ceny za služby – kondiční pobyty, expedice se 
specifickým programem např. přednášky meteorologie, kondiční jachtingové pobyty, masáže, 
kapitánské zkoušky, potápěčské licence,  
 
c) poskytuje svým členům zvýhodněné ceny za zboží – jachtingové a outdorové oblečení, 
potápěčské vybavení, 
  

 
  

III. 
ČLENSTVÍ V KLUBU 

  
1. Členství v Klubu je dobrovolné. Členstvím vznikají členovi Klubu práva vyplývající z jeho 

členství, ale současně také povinnosti vyplývající z těchto stanov 
2. Členství v Klubu je nepřevoditelné, ani nemůže být předmětem daru nebo dědění. 
3. Členem Klubu se může stát každý, mravně bezúhonný muž nebo žena, starší 18 let. 
4. Členem Klubu se může stát také právnická osoba , a to na základě smlouvy uzavřené s 

Klubem, která musí obsahovat časovou délku členství, specifikaci nabízených služeb a 
produktů a cenové výhody pro členy klubu 

5. O přijetí za člena Klubu rozhoduje 3 členná komise, která se jmenuje vždy na kalendářní rok 
6. Přijatý člen obdrží elektronickou kartu člena Klubu, která slouží také pro prokázání nároku na 

výhodnou službu nebo produkt u smluvních partnerů Klubu. 
7. Členství v Klubu se ročně obnovuje zaplacením ročního klubového příspěvku. Tito členové 

jsou povinni stanoveným způsobem a v termínu zaplatit roční klubový příspěvek 
8. Členství v Klubu zaniká: 

 
a)  vystoupením člena z Klubu na základě jeho výslovného písemného prohlášení, které je 
Klubu doručeno 
 
 b) vyloučením člena Klubu pro nezaplacení jeho ročního klubového příspěvku ve 
stanovených termínech, a to ani v náhradní lhůtě stanovené Klubem 
 
c) vyloučením člena z Klubu pro porušení stanov Klubu a znevážení dobrého jména Klubu  
jakož i zneužití klubového majetku, peněz a informací a konečně také z důvodu, kdy se člen 
dopustil i mimo Klub úmyslného trestného činu, 
 
d) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, 
 
e) zrušením nebo rozpuštěním Klubu. 

 
 
. 

IV. 
PRÁVA ČLENŮ KLUBU 

 
 Každý člen Klubu má právo: 
1. účastnit se na sportovní a společenské činnosti Klubu 
2. uplatňovat své názory nebo kritiku související s činností Klubu 
3. využívat výhod vyplývajících z členství v Klubu 
  

 
 



V. 
POVINNOSTI ČLENŮ KLUBU 

  
 Každý člen Klubu je povinen: 
1.  hájit zájmy klubu, jeho dobré jméno, zvyšovat jeho prestiž 
2. dávat podněty k činnosti,  rozvoji, zlepšení funkce a případným změnám funkce klubu 
3.  poskytnout pomoc jinému členu klubu 
4.  podílet se na popularizaci a propagaci Klubu. 
   
  

XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Členský příspěvek na 1 rok je 1 200,-Kč vč. DPH 21% a je splatný k 1.1. daného roku 
2. Povinností každého člena TK je uhradit výše uvedený příspěvek do stanoveného termínu a to  

převodem na účet klubu vedený u UniCredit Bank č.ú.: 2109697242/2700 s uvedením jména ve 
zprávě.  

3. Zaplacené roční klubové příspěvky činných, přispívajících, případně smluvních členů jsou nevratné 
a jsou určeny k hrazení nákladů spojených s činností Klubu 
 
 
 
 

V Praze dne 16.10.2018  
Ing. Milan Procházka 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  


