
Směrnice o členství, členském průkazu a členských příspěvcích Klubu přátel rozhleden. 

 

Tato směrnice vychází z úpravy stanov Klubu přátel rozhleden (zkratka KPR, dále jen Klubu), 

přijatých na Valné hromadě konané dne 14.4.2012 v Hustopečích a opravených v souladu se změnou 

Nového občanského zákoníku a odsouhlasených Členskou schůzí konanou dne 14.4.2014 v Nové Vsi.  

Směrnice upravuje detaily jednotlivých bodů stanov týkajících se této problematiky. 

 

Směrnice pojednává především o: 

1. členství v Klubu, 

2. přihlášce za člena Klubu, 

3. členském průkazu Klubu, 

4. členské známce Klubu, 

5. členských příspěvcích Klubu.  

 

 

1. Členství v Klubu 
 

1.1. Členem Klubu se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami Klubu, jeho cíli a Etickým 

kodexem. Členové mohou být i zahraniční občané. 

1.2. K členství se přihlašuje vyplněním a podepsáním Přihlášky do klubu.  

1.3. Členství v Klubu je dle stanov trojí - řádné, čestné a dětské (věk do 18 let). 

1.4. Řádným členem se může stát osoba od 18 let (včetně). Každý řádný člen platí členský příspěvek 

a může volit nebo být volen do vedení a dalších funkcí Klubu. 

1.5. Čestné členství může být uděleno fyzickým osobám, které se výjimečnými činy zasloužily 

o stavbu, propagaci a rozvoj rozhleden. Čestní členové jsou osvobozeni od členských příspěvků. 

1.6. Čestné členy může navrhovat každý člen Klubu, schvaluje je členská schůze. 

1.7. Řádným členem Klubu je ten, kdo má platný členský průkaz s platnou členskou známkou pro 

příslušný rok. 

1.8. Čestným členem Klubu je ten, kdo má platný členský průkaz čestného člena Klubu.  

1.9. Dětským členem Klubu je ten, kdo má platný členský průkaz dětského člena Klubu (s omezenou 

platností). Tito členové jsou osvobozeni od členských příspěvků. 

 

 

2. Přihláška za člena Klubu 
 

2.1. Ke vstupu do Klubu je potřebné vyplnit a podepsat přihlášku do Klubu. Vzor přihlášky je 

přílohou číslo 1 této směrnice. Přihláška je umístěna na volné stáhnutí na webové stránce Klubu. 

2.2. Vyplněná přihláška se zasílá poštou na adresu sídla Klubu uvedenou na jeho webové stránce. 

K přihlášce je potřeba zaslat i fotografii člena v rozměru 25 x 35 mm. 

2.3. Osoba pověřená evidencí členské základny je povinna vyřídit přihlášení (registraci) člena do 14 

dní od doručení přihlášky. 

2.4. Evidenci členů vedou osoby pověřené výkonným výborem Klubu. Evidence členů je umístěna 

na webové stránce Klubu. 

 

 



3. Členský průkaz Klubu 
 

3.1. Dokladem o členství v Klubu je členský průkaz. Jeho vzory jsou na příloze číslo 2 této 

směrnice. Jeho rozměr je 55 x 85 mm. 

3.2. Členský průkaz je určen pro řádného člena, čestného a dětského člena Klubu. 

3.3. Vytisknutý průkaz je čelní stranou shodný pro řádného, čestného i dětského člena Klubu. 

Obsahuje mimo názvu Klubu prostor pro fotografii člena o rozměru 25 x 35 mm. Nalepení 

fotografie je povinné pro identifikaci člena. Dalšími údaji jsou: jméno a příjmení člena, datum 

narození, adresa včetně PSČ, číslo průkazu/člena, typ členství, podpis člena a datum od kdy je 

majitel průkazu členem Klubu.  

3.4. Zadní strana průkazu se liší podle typu členství. Na průkazu řádného člena jsou kolonky pro 

nalepování členských známek, na průkazu čestného člena je nápis „Čestný člen“, na průkazu 

dětského člena je barevný nápis „Dětský průkaz“ a je zde vyznačeno omezení platnosti průkazu. 

Na všech typech průkazů je pak datum vystavení průkazu a podpis statutárního zástupce Klubu. 

3.5. Členské průkazy vystavuje a rozesílá po obdržení přihlášky od žadatele o členství v Klubu 

osoba pověřená výborem Klubu. Členský průkaz musí být vystaven do 14 dní po posledním 

datu, buď doručení vyplněné přihlášky člena, nebo obdržení členského příspěvku. 

3.6. Pokud v řádném členském průkazu zaplní jeho majitel prostor určený pro členské známky, 

požádá o vydání nového členského průkazu. 

 

 

4. Členská známka Klubu 
 

4.1. Dokladem o zaplacení členského příspěvku řádných členů v Klubu je členská známka. Její vzor 

je též v příloze číslo 2 této směrnice. 

4.2. Členská známka obsahuje rok platnosti, zkratku Klubu (KPR) a nominální hodnotu známky 

uvedené v Kč. Každý rok bude mít jinou barvu. Její rozměr je 15 x 25 mm. 

4.3. Členská známka se lepí do členského průkazu. 

 

 

5. Členský příspěvek v Klubu 
 

5.1. Členský příspěvek v Klubu platí řádní členové Klubu. 

5.2. Členský příspěvek se platí v příslušném kalendářním roce, bez ohledu na to, v kterém měsíci 

člen do Klubu vstoupil.  

5.3. Členský příspěvek a vydaná členská známka jsou platné do 31.3. následujícího kalendářního 

roku. Do tohoto termínu jsou také povinni již existující členové Klubu zaplatit členský 

příspěvek na příslušný rok. 

5.4. Pokud nezaplatí existující člen členský příspěvek do 31.3. příslušného roku a ani na výzvu 

výboru Klubu, ve které je uvedena přiměřeně dlouhá lhůta pro jeho zaplacení, zanikne takové 

členu členství v Klubu a bude vyřazen z evidence.  

5.5. Členský příspěvek pro příslušný rok byl stanoven na 100 Kč. 

5.6. Výše členského příspěvku řádných členů je stejná pro všechny věkové kategorie a sociální 

strukturu členstva. Tato výše může být upravena a odsouhlasena členskou schůzí. 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 - Vzor přihlášky do Klubu 

 

PŘIHLÁŠKA do KLUBU PŘÁTEL ROZHLEDEN, z. s. 

 

1. Jméno a příjmení, tituly:....................................................................................................... 

2. Adresa (ulice, číslo domu).................................................................................................... 

3. Obec, město, včetně PSČ: ...... ............................................................................................. 

4. Státní příslušnost: ................................................................................................................. 

5. Datum narození: ................................................................................................................... 

6. E-mail:................................................................................................................................... 

7. Telefon (pevná linka, mobil): ............................................................................................... 

 

Svým podpisem potvrzuji, že: 

- jsem si přečetl(a) a souhlasím se stanovami a cíli Klubu přátel rozhleden, 

- jsem si přečetl/(a) a souhlasím s Etickým kodexem Klubu přátel rozhleden, 

- jsem si přečetl(a) a souhlasím se Směrnicí o členství, 

- souhlasím, aby mé osobní údaje byly použity pro vnitřní potřeby Klubu  

a kromě bodu 1. a 3. se nebudou nikde uveřejňovat. 

 

Přikládám fotografii na členský průkaz o rozměru 25 x 35 mm. 

 

 

V ........................................ dne  ..................... 

 

        ..................................................... 

          Podpis 

 

 

 

 



Příloha č. 2 - Vzory členských průkazů a členské známky. 

 

 

ČLENSKÝ PRŮKAZ ŘÁDNÉHO ČLENA KLUBU PŘÁTEL ROZHLEDEN  

    

 

ČLENSKÝ PRŮKAZ ČESTNÉHO ČLENA KLUBU PŘÁTEL ROZHLEDEN - zadní strana 

  

 

ČLENSKÝ PRŮKAZ DĚTSKÝ – děti do věku 18 let - ZDARMA - zadní strana 

 

 

ČLENSKÁ ZNÁMKA - ukázka pro rok 2012 (tištěná přímo na průkaz) a 2013 

          

 
 
 
   Dětské členství se uděluje zdarma  
              do 15 let věku dítěte. 
 
 Tento průkaz platí do:                             . 


