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STANOVY SPOLKU PŘÁTEL MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, z. s. 
 

Článek I 
Základní ustanovení 

1. Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s. (dále jen „spolek“) je samosprávnou, 
dobrovolnou a nepolitickou právnickou osobou, která vznikla jako občanské sdružení podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a bylo jí přiděleno 
IČ: 49295225.  
2. Název spolku zní: Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s. 
3. Sídlo spolku je na adrese: Skálova 71, Turnov 511 01 
4. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 
stanovami.  
 

Článek II 
Statut spolku 

1. Spolek je dobrovolným spolkem spolupracovníků muzea, vědeckých pracovníků, sběratelů 
apod. se společným zájmem o odbornou práci muzea, výstavní a ediční činnost a činnost 
kulturně výchovnou 
 
2. Spolek nebyl založen za účelem podnikání podle ustanovení § 18, odst. 3, 4, 6 a 8 zákona č. 
586/1992 Sb. o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

Článek III 
Účel a cíl spolku 

1. Spolupracovat na výstavní, ediční a kulturně výchovné činnosti muzea. 
2. Napomáhat při získávání nových sbírkových předmětů. 
3. Spolupracovat na zajištění výzkumných úkolů odborných pracovníků muzea. 
4. Pracovat na záchraně nehmotného kulturního dědictví a tradiční lidové kultury. 
5. Spoluvytvářet podmínky pro plnění výše uvedených úkolů. 
6. Odpovědně spravovat a udržovat veškerý svěřený majetek. 

 
 

Článek IV 
Členství ve spolku 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. 
2. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami, 
účelem a cíli spolku, dodržují stanovy a respektují usnesení orgánů spolku. 
3. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí členské schůze spolku o přijetí její žádosti 
o členství.  
5. Členství ve spolku se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází 
na jejího právního nástupce.   
 
 

Článek V 
Práva a povinnosti členů 

1. Člen spolku má právo: 
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, volit 
předsedu, tajemníka a hospodáře; 
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku; 
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c) podílet se na praktické činnosti spolku; 
d) být informován o činnosti spolku a o jeho hospodaření 
 
2. Člen spolku má povinnost: 
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku; 
b) platit schválené členské příspěvky; 
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by 
byly v rozporu se zájmy spolku; 
d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce. 
 
 

Článek VI 
Zánik členství 

1. Členství ve spolku zaniká: 
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, místopředsedovi, nebo 
členské schůzi;  
b) úmrtím člena; 
c) zánikem spolku; 
d) neuhrazením členského příspěvku do data vyhlášeného členskou schůzí; 
e) vyloučením člena členskou schůzí v případě, že opakovaně i přes písemné napomenutí ze 
strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
2. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze spolku mu nevzniká nárok na vrácení 
finančních prostředků či jiných darů. 
 
 

Článek VII 
Organizační struktura 

1. Spolek přátel MČR bude svoji činnost vyvíjet a provozovat v rámci spolupráce a v souladu 
s činností Muzea Českého ráje v Turnově.  
 
2. Organizační strukturu spolku tvoří: 
a) valná hromada 
b) výkonný výbor (tříčlenný) – předseda, místopředseda, jednatel 
c) revizní komise (dvoučlenná) 
 
 
3. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada 
 

Valná hromada 
1. Valná hromada rozhoduje o zásadních věcech, zejména pak projednává činnost spolku, volí 
výkonný výbor a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. 
Do její působnosti tak náleží: 
a) určit hlavní zaměření činností spolku; 
b) rozhodovat o změně stanov; 
c) schvalovat hospodaření spolku; 
d) rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti; 
f) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací; 
g) rozhodnout o přeměně spolku. 
3. Valná hromada je svolávána podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. 
Členskou schůzi řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím určený člen spolku. 
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4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové 
spolku. 
5. Pozvánku na zasedání členské schůze, nebo náhradní zasedání členské schůze, je členům 
spolku oznámeno e-mailem.  
6. Členská schůze je usnášeníschopná 15 minut po stanoveném začátku, pokud je přítomna 
polovina členů spolku. Pokud není přítomna polovina členů spolku ani po uplynutí 15 minut 
po stanoveném začátku, je zahájena náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná, pokud 
je přítomno minimálně 7 členů spolku. Není-li ani v tomto případě náhradní členská schůze 
schopna usnášení, předsedající náhradní členskou schůzi přeruší a svolá pokračující členskou 
schůzi tak, aby se konala do 30 dnů ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze. 
Pokračující členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem 
jednání. Pozvánka musí být odeslána všem členům spolku nejpozději do 15 dní před konáním 
pokračující členské schůze. Pokračující členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na 
počet přítomných členů spolku. 
7. Každý člen disponuje jedním hlasem. Hlasy všech členů jsou si rovné. Člen může na 
zasedání zastupovat při hlasování jiného člena spolku na základě písemně udělené plné moci. 
Jeden člen může zastupovat nejvýše dva další členy. Hlasování probíhá zdvižením ruky, 
přičemž rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

 
Výkonný výbor 

1) Volební období výkonného výboru je 5 let. Změny v jeho složení lze provádět na každé 
valné hromadě. Pokud některý ze členů spolku nepodá návrh na změnu výkonného výboru, 
zůstává výkonný výbor beze změn v dalším volebním období. 
2) Výkonný výbor volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a jednatele spolku. 
3) Výkonný výbor zajišťuje činnosti spolku v období mezi valnými hromadami. Je oprávněn 
rozhodovat ve věcech, které nejsou vysloveně výhradou valné hromady. Je oprávněn jednat a 
usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení výkonného výboru je 
platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech přítomných.  
 

 Předseda 
1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek a disponuje 
podpisovým právem.  
2. Předseda je volen výkonným výborem na období 5 let. Pokud některý ze členů spolku 
nepodá návrh na změnu předsedy, zůstává tato pozice beze změn v dalším volebním období 
3. Výkon funkce zaniká volbou nového předsedy, odstoupením z funkce nebo pozastavením 
či ukončením členství ve spolku z vlastního rozhodnutí, odvoláním členskou schůzí, pozbytí 
způsobilosti k právním úkonům, případně úmrtím. 
4. Předseda: 
a) jedná jménem spolku; 
b) zastupuje spolek navenek; 
c) svolává valnou hromadu, které předsedá, 
d) vykovává pravomoci svěřené valnou hromadou; 
e) dohlíží nad hospodařením spolku; 
f) je oprávněn jednat navenek se státními orgány a s veřejností. Je oprávněn jednat 
samostatně, o svých jednáních je povinen informovat členy spolku prostřednictvím valné 
hromady; 
g) může písemně pověřit další členy spolku ke konkrétním jednáním v souladu se stanovami a 
posláním spolku; 
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Jednatel spolku 
1. Jednatel spolku je administrativním správcem aktivit spolku:  
a) řádně vede v souladu se zákonem seznam členů spolku a jejich kontaktní údaje. Po 
ukončení členství je člen ze seznamu členů vymazán. Seznam je pro členy přístupný v sídle 
spolku. Třetím osobám není seznam členů zveřejňován;  
b) zajišťuje řádné vedení administrativních činností spolku;  
c) předkládá přehled činnosti a hospodaření spolku za uplynulý rok valné hromadě;  
d) řádně vede účetní knihu spolku;  
e) dohlíží na hospodaření s majetkem spolku;  
 
 
 

Článek VIII 
Jednání a podepisování 

1. Jménem Spolku přátel MČR mají právo jednat předseda, jednatel a pracovníci jimi 
pověření. 
2. Předseda spolku je oprávněn ke všem jednáním, úkonům a dispozicím s majetkem spolku, 
nepřesahujícím v jednotlivém případě hodnotu 5.000,- Kč, a to v rámci zajišťování běžné 
činnosti spolku. Dispoziční právo s majetkem vyšších hodnot, jakož i s finančními částkami 
vyššími než 5.000,- Kč, mají společně předseda a jednatel spolku. 
3. V případě nepřítomnosti předsedy spolku, zastupuje předsedu jednatel spolku, kterého 
pověřuje předseda po projednání ve výkonném výboru. 
4. Za Spolek přátel MČR podepisuje osoba, pověřená předsedou spolku jednat jménem 
spolku, a to tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis s uvedením funkce. 
 
  

 
Zásady hospodaření 

1. Zdrojem prostředků pro realizaci cílů a zajištění činnosti spolku jsou: 
a) členské příspěvky členů spolku; 
b) dobrovolné dary členů spolku; 
c) dary sponzorů 
d) dotace od obce 
e) výnosy z akcí pořádaných spolkem nebo ve prospěch spolku; 
f) příjmy z dotací a grantů podaných spolkem; 
 
2. Spolek vede nezávislé účetnictví a disponuje bankovním účtem. Podpisové právo 
k finančním pohybům na účtu má předseda a jednatel. 
3. Spolek hospodaří dle vyrovnaného rozpočtu schváleného členskou schůzí. Výsledek 
hospodaření spolku za uplynulý správní rok předkládá jednatel valné hromadě. 
4. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně, dle zákonných předpisů a vlastního 
rozpočtu. 
5. Výsledky činnosti a hospodaření spolku jsou zveřejňovány ve výroční zprávě spolku za 
každý kalendářní rok, kterou schvaluje valná hromada nejpozději do 30. 6. následujícího roku.  
 

Článek IX 
Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 
a) na základě rozhodnutí členské schůze podle platných obecně závazných právních předpisů. 
Členská schůze určí ve svém usnesení o rozpuštění likvidátora. 
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b) fúzí nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze 
2. Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v sídle spolku. O zveřejnění 
soupisu vyrozumí členy spolku. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto 
soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie tohoto soupisu.  
3. Likvidační zůstatek se převede na Muzeum Českého ráje v Turnově. 
4. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.   
 
 

Článek X 
Závěrečná ustanovení 

1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 16. června 2016, jejíž 
konání je potvrzeno zápisem ze dne 16. června 2016. 
3. O případných změnách či doplnění stanov rozhoduje členská schůze.  
4. Znění těchto stanov je účinné nejpozději dnem jejich registrace. 

V Turnově dne: 17. 6. 2016 

Předseda Spolku: Marcela Beranová, DiS. 
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