
Usnesení ustavující schůze 

1) Ustavující schůze spolku se dnešního dne, tj. 12. 2. 2020, účastní, po předchozím svolání, tyto 
zakládající osoby spolku: 

- Petr Kocourek, nar. 7. 5. 1988, trvale bytem Čs. Armády 601/23, Praha 6 
- Mike Pán, nar. 1. 3. 1997, trvale bytem U Hřiště 334, Tuchoměřice 
- Share CAR!, z.s., IČ: 068 53 854, se sídlem Příbramská 67, Verneřice, zastoupena statutárním 

orgánem – ředitelem, Petrem Kocourkem, nar. 7. 5. 1988, trvale bytem Čs. Armády 601/23, 
Praha 6 

2) Ustavující schůze se usnesla na založení spolku Virtuální provozovatel, z.s. 

3) Ustavující schůze se usnesla na následujícím znění stanov: 

 

STANOVY 
Virtuální provozovatel, z.s. 

I. 
ZAKLADATELÉ SPOLKU 

Zakládajícími osobami spolku jsou:  

- Petr Kocourek, nar. 7. 5. 1988, trvale bytem Čs. Armády 601/23, Praha 6 
- Mike Pán, nar. 1. 3. 1997, trvale bytem U Hřiště 334, Tuchoměřice 
- Share CAR!, z.s., IČ: 068 53 854, se sídlem Příbramská 67, Verneřice 

Zakládající osoby se dohodly na následujícím znění stanov. 

 

II. 
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název spolku je „Virtuální provozovatel, z.s.“. Sídlem spolku je Duškova 1041/20, Praha 5, PSČ: 150 00. 

 

III. 
CÍLE SPOLKU 

Cílem spolku sdružovat osoby, poskytující si vzájemnou pomoc při provozování vozidel, spočívající 
zejména v zjišťování informací a informování o nové legislativě, judikatuře, v jednání s orgány veřejné 
moci, či v souvislosti s plněním povinností souvisejících s provozováním vozidel.  

 

IV. 
STATUTÁRNÍ ORGÁN 

Statutárním orgánem spolku je předseda správní rady. Předseda správní rady je monokratickým 
statutárním orgánem, který za spolek jedná navenek. Jednání se koná tak, že k napsanému nebo 
natištěnému jménu spolku připojí předseda správní rady svůj podpis. Předsedou správní rady je Petr 
Kocourek, nar. 7. 5. 1988, trvale bytem Čs. Armády 601/23, Praha 6. Funkční období předsedy správní 
rady trvá po dobu existence spolku. 

 



V. 
NEJVYŠŠÍ ORGÁN 

Nejvyšším orgánem je statutární orgán. 

 

VI. 
PRÁVA ČLENŮ 

Každý člen spolku má právo na to, aby jedno jeho osobní motorové vozidlo provozoval spolek nebo jiná 
osoba, kterou spolek určí. „Provozování vozidla“ je definováno dle § 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném ke dni 30. 5. 2019, tj. jako osoba, která je jako 
provozovatel zapsána v registru silničních vozidel.  

Člen má dále právo na to, aby jej spolek s předstihem informoval o konci platnosti technické kontroly 
vozidla, které pro něj spolek provozuje; podmínkou je, že člen spolku oznámí spolku poslední datum 
technické kontroly a informuje spolek, na jakou dobu byla tato udělena. 

Požádá-li o to člen, má právo na poskytnutí informací, které nové právní povinnosti se na něj, jako na 
vlastníka motorového vozidla, vztahují. 

Člen spolku má povinnost hradit veškeré náklady na provozování vozidla v jeho vlastnictví, jehož 
provozovatelem je spolek nebo jím určená osoba, včetně silniční daně, vznikne-li povinnost k její platbě. 

 

VII. 
PRÁVA SPOLKU 

Spolek má právo na členský příspěvek. 

Spolek má právo na to, aby v případě zániku členství jeho člena, tento člen provedl změnu provozovatele 
vozidla v registru vozidel na jinou osobu, než je spolek, či osobu, kterou určil spolek.  

Spolek není oprávněn přenášet na své členy veřejnoprávní sankce, které jsou spolku v souvislosti 
s provozováním vozidel svých členů uloženy orgány České republiky. 

V případě veřejnoprávních sankcí, či jiných povinností k platbě, je tuto platbu člen spolku povinen 
uhradit, jde-li o výzvu k platbě či o veřejnoprávní sankci uloženou v souvislosti s provozem vozidla, které 
spolek provozuje na jeho žádost. 

Platí, že provozovatel vozidla (spolek či jím určená osoba) byl změněn na jiného provozovatele tehdy, 
je-li spolku, i e-mailem, doručena kopie technického průkazu vozidla, ze kterého se tato změna podává. 

Platí, že provozovatel vozidla (spolek či jím určená osoba) nebyl změněn na jiného provozovatele tehdy, 
není-li spolku doručena kopie technického průkazu vozidla, ze které se tato změna podává. 

Spolek má právo na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč vůči osobě, které zanikne členství v případě, že tato 
nezmění provozovatele vozidla ve lhůtě pěti dnů po zániku členství ve spolku tak, aby provozovatelem 
vozidla nebyl spolek, ani osoba, kterou určil spolek.  

Spolek má vůči členovi spolku právo na tuto smluvní pokutu i opakovaně, a to za každý rok prodlení 
člena se změnou provozovatele vozidla dle předcházející věty.  

Tím není dotčeno právo spolku na náhradu škody po osobě, které zaniklo členství ve spolku. Za škodu 
se v takovém případě považují zejména veřejnoprávní i soukromoprávní sankce uložené spolku 
v souvislosti s provozováním vozidla dotčeného člena spolku za jednání, ke kterému došlo po zániku 
členství ve spolku. 



Spolek není oprávněn užívat vozidla svých členů, a to ani v případech, že tato provozuje. Na spolek 
nepřechází vlastnické, užívací ani dispoziční právo k těmto vozidlům; nepřechází na něj ani držba.  

Spolek může vnitřním předpisem, po diskusi svých členů, vyhradit členům též další práva, a to i bez 
změny stanov. 

 

VIII. 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 

Členský příspěvek činí 1.200 Kč ročně za jednoho člena spolku. Členství ve spolku vzniká úhradou 
členského příspěvku po vyplnění on-line žádosti na webových stránkách spolku, a to i v případě, že je 
žádost vyplněna neúplně či s vadami, nebrání-li tyto vady identifikaci člena spolku. Za den počátku 
členství ve spolku je považován den připsání členského příspěvku na účet spolku. 

Členský příspěvek na další léta je splatný vždy nejpozději ke dni výročí členství, a to na stejný účet a pod 
stejným variabilním symbolem, jako členský příspěvek na první rok, nestanoví-li spolek v předstihu jinak; 
jeho zaplacením se členství prodlouží vždy o jeden rok ode dne výročí členství. 

V předsedou představenstva stanovených případech může být akceptováno hromadné členství nebo 
členství s rozšířenými právy člena. Členský příspěvek v takovém případě stanoví předseda 
představenstva individuálně. 

 

IX.  
ZÁNIK ČLENSTVÍ 

Členství zaniká prvním dnem, kdy je člen v prodlení s úhradou členského příspěvku, a to i v případě, že 
člen nebyl k úhradě členského příspěvku vyzván. 

Člen je oprávněn kdykoli ze své vůle vystoupit ze spolku. V takovém případě zaniká členství dnem 
doručení písemného projevu vůle na adresu sídla nebo elektronickou adresu spolku. V takovém případě 
nevzniká vystoupivšímu členovi spolku právo na vrácení zaplaceného členského příspěvku, ani jeho části. 

Členství také zaniká v případech stanovených právním předpisem. 

 

X. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu spolku do rejstříku spolků, který je veden Městským 
soudem v Praze. 

Podpisy zakladatelů: 

 

Petr Kocourek   

 

Mike Pán 

 

Share CAR!, z.s. 
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