STANOVY
„Spolku Český svaz muzeí v přírodě“
Článek I
Název spolku
Český svaz muzeí v přírodě, zapsaný spolek (dále jen spolek).
Užívající zkratka: ČSMP, z.s.

Článek II
Sídlo spolku
Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
Identifikační číslo organizace
22689214

Článek III
Účel spolku
Účelem spolku je podpora činnosti muzeí v přírodě v České republice jako moderních prezentačních institucí
včetně jejich prezentace na národní a mezinárodní úrovni.
Spolek bude dosahovat účelu spolku zejména vyvíjením hlavní činnosti v těchto oblastech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

definování profesních zájmů a cílů členů spolku a hledání reálných východisek pro jejich uplatnění ve
spolupráci se zřizovateli muzeí v přírodě,
koordinaci spolupráce muzeí v přírodě v ČR i v zahraničí, spolupráci s nadnárodními kulturními
organizacemi UNESCO, ICOM, AEOM při ICOM a také ICOMOS,
řešení odborných otázek v muzejní problematice výzkumu, dokumentace, metodice, metod odborné
práce v oblasti lidového stavitelství, sídel a problematiky muzeí v přírodě a tradiční lidové kultury,
odborné kompetentní posuzování záměrů a projektů výstavby, dostavby a provozu muzeí v přírodě
v České republice ve smyslu zásad ICOM a AEOM,
spolupráci se subjekty poskytujícími služby cestovního ruchu v zájmu zapojení muzeí v přírodě do
projektů kulturní turistiky,
spolupráci s domácími a zahraničními organizacemi a institucemi podobného zaměření s cílem výměny
informací, odborných, kulturních a společenských aktivit.
zajišťování různých forem vzdělávání pracovníků muzeí v přírodě a zprostředkování včetně kontaktů mezi
odbornými pracovníky, sdílení poznatků formou dobré praxe.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu rovněž vyvíjením vedlejší činnosti zejména v těchto oblastech:
1.
2.

ediční, školící a vydavatelskou činnost zaměřenou na oblast dobré praxe a činnosti muzeí v oblasti
tradiční lidové kultury,
organizování kulturních a společenských akcí pro odbornou a laickou veřejnost se záměrem popularizace
aktivit a získání dalších příjmů pro financování činnosti spolku.

Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů
1.

Členy spolku se mohou stát právnické osoby mající právní osobnost působící zejména v oblasti
muzejnictví nebo obdobného předmětu činnosti nebo fyzická osoba, která je zletilá a nabyla plné
svéprávnosti, které mají zájem o spolkovou činnost na základě vlastního zájmu, které písemně požádaly
o přijetí do spolku, a uvedli jen jedno z nabízených členství spolku. K žádosti uchazeč – právnická osoba
přikládá výpis z veřejného rejstříku, fyzická osoba není-li zapsána v žádném rejstříku, doloží své
personální údaje. Uchazeči k žádosti přiloží písemné doporučení dvou stávajících členů spolku, z nichž
nejméně jeden je řádným členem.

2.

Uchazeč o členství ve spolku dle odstavce 1 tohoto článku může požádat o:
a) Řádné členství
Řádným členem spolku se může stát muzeum v přírodě (jak muzea s vlastní právní subjektivitou, tak
muzea bez právní subjektivity, například muzea začleněná do struktury NPÚ) nebo jiná právnická
osoba, jejímž zřizovatelem je veřejnoprávní korporace a jejímž hlavním předmětem činnosti je
zachování prvků lidové architektury jako součásti kulturního dědictví, vytváření a odborné
zpracovávání sbírkového fondu a odborné zpracovávání a prezentování poznatků získaných
z výzkumů lidové kultury. Řádné členství je spojeno s hlasovacím právem na Valné hromadě.
b) Přidružené členství
Přidruženým členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba, která pečuje o prvky lidové
architektury a souhlasí se stanovami a cíli spolku. Práva a povinnosti přidruženého člena nejsou
spojena s hlasovacím právem na Valné hromadě, vyjma hlasování o zvolení členů Dozorčí
rady. Práva a povinnosti přidruženého člena jsou spojena s hlasem poradním.
c) Individuální členství
Individuálním členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která je zletilá a nabyla plné
svéprávnosti, jejímž hlavním předmětem činnosti je zachování prvků lidové architektury jako součásti
kulturního dědictví, vytváření a odborné zpracovávání sbírkového fondu a odborné zpracovávání
a prezentování poznatků získaných z výzkumů lidové kultury a která provozuje tuto činnost
a souhlasí se stanovami a cíli spolku. Práva a povinnosti individuálního člena nejsou spojena
s hlasovacím právem na Valné hromadě, vyjma hlasování o zvolení členů Dozorčí rady. Práva
a povinnosti individuálního člena jsou spojena s hlasem poradním.
d) Čestné členství
Čestným členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba jako významná osobnost, která
svou prací přispěla k rozvoji muzeí v přírodě po teoretické či praktické stránce, k rozvoji spolku nebo
jeho členské základny. Čestné členství uděluje svým usnesením Valná hromada spolku na návrh
Správní rady nebo nejméně 2 řádných, či individuálních členů. Čestný člen spolku má všechna práva
individuálního člena a je zproštěn povinnosti úhrady členských příspěvků. Práva a povinnosti
čestného členství nejsou spojena s hlasovacím právem na Valné hromadě vyjma hlasování
o zvolení členů Dozorčí rady. Práva a povinnosti četného člena jsou spojena s hlasem
poradním.

3. O přijetí za člena spolku v režimu odst. 2 bod a),b),c) rozhoduje na základě písemné žádosti uchazeče
Správní rada spolku. Proti rozhodnutí Správní rady o nepřijetí za člena spolku se může uchazeč odvolat
k Valné hromadě spolku. Členství ve spolku vzniká uchazeči dnem následujícím po rozhodnutí Správní
rady. Řádné členství zakladatelů spolku vzniklo dnem usnesení Valné hromady o založení spolku.
Členství ve spolku nijak neomezuje právo členů spolku vstupovat do jiných spolků a sdružení. Dokladem
členství je potvrzení o členství vydané Správní radou.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena spolku,
b) nezaplacením ročních členských příspěvků stanovených Valnou hromadou,
c) úmrtím člena nebo zánikem plné právní způsobilosti,
d) rozhodnutím Valné hromady o likvidaci spolku,
e) vyloučením člena spolku.
ad.a)
ad.b)

ad.c)

členství člena spolku zaniká dnem doručení písemného oznámení člena spolku Správní radě,
o vystoupení člena ze spolku.
členství člena spolku zaniká nejpozději do 6 měsíců po doručení druhé písemné urgence
o nezaplacení stanoveného členského příspěvku nebo zaniká dnem následujícím po dni
splatnosti členského příspěvku, v případě, že bez zbytečného odkladu po vzniku členství
neuhradí členský příspěvek, Uchazeč, kterému zaniklo členství z důvodu uvedeného v tomto
odstavci má právo proti rozhodnutí Správní rady o vyloučení, podat odvolání k Valné hromadě
spolku, do 14 kalendářních dnů, počítaných ode dne následujícího po zániku členství.
členství ve spolku zaniká rozhodnutím Správní rady o vyloučení člena spolku v důsledku
porušení stanov členem spolku nebo poškozením dobrého jména spolku členem spolku nebo
jednáním člena spolku, které je neslučitelné s dobrými mravy. Členství ve spolku zaniká dnem,
kdy bylo rozhodnutí o vyloučení doručeno členovi spolku nebo dnem následujícím po uplynutí
úložní doby přepravce zásilky s rozhodnutím. Vyloučený člen má právo proti rozhodnutí Správní
rady o vyloučení, podat odvolání k Valné hromadě spolku, a to do 14 kalendářních dnů,
počítaných ode dne následujícího po zániku členství. Správní rada před rozhodnutím
o vyloučení člena spolku vyzve písemně člena spolku k nápravě, lze-li to spravedlivě požadovat
s ohledem na charakter porušení povinností člena spolku.

5. Práva člena spolku:
a) podílet se na činnosti spolku, účastnit se jednání Valné hromady spolku,
b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku, podávat návrhy a doporučení,
c) řádný člen má právo volit orgány spolku – Správní radu, prezidenta, viceprezidenta,
d) volit Dozorčí radu,
d) být volen do orgánů spolku,
e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku, uplatnit hlas poradní,
f) užívat společný majetek,
g) být informován o činnosti spolku, o rozhodnutích orgánů spolku.
6. Povinnosti člena spolku:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) podílet se aktivně na činnosti spolku a schváleným akcím poskytnout svou součinnost,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
d) platit členské příspěvky ve výši a lhůtě splatnosti Valnou hromadou stanovené.

Článek V
Orgány spolku
Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, kterou svolávaná statutární orgán spolku jedenkrát za rok, nebo
jinak podle potřeby.
2. Valná hromada je usnášení schopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů spolku s právem
hlasovacím. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů s právem hlasovacím, přítomných v době hlasování.
K hlasům poradním se nepřihlíží.
3. Do působnosti Valné hromady náleží zejména:
a) schvalování stanov spolku, jejich změn a doplňků,
b) schvalování plánu činnosti a výroční zprávy,
c) schvalování zprávy o hospodaření spolku,
d) schvalování finančního rozpočtu spolku,
e) schvalování ročního vyúčtování a roční účetní závěrky spolku,
f) schvalování výše členských příspěvků na kalendářní rok,
g) rozhodnutí o zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jiným subjektem,
h) rozhodnutí ve věci odvolání se proti nepřijetí za člena spolku, nebo zániku členství,
i) volba a odvolání prezidenta, viceprezidenta a členů Správní rady spolku,
j) volba jmenování a odvolání členů Dozorčí rady spolku,
k) rozhodování o dalších otázkách spolku.
4.

Zasedání Valné hromady svolává Správní rada podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Pozvánka na
Valnou hromadu spolu s programem musí být rozeslána všem členům spolku nejméně 14 dní před datem
jejího konání.

5.

Správní rada je povinna svolat Valnou hromadu, jestliže o to požádá třetina všech členů spolku bez rozdílu
hlasovacích práv, a to do 2 měsíců ode dne doručení poslední žádosti. Návrhy na svolání Valné hromady se
mohou podávat Správní radě ve lhůtě 60 dnů od podání první žádosti. Není-li dosaženo potřebné hranice 1/3
žadatelů prodlužuje se lhůta pro podání žádosti o dalších 30 dnů.

6.

Správní rada je povinna svolat Valnou hromadu, jestliže o to požádá Dozorčí rada spolku, a to do 1 měsíce
ode dne doručení jejího rozhodnutí, ve kterém musí být uveden konkrétní důvod jejího svolání.

7.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku s právem
hlasovacím. Není-li Valná hromada ani do 30 minut po stanoveném čase usnášeníschopná, koná se náhradní
Valná hromada do 30 kalendářních dnů.

8.

Hlasování na Valné hromadě probíhá veřejně, stanoví-li tak stanovy, v ostatních případech může Valná
hromada rozhodnout v jednotlivých otázkách o tajném hlasování.

9.

Usnesení Valné hromady jsou platná, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů s právem
hlasovacím.

10. O konání Valné hromady se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh Valné hromady, výsledky hlasování
a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o Valných hromadách se uschovávají po celou dobu trvání spolku.

Oddíl 2 – výkonný orgán spolku
Výkonný orgán spolku je kolektivní a tvoří jej Správní rada spolku. Správní rada má 5 členů s právem hlasovacím
(tvoří ji prezident, viceprezident, ekonom spolku a 2 zvolení členové spolku s právem hlasovacím, kteří vzešli
z platného hlasování Valné hromady veřejnou volbou, funkční období je 3 roky.
1. Správní rada je výkonným orgánem spolku, který je za svou činnost odpovědný Valné hromadě. Řídí
činnost Sdružení v období mezi zasedáním Valné hromady.
2. Do její působnosti náleží zejména:
a) realizace usnesení Valné hromady,
b) zpracování návrhu rozpočtu spolku,
c) zpracování plánu činnosti spolku,
d) zpracování zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření spolku v uplynulém období,
e) svolání řádné a mimořádné Valné hromady a příprava pořadu jednání,
f) rozhodování o přijetí nových členů spolku a přijímání výpovědi členů spolku,
g) rozhodování o zrušení spolku, pokud se Valná hromada nesejde do tří měsíců ode dne svolání,
aby rozhodla o zrušení spolku,
h) jmenování likvidátora v případě rozhodnutí o likvidaci spolku,
i) plnění dalších úkolů určených Valnou hromadou,
j) zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví,
k) zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků
spolku,
l) zpracování a schvalování vnitřních předpisů spolku.
3.
4.

Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina jejich členů. Správní rada rozhoduje třípětinovou většinou přítomných členů.
Správní rada může pro zajištění své činnosti na náklady spolku:
l) zřídit sekretariát, který bude zabezpečovat administrativní úkony spojené s činností spolku,
m) jmenovat sekretáře, v sídle spolku,
n) vytvářet pracovní skupiny pro řešení odborných úkolů.

Oddíl 3 – Statutární orgán spolku
1. Statutární orgánem spolku je prezident spolku, který byl zvolen Valnou hromadou, veřejnou volbou, jeho
funkční období je 3 kalendářní roky ode dne usnesení Valné hromady o volbě.
2. Svolává a řídí jednání Správní rady a Valné hromady.
3. Pokud prezident nemůže vykonávat svou funkci, přechází po nezbytnou dobu práva a povinnosti prezidenta na
viceprezidenta.
4. Prezident je oprávněn zastupovat spolek navenek, je oprávněn jménem spolku jednat, je oprávněn
podepisovat listiny jménem spolku tak, že napsanému názvu spolku napíše své jméno, funkci a připojí
vlastnoruční podpis.
5.Prezidentr jako statutární orgán spolku je za svou činnost odpovědný Správní radě a Valné hromadě.
5. Prezident svolává a řídí zasedání Správní rady. Pokud nemůže prezident vykonávat svou funkci, přecházejí
jeho pravomoci na viceprezidenta.
6. Prezident a při dlouhodobé nepřítomnosti prezidenta viceprezident jsou oprávněni zastupovat spolek navenek,
jsou oprávněni podepisovat jménem spolku všechny právní úkony spolku

Oddíl 3 – dozorčí orgán spolku
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, má 3 členy, kontroluje činnost prezidenta a viceprezidenta a
Správní rady a hospodaření spolku, za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Jednotlivé členy Dozorčí rady volí
členové Valné hromady s právem hlasovacím a s hlasem poradním a to veřejnou volbou, funkční období je
3 kalendářní roky.
2. Dozorčí rada má tři členy, kteří mezi sebou volí předsedu. Schází se nejméně dvakrát ročně. Zasedání Dozorčí
rady svolává a řídí předseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni nejméně dva její členové.
Pro přijetí rozhodnutí je potřeba nejméně dvou hlasů.

3. Dozorčí rada plní tyto úkoly:
a) kontroluje nejméně 2x za rok hospodaření spolku, upozorňuje Správní radu na nedostatky
a navrhuje řešení k jejich odstranění,
b) 2x za rok kontroluje dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku,
c) provádí kontrolní činnost dle rozhodnutí Valné hromady.
4. Funkce člena Dozorčí rady je neslučitelná s vykonáváním jakékoliv jiné funkce ve spolku.
5. Prezident vede seznam členů spolku v knize členů spolku. Kniha obsahuje označení člena spolku, identifikační
údaje (IČO, datum narození, sídlo, bydliště, u právnických osob jméno zástupce a vykonavatele hlasovacích práv,
datum vzniku členství, datum a důvod zániku členství). Seznam členů spolku je veřejně přístupný na webových
stránkách spolku.

Článek VI
Účetnictví
1. Spolek vede účetnictví v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Správní rada vydá vnitřní
směrnici o účetnictví a oběhu vnitřních a účetních dokladů.
Účetní rok
1. Účetní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince kalendářního roku.

Článek VII
Zásady hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl za trvání spolku v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně
závaznými právními předpisy. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu, který je sestavován na příslušný
kalendářní rok Správní radou.
2. Zdrojem příjmů jsou zejména členské příspěvky, výtěžky z činnosti spolku, výnosy ze jmění a sponzorské dary,
příjmy z vedlejší činnosti spolku, dotace, projekty a jiné.
3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v článku II. stanov.
4. Výplaty prostředků provádí ekonom spolku a předkládá je ke schválení Správní radě spolku.
5. Prostředky nevyužité do konce účetního roku se převádí do příštího účetního roku.
6. Závěrečný účet spolu s výroční zprávou, zprávou o výsledcích hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok
projedná Valná hromada do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.
7. Za hospodaření spolku zodpovídá Správní rada.
8. Hospodaření s majetkem spolku upravuje vnitřní předpis, který musí Správní rada zpracovat a schválit do tří
měsíců ode dne přijaté změny stav.
9. Sdružení zřizuje běžný účet za účelem hospodaření s finančními prostředky spolku.
10. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

Článek VIII
Kontrola hospodaření
1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně Správní radou spolku a výsledky kontrol zveřejní alespoň
jedenkrát ročně při v termínu dle čl. VII odstavec 6.

Článek IX
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady spolku,
b) pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné moci,
c) z důvodů stanovených zákonem.
2. Po zrušení spolku se vyžaduje likvidace. Správní rada navrhne jmenování likvidátora bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí o likvidaci.
3. Likvidace spolku bude probíhat zákonem stanoveným způsobem.

Článek X
Závěrečná ustanovení
1. V případě, že před uplynutím funkčního členů orgánů spolku nedojde k volbě členů orgánů spolku na
příští funkční období, vykonávají zvolení členové orgánů spolku své funkce do nejbližších voleb.
2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním delegátů.
V Rožnově pod Radhoštěm, dne 13. 2. 2015

Ing. Jindřich Ondruš, v. r.
prezident spolku

