
STANOVY
Kruhu přátel muzea Varnsdorf 

Ú� plné�  zné
ní� zé dné 18.11.2015
v pozmé
né
né�m zné
ní� schvá� léné�m Válnou hromádou dné 10.11.2021 

I. Úvodní ustanovení

1. Ná� zév spolku: Kruh pr
á� tél muzéá Várnsdorf, z.s. (dá� lé té�z
  „spolek“).

2. Sí�dlo spolku: Légií� 2574, Várnsdorf, PSČ.  407 47.

3. Kruh pr
á� tél muzéá Várnsdorf, z.s. jé spolék vé smyslu ustánovéní� § 214 á ná� sl. zá�k. c
. 89/2012 Sb., á

jáko tákovy�  jé prá�vnickou osobou zpu6 sobilou k prá�vní�mu jédná�ní�.

4. Kruh pr
á� tél muzéá Várnsdorf, z.s. jé sámosprá�vná� , dobrovolná� ,  népolitická�  á nézisková�  orgánizácé

záloz
éná�  zá účelem nápln
 ová�ní� spoléc
né�ho zá� jmu, ktéry�m jé c
innost zámé
r
éná�  ná pozná�ní� historié,

kultury á pr
í�rody.

5. Vnitr
ní�  orgánizácé  spolku,  prá�vá  á  povinnosti  c
lénu6  i  volény�ch  orgá�nu6  spolku  sé  r
í�dí�  té
mito

stánovámi, ktéré�  jsou uloz
ény vé své�m u� plné�m zné
ní� v sí�dlé spolku.

II. Činnost spolku

1. Hlávní� c
innost spolku smé
r
ujé k ochráné
  á uspokojéní� spoléc
ny�ch zá� jmu6  á nápln
 ová�ní� poslá�ní�, ták
ják  jsou  stánovény  v c
l.  I.,  á  to  jé  prová�dé
no  zvlá� s
té
  prostr
édnictví�m  toho,  z
é  c
lénu6 m  á  jiny�m
zá� jémcu6 m spolék umoz
ní�  pozná�ní�  historié,  kultury  á  pr
í�rody prostr
édnictví�m pr
édná� s
ék,  vy�stáv,
éxkurzí� á jiny�ch ákcí�, c
í�mz
  sé svou c
inností� séznámujé s
 irokou vér
éjnost. Svou c
inností� spolék dá� lé
pomá�há�  pr
i  zá� chráné
  pr
í�rodní�ch, kulturní�ch á historicky�ch pámá� ték régionu á tí�m pr
ispí�vá�  k jého
dáls
 í�mu rozvoji.

III. Členství

1. Č. lénství� vé spolku jé dobrovolné� . Č. léném spolku sé mu6 z
é stá� t káz
dá�  fyzická�  osobá stárs
í� 18 lét, béz
rozdí�lu pohláví�, vyzná�ní�, politické�ho á sociá� lní�ho zár
ázéní�, ná� rodnosti, rásy á stá� tní� pr
í�slus
nosti.

2. Č. lénství�  sé vá� z
é ná osobu c
léná, jé népr
évoditélné�  ná jinou osobu á népr
échá� zí�  ná jého prá�vní�ho
ná� stupcé.

3. Osobá sé stá�vá�  c
léném ké dni rozhodnutí�  Vy�boru o pr
ijétí�  jéjí�  z
á� dosti o c
lénství�.  Ž. á� dost o c
lénství�
musí� by� t podá�ná v pí�sémné�  formé
 . 

4. Č. lénství� vé spolku jé individuá� lní� nébo c
éstné� .

5. O udé
 léní�  c
éstné�ho c
lénství�  rozhodujé vy�bor spolku.  Sé zá�nikém individuá� lní�ho c
lénství�  zániká�  i
c
éstné�  c
lénství�.

6. Č. lénství� vé spolku zániká�  ná� slédují�cí�mi zpu6 soby:
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á) dobrovolny�m  vystoupéní�m  c
léná.  Č. lénství�  konc
í�  dném  doruc
éní�  pí�sémné�ho  ozná�méní�  o
ukonc
éní� c
lénství� Vy�boru, néní�-li v ozná�méní� o ukonc
éní� c
lénství� uvédéno jinák;

b) u� mrtí�m c
léná nébo prohlá� s
éní�m c
léná zá mrtvé�ho;
c) vylouc
éní�m  c
léná.  Č. lénství�  konc
í�  dném  doruc
éní�  rozhodnutí�  o  vylouc
éní�  c
léná  zé  spolku

vylouc
éné�mu c
lénovi, néní�-li v rozhodnutí� uvédéno jinák. Vy�bor má�  prá�vo vylouc
it c
léná, pokud
svy�m jédná�ní�m porus
ujé jéjí� cí�lé, principy á poslá�ní� spolku dlé té
chto stánov, nébo pro porus
éní�
c
lénsky�ch povinností� dlé té
chto stánov;

d) zá�nikém spolku;
é) rozhodnutí�m válné�  hromády o pr
émé
né
  spolku ná jinou prá�vní� formu v souládu sé zá�koném.

7. Č. lénové�  spolku néruc
í� zá dluhy spolku.

IV. Práva a povinnosti člena

1. Káz
dy�  c
lén spolku má�  prá�vo:
 podí�lét sé ná c
innosti spolku,
 by� t právidélné
  informová�n o dé
ní� vé spolku,
 podá�vát ná�vrhy, pr
ipomí�nky, vzná� s
ét dotázy orgá�nu6 m spolku,
 obdrz
ét odpové
ď ná své�  podá� ní� v pr
imé
r
éné�  dobé
 ,
 volit á by� t volén do r
í�dí�cí�ch á kontrolní�ch orgá�nu6  spolku,

2. Káz
dy�  c
lén spolku má�  povinnost:
 plátit c
lénské�  pr
í�spé
vky, pokud o tom rozhodné válná�  hromádá,
 chrá�nit á záchová�vát dobré�  jmé�no spolku á dbá� t o dobrou pové
st spolku,
 dodrz
ovát stánovy spolku,
 áktivné
  sé podí�lét ná c
innosti spolku,
 právidélné
  sé informovát o dé
ní� vé spolku.

V. Seznam členů

1. Spolék védé séznám c
lénu6 . Žá�pisy á vy�mázy v séznámu c
lénu6  prová�dí� Vy�bor.

2. Séznám c
lénu6  jé névér
éjny�. Káz
dy�  c
lén, á to i by�vály�, obdrz
 í� ná svou z
á�dost od spolku ná jého ná�klády
potvrzéní�  s vy�pisém zé séznámu c
lénu6  obsáhují�cí�  u� dájé o své�  osobé
 ,  popr
í�pádé
  potvrzéní�,  z
é tyto
u� dájé byly vymázá�ny. Námí�sto zémr
élé�ho c
léná mu6 z
é o potvrzéní�  poz
á�dát jého mánz
él, dí�té
  nébo
rodic
, á néní�-li z
á� dny�  z nich, mu6 z
é o vydá�ní� potvrzéní� z
á� dát jiná�  osobá blí�zká�  nébo dé
dic, proká� z
 í�-li
zá� jém hodny�  prá�vní� ochrány.

3. Séznám c
lénu6  mu6 z
é by� t uvér
éjné
n jáko néu� plny�  séznám c
lénu6  vé formé
  jménné�ho vy�pisu c
lénu6  béz
jáky�chkoliv dáls
í�ch u� dáju6 .

VI. Orgány spolku

1. Orgánizác
ní� strukturu spolku tvor
í�:
 Válná�  hromádá
 Porádní� vy�bor
 Vy�bor

2. Funkc
ní�  období�  volény�ch  orgá�nu6 ,  tédy Vy�boru  á  Porádní�ho  vy�boru,  jé  pé
 t  lét.  Č. lénové�  volény�ch
orgá�nu6  spolku, jéjichz
  poc
ét néklésl pod polovinu, mohou kooptovát ná�hrádní� c
lény své�ho orgá� nu do
néjbliz
s
 í�ho  zásédá�ní�  Válné�  hromády.  Č. lénství�  vé  volény�ch  orgá�néch  zániká�  zá�nikém  c
lénství�  vé
spolku, uplynutí�m funkc
ní�ho období�, nébo odvolá�ní�m c
léná voléné�ho orgá� nu válnou hromádou.
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VII. Valná hromada

1. Válná�  hromádá jé tvor
éná shromá�z
dé
ní�m vs
éch c
lénu6  spolku á jé néjvys
s
 í�m orgá�ném spolku. 

2. Válná�  hromádá projédná�vá�  c
innost spolku zá uplynuly�  hospodá� r
sky�  rok, pr
ijí�má�  zá� sády c
innosti pro
ná� slédují�cí� hospodá� r
sky�  rok, volí� voléné�  orgá�ny spolku, hodnotí� prá� ci odstupují�cí�ch orgá�nu6  á pr
ijí�má�
dáls
 í� rozhodnutí� zá� sádní� du6 léz
 itosti pro éxisténci á c
innost spolku. Do jéjí� pu6 sobnosti ták ná� léz
 í�:

 urc
it hlávní� zámé
r
éní� c
inností� spolku,
 rozhodovát o zmé
né
  stánov,
 schválovát vy�roc
ní� zprá�vy o c
innosti á hospodár
éní� spolku zá uplynulé�  období� pr
édklá�dáné�

vy�borém,
 rozhodovát o povinnosti c
lénské�ho pr
í�spé
vku, jého vy�s
 i á splátnosti,
 schválovát vy�slédék hospodár
éní� spolku,
 volit c
lény Vy�boru vc
étné
  stárosty á jédnátélé spolku,
 hodnotit c
innost dáls
 í�ch orgá�nu6  spolku i jéjich c
lénu6 ,
 rozhodnout o dobrovolné�m rozpus
té
ní� spolku,
 rozhodnout o pr
émé
né
  spolku.

3. Válná�  hromádá  jé  svolá�vá�ná  Vy�borém  podlé  potr
éby,  néjmé�né
  vs
ák  jédnou  zá  rok,  á  to  béz
zbytéc
né�ho prodléní�.

4. Ná  pí�sémnou  z
á�dost  néjmé�né
  jédné�  tr
étiny  c
lénu6  spolku  musí�  by� t  svolá�ná  mimor
á�dná�  Válná�
hromádá.  Vy�bor  jé  povinén  svolát  mimor
á�dnou  válnou  hromádu  néjpozdé
 ji  do  osmi  ty�dnu6  od
doruc
éní�  pí�sémné�  z
á� dosti,  ktérá�  musí�  obsáhovát  uvédéní�  du6 vodu  á  prográm  mimor
á�dné�  Válné�
hromády. Nésvolá� -li vy�bor zásédá�ní� válné�  hromády do tr
icéti dnu6  od doruc
éní� r
á� dné�  z
á� dosti, mu6 z
é
tén, kdo podné
 t podál, svolát zásédá�ní� válné�  hromády ná ná�klády spolku sá�m.

5. Prá�vo zu� c
ástnit  sé  válné�  hromády,  prá�vo hlásovát,  volit  á  by� t  volén májí�  vs
 ichni  c
lénové�  spolku.
Káz
dy�  c
lén  spolku  jé  oprá�vné
n  u� c
ástnit  sé  zásédá�ní�  á  poz
ádovát  vysvé
 tléní�  zá� léz
 itostí�  spolku.
Poz
ádujé-li c
lén ná zásédá�ní�  sdé
 léní�  o skutéc
nostéch, ktéré�  zá�kon uvér
éjnit zákázujé nébo jéjichz

prozrázéní� by spolku mohlo zpu6 sobit u� jmu, nélzé mu jé poskytnout.

6. Káz
dy�  c
lén má�  jédén hlás, hlásy vs
éch c
lénu6  májí� stéjnou vá�hu. Válná�  hromádá jé schopná usná� s
ét sé
zá u� c
ásti nádpolovic
ní� vé
 ts
 iny vs
éch c
lénu6  spolku. Úsnéséní� válné�  hromády pr
ijí�má�  vé
 ts
 inou hlásu6
pr
í�tomny�ch c
lénu6 .

7. Néní�-li válná�  hromádá ná své�m zásédá�ní�  schopná usná� s
ét sé, svolá�  vy�bor spolku ná�hrádní�  Válnou
hromádu. Ná�hrádní� Válná�  hromádá sé budé konát 15 minut po plá�nováné�m zác
á� tku zásédá�ní� r
á� dné�
válné�  hromády. Ná ná�hrádní�m zásédá�ní� mu6 z
é Válná�  hromádá jédnát jén o zá� léz
 itostéch zár
ázény�ch
ná por
ád pr
édchozí�ho zásédá�ní�. Válná�  hromádá jé schopná usná� s
ét sé zá u� c
ásti libovolné�ho poc
tu
c
lénu6 .

8. Jé-li né
ktéry�  c
lén spolku zá� rovén
  c
éstny�m c
léném, népr
í�slus
í� mu zá c
éstné�  c
lénství� hlás náví�c. 

9. Pozvá�nká ná Válnou hromádu spolu s jéjí�m prográmém budé záslá�ná  c
lénu6 m prostr
édnictví�m é-
máilu á zvér
éjné
ná ná fácébooku néjmé�né
  30 (tr
icét) dní� pr
éd jéjí�m koná�ní�m. Mí�sto á c
ás zásédá�ní� sé
urc
í�  ták,  áby  co  néjmé�né
  omézovály  moz
nost  c
lénu6  sé  ho  u� c
ástnit.  Jiz
  svoláné�  zásédá�ní�  Válné�
hromády lzé odvolát nébo odloz
 it.

10.  Jédná�ní� válné�  hromády r
í�dí� stárostá nébo jédnátél spolku. Žásédá�ní� sé r
í�dí� prográmém ták, ják bylo
obsáz
éno v pozvá� ncé.

11. Vy�bor zájistí� vyhotovéní� zá�pisu zé zásédá�ní� Válné�  hromády do tr
icéti dnu6  od jéjí�ho ukonc
éní�. Néní�-li
to moz
né� ,  vyhotoví�  zá�pis tén, kdo zásédá�ní�  pr
édsédál nébo koho tí�m pové
r
ilá Válná�  hromádá. Žé
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zá�pisu musí� by� t pátrné� , kdo zásédá�ní� svolál, ják á kdy sé konálo, kdo jé záhá� jil, kdo mu pr
édsédál,
jáká�  usnéséní� bylá pr
ijátá á kdy á ky�m byl zá�pis vyhotovén.

VIII. Výbor

1. Vy�bor jé státutá� rní�m orgá�ném spolku, jé koléktivní�m orgá�ném tvor
ény�m 3 c
lény.  Č. lénové�  Vy�boru
jsou stárostá, jédnátél á hospodá� r
.

2. Vy�bor r
í�dí� c
innost spolku v souládu sé stánovámi á vnitr
ní�mi smé
rnicémi spolku i usnéséní�mi Válné�
hromády po célé�  své�  funkc
ní� období�.

3. Návénék zá spolék jédná�  stárostá á jédnátél, káz
dy�  jédná�  sámostátné
 . Podépisová�ní� zá spolék sé dé
 jé
ták, z
é k ná� zvu spolku pr
ipojí� stárostá c
i jédnátél svu6 j podpis.

4. Vy�bor odpoví�dá�  zá r
á� dné�  hospodár
éní�  spolku, dbá�  ná r
á�dnou pé�c
i  o májéték á zéjmé�ná zá r
á� dné�
nápln
 ová�ní� poslá�ní� spolku.

5. Vy�bor védé á r
í�dí�  prá� ci spolku v období�  mézi Válny�mi hromádámi, dohlí�z
 í�  ná dodrz
ová�ní�  stánov,
péc
ujé o rozvoj spolku.

6. Do pu6 sobnosti vy�boru ná� léz
 í�:
 svolá�vát Válnou hromádu,
 dohlí�z
ét ná r
á� dnou pé�c
i o májéték á ná vés
kérou hospodá� r
skou c
innost spolku,
 pr
ijí�mát zámé
stnáncé á ukonc
ovát jéjich prácovní� pomé
r,
 pr
ijí�mát c
lény á rozhodovát o jéjich vylouc
éní�,
 rozhodovát  o  odkládu  splátnosti,  sní�z
éní�  nébo  prominutí�  c
lénské�ho  pr
í�spé
vku  c
lénu6 m,

pokud pro to éxistují� zá�váz
né�  du6 vody,
 rozhodovát o prácovní�ch zá� léz
 itostéch zámé
stnáncu6  á dobrovolny�ch spoluprácovní�ku6 ,
 schválovát intérní� orgánizác
ní� normy spolku

IX. Poradní výbor

1. V rá�mci spolku jé orgánizová�ny tzv.  zá� jmové�  kluby, ktéré�  sdruz
ují�  c
lény spolku dlé jéjich zá� jmu6  á
nápomá�hájí� rozvoji c
lénu6  v té�  ktéré�  oblásti jéjich zá� jmu.

2. V c
élé káz
dé�ho klubu stojí�  védoucí�,  ktéry�  jé volén c
lény klubu. Védoucí�  vs
éch klubu6  tvor
í�  Porádní�
vy�bor. Č. léném Porádní�ho vy�boru jé táké�  kroniká� r
  spolku, ktéré�ho urc
ujé Vy�bor.

3. Porádní�  vy�bor  jé  orgá�ném  spolku,  v jéhoz
  pu6 sobnosti  jé  zéjmé�ná  plá�nová�ní�  á  koordinácé
jédnotlivy�ch ákcí� jédnotlivy�ch klubu6 , vzá� jémná�  pomoc pr
i orgánizáci ákcí�, zájis
té
ní� vy�bé
ru c
lénsky�ch
pr
í�spé
vku6 . Č. lénové�  Porádní�ho vy�boru májí� prá�vo u� c
ástnit sé schu6 zí� Vy�boru.

X. Majetek a hospodaření

1. Spolék hospodár
í� s finánc
ní�mi prostr
édky ná bánkovní�m u� c
tu á v hotovosti zí�skány�mi z pr
í�spé
vku6
c
lénu6 , z finánc
ní�ch dáru6 , odkázu6 , grántu6 , dotácí� á vy� té
z
ku6  zé spolkové�  c
innosti.

2. Spolék védé u� c
étnictví� podlé plátny�ch finánc
ní�ch pr
édpisu6 .

XI. Symboly a dokumenty spolku

1. Symboly á dokuménty spolku jsou. Spolkovy�  znák á rází�tko, Stánovy spolku, Kroniká spolku
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XII. Zánik a likvidace spolku

1. Spolék zánikné:
á) zrus
éní�m spolku s likvidácí� ná zá�kládé
  rozhodnutí� soudu,
b) zrus
éní�m spolku s likvidácí� ná zá�kládé
  rozhodnutí� Válné�  hromády.

2. V pr
í�pádé
  zá�niku spolku sé vés
kéry�  jého májéték pr
évá�dí� Oblástní�mu muzéu v Dé
c
í�né
 , poboc
cé vé
Várnsdorfu. Ténto májéték nésmí� by� t pouz
 it k jiny�m u� c
élu6 m néz
  k muzéjní�m. 

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Stánovy spolku náby�vájí� u� c
innosti dném zá�pisu do vér
éjné�ho réjstr
í�ku.
2. Pokud dojdé ké kolizi ustánovéní� té
chto stánov s obécné
  plátny�m prá�vní�m pr
édpisém, postupujé sé

podlé tohoto prá�vní�ho pr
édpisu. 

…………………………………………. ………………………………………….
Mgr. Joséf Žbihléj Bc. Jároslává S. té
pá�nková�
Jédnátél Stárostá

………………………………………….
Aléná Fábiá�nková�
Hospodá� r
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