
Statut součástkové základny AMK Trabant
1. Součástková základna (dále jen SZ) je organizační a hospodářskou součástí AMK Trabant 

(dále jen AMK).
2. Za chod SZ odpovídá určený člen výboru AMK. Prodavačem v SZ může být i další 

výborem určený pracovník.
3. Všichni členové AMK, kteří hodlají čerpat náhradní díly ze SZ skládají návratný bezúročný 

peněžní vklad ve výši 800,-Kč, který je vyznačen v členském průkazu. Členové, kteří vložili 
vklad do roku 1992 ve výši 400,-Kč a majitelé vozů Wartburg a Barkas, kteří vložili do roku 
2009 vklad 500,-Kč, mají zachovánu tuto nižší částku. Všichni, kteří složili vklad a mají 
zaplaceny členské příspěvky na příslušný rok, mají právo nákupu v SZ v jejich cenové 
kategorii (se slevou oproti „základní ceně“).

4. Složením vkladu do SZ se stává člen AMK svým dílem spolupodílníkem na zásobách SZ. 
Členem AMK a tedy i spolupodílníkem může být jak fyzická osoba, tak i organizace (např. 
kolektivně jiný Trabantklub po složení hromadného vkladu).

5. Finanční vklady jsou základním zdrojem pro vytvoření zásob skladu a další nákup a výkup 
náhradních dílů.

6. Prodej dílů a celkové hospodaření je prováděno v souladu s platnými právními předpisy. Je 
vedena skladová evidence, jsou evidovány příjmy a výdaje a vyúčtování je prováděno v 
termínech, které určí výbor AMK a kterému je předkládáno.

7. Vybrané náhradní díly je možné prodávat i nečlenům AMK nebo členům, kteří nemají 
složen vklad do SZ. Těmto je pak účtována „základní prodejní cena“. Zásobování 
spolupodílníků nesmí být tímto dotčeno.

8. Při nákupu se člen prokazuje průkazem AMK s vyznačením vkladu a zaplacením příspěvku 
na příslušný rok, jinak  mu bude účtována „základní cena“ bez příslušné slevy. 

9. Při požadavku nákupu specifických dílů (například u dílů, kde hrozí jejich znehodonocení 
vinou neodborné montáže) má prodávající právo tento nákup podmínit provedením montáže 
technikem AMK.

10. Prodavač není povinen provádět výměnu chybně požadovaného a osobně vybraného zboží, 
ani takovéto zboží brát zpět.

11. Prodejní cena dílů je dána ceníkem, který je k dispozici zákazníkům jak v součástkové 
základně, tak je vyvěšen na internetových stránkách AMK. Ceník obsahuje dvě cenové 
kategorie, základní cenu a cenu pro členy SZ. U položek podmíněných montáží technikem 
AMK je toto v ceníku vyznačeno, stejně tak je v ceníku vyznačeno omezení počtu kusů pro 
jednotlivý prodej (týká se nedostatkových dílů a počet je omezen zpravidla pro použití na 
jedno auto). Cena je smluvní a  může být dohodnuta individuálně.

12. Členové kteří ukončí členství v AMK mohou požádat o vrácení vloženého vkladu sníženého 
o 10% na úhradu režijních nákladů. Dle změny stanov schválené MV v r.2003 nebude vklad 
vrácen členům, kteří dva roky po sobě neuhradili členské příspěvky. Tyto vklady propadají 
bez náhrady ve prospěch SZ.

13. Inventarizace zásob je prováděna v souladu se směrnicí k inventarizaci majetku AMK. 
Výsledek inventury je projednán výborem AMK a spolu se zprávou o hospodaření je 
předložen členské základně na VČS.

14. Při ukončení činnosti SZ bude postupováno podle zásad vyplývajících ze stanov AMK. 
Bude respektována specifičnost SZ vzhledem k finančním vkladům členů AMK a 
zůstatkové hodnotě zásob k datu ukončení činnosti SZ, tj. buď vrácením příslušné finanční 
částky, nebo ND v odpovídající hodnotě, případně kombinací obou způsobů.

15. Doplnění případně změna tohoto statutu je v pravomoci výboru AMK a na návrh osoby 
odpovědné za chod SZ a podléhá schválení nejbližší členskou schůzí. 

16. Tímto statutem se ruší Statut SZ ze dne 21.9.2005.
17. Tento statut byl schválen na VČS AMK dne 17.3.2010 a nabývá platnosti tímto dnem


