STANOVY
spolku Hvězdárna Olomouc, z.s.
Čl. I.
Základní ustanovení
1. Hvězdárna Olomouc, z. s. je zájmovým, dobrovolným a nezávislým spolkem pro všechny
zájemce, kteří se chtějí podílet na jeho činnosti a jeho poslání. Svoji činnost vyvíjí na
základě demokratických a tolerantních zásad.
2. Je veden ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 4798.
3. Spolek byl založen dne 30.5.2000 jako občanské sdružení Hvězdárna Olomouc dle
zákona č. 83/1990 Sb.
Čl. II.
Název a sídlo spolku
1. Název spolku zní:
2. Sídlem spolku je:
3. Identifikační číslo:

Hvězdárna Olomouc, z.s.
Dělnická 120/42, Neředín, 779 00 Olomouc
70630984
Čl. III.
Poslání a účel spolku

1. Posláním spolku je všestranně podporovat, metodicky vést a organizačně zabezpečovat
své členy a vytvářet potřebné podmínky pro jejich činnost.
2. Účelem spolku je zejména:
- iniciovat výstavbu nové hvězdárny v Olomouci nebo blízkém okolí;
- podporovat činnost nově vzniklé hvězdárny;
- popularizovat astronomii a příbuzné vědy;
- umožňovat praktickou výuku astronomie a odbornou činnost;
- umožnit vznik a podporovat činnost astronomických kroužků;
- pořádat kulturní a společenské akce k podpoře účelu spolku;
- spolupracovat s ostatními našimi i mezinárodními organizacemi podobného nebo
stejného zaměření;
- působit pozitivními příklady chování na společnost a zejména na mládež, tím
přispívat ke snižování trestné činnosti a preventivně přispívat k jejímu snižování ve
společnosti.
Čl. IV.
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát každá osoba, která se ztotožňuje s posláním spolku a
zaváže se dobrovolně plnit stanovy. Spolek nemá více druhů členství, práva a povinnosti
všech členů spolku jsou stejná.
2. Žádost o přijetí se podává písemně nebo ústně správní radě spolku, která rozhoduje o
přijetí.
3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
Členství ve spolku nelze převést na jinou osobu.

4. Základní doba členství činí 3 roky od rozhodnutí o přijetí za člena. Členovi může být
členství prodlouženo, a to i opakovaně. Správní rada je oprávněna dobu členství stanovit
odlišně, zejména pro nové členy a dále za účelem sjednocení dob členství, nebo udělit
členství na dobu časově neomezenou. Členství členů spolku, kteří jsou již jeho členy
k datu přijetí těchto stanov, je členstvím na dobu časově neomezenou. O době členství
rozhodne správní rada vždy při rozhodnutí o přijetí za člena. Nerozhodne-li jinak, je doba
členství 3 roky od rozhodnutí správní rady o přijetí za člena. Členství se automaticky
neobnovuje, ale rozhodnutím správní rady může být zájemce kdykoli znovu přijat za
člena spolku.
5. Členství zaniká:
- dobrovolným vystoupením;
- uplynutím doby členství, pokud bylo členství uděleno na dobu určitou;
- vyloučením ze spolku (zejména pak pro hrubé porušení povinností, neplacení
příspěvků nebo neúčast na dění spolku);
- zrušením členství (při zániku spolku);
- u fyzických osob dále jejich úmrtím.
6. O době členství, jakož i o vyloučení ze spolku rozhoduje správní rada spolku.
7. Vyloučený má právo odvolat se proti svému vyloučení k valné hromadě. Rozhodnutí
valné hromady je pak konečné. Správní rada spolku je oprávněna do doby rozhodnutí
valné hromady pozastavit vyloučenému členovi výkon členství vyjma práva účasti na
valné hromadě, která by rozhodovala o jeho odvolání proti rozhodnutí o vyloučení.
8. Výkon členství může být správní radou spolku pozastaven mimo případu dle odst. 7.
tohoto článku i v případě neplnění povinností člena spolku a v případech, jež je možné
obecně posoudit za porušení pravidel etiky, dobrých mravů a čestnosti.
9. Práva členů:
- zúčastňovat se činnosti spolku (semináře, vzdělávací a propagační akce apod.);
- zúčastňovat se valných hromad spolku s právem hlasovat o projednávaných bodech.
Člen je oprávněn nechat se na jednání valné hromady zastoupit jiným členem spolku
na základě písemné plné moci, kdy podpis zmocnitele musí být úředně ověřen;
- zúčastňovat se případných schůzí, porad a jednání pro něj předsedou spolku
určených, podávat návrhy, vyžadovat informace o činnosti spolku;
- být volen členem správní rady a předsedou spolku.
10. Povinnosti členů:
- podílet se aktivně na činnosti, poslání a úkolech spolku;
- šetřit a chránit majetek spolku;
- dbát o dobré jméno spolku;
- dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů spolku;
- platit řádně a včas členské příspěvky, jsou-li stanoveny.

Čl. V.
Struktura a orgány spolku
Orgány spolku jsou:
A)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Valná hromada
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně.
Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, zejména:
a) určuje hlavní zaměření a účel spolku;
b) rozhoduje o změně stanov;
c) schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření spolku;
d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti spolku;
e) volí a odvolává členy správní rady spolku;
f) je oprávněna měnit rozhodnutí správní rady spolku včetně rozhodnutí o vyloučení
člena spolku;
g) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
h) rozhoduje o přijetí za člena spolku v případě, kdy žadatel nebyl přijat správní
radou spolku a o přijetí požádá prostřednictvím platného člena spolku;
i) rozhoduje o ustanovení osoby či skupiny s odborným pověřením;
j) rozhoduje v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které
si valná hromada k rozhodnutí vyhradí.
Valnou hromadu svolává předseda spolku nejméně jedenkrát ročně písemnou
pozvánkou zveřejněnou ve lhůtě nejméně 15 dní před jejím konáním na webových
stránkách spolku, a v případě dispozice kontaktním spojením i odesláním elektronické
zprávy e-mailem, telefonicky nebo osobně předáním do vlastních rukou, jinak na
žádost člena spolku i v listinné podobě držitelem poštovní licence. Rozesílání
prostřednictvím držitele poštovní licence je předseda oprávněn podmínit složením
peněžité částky, ze které se do vyčerpání bude hradit poštovné a náklady spojené s
vyhotovení listinné podoby. Předseda je povinen svolat valnou hromadu také tehdy,
jestliže o to požádá alespoň 10 členů spolku. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a
program jednání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly
možnost členů se ho účastnit. Nesvolá-li valnou hromadu předseda spolku, je tak
oprávněn učinit kterýkoli člen správní rady. Neučiní-li tak ani člen správní rady, je
oprávněn tak učinit žadatel o svolání sám.
Valné hromady jsou oprávněni účastnit se všichni členové spolku. Zástupce člena
spolku na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat
příslušnému orgánu valné hromady písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným
členem, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více
valných hromadách a případně i rozsah zástupcova oprávnění. Členy právnické
osoby zastupuje jejich statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.
Členy spolku, kteří nejsou plně svéprávní, zastupuje na valné hromadě zákonný
zástupce nebo zmocněnec zákonného zástupce. Současná účast člena i jeho
zástupce se vylučuje.
Valné hromady se dále účastní i další fyzické nebo právnické osoby (právnické osoby
prostřednictvím svých zástupců) dle rozhodnutí předsedy spolku, osoby zajišťující
průběh valné hromady a osoby, jejichž účast je vyžádána právním předpisem.
K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze členové, kteří jsou
uvedeni v seznamu členů k datu konání valné hromady. Vyloučení členové pak jsou

oprávněni být přítomni valné hromady jen v rozsahu bodu, kterým bude
přezkoumáváno rozhodnutí o jejich vyloučení.
7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina hlasů všech
členů. Každý člen spolku má jeden hlas. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných hlasů, kromě rozhodnutí o rozpuštění spolku, kde je zapotřebí
dvoutřetinová většina přítomných hlasů.
8. Pokud nebude naplněna podmínka přítomných dle odst. 7. tohoto článku, zahájí
svolavatel po 30 minutách novou valnou hromadu, která je usnášeníschopná bez
ohledu na počet přítomných hlasů, kdy pro platnost rozhodnutí postačí nadpoloviční
většina přítomných hlasů, kromě rozhodnutí o rozpuštění spolku, kde je zapotřebí
dvoutřetinová většina přítomných hlasů.
9. Valnou hromadu řídí její svolavatel nebo jím určená osoba, nebude-li na jejich návrh
zvolen jiný předseda valné hromady. Jednání valné hromady se řídí pořadem
(programem) uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. Předseda valné hromady
může rozhodnout o změně pořadí projednávání bodů pořadu valné hromady.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout
jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat, a to i
v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určí, kdy pak výsledek rozhodnutí oznámí
předseda všem členům (dodatečné hlasování).
10. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady rozhoduje předseda valné
hromady.
11. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání zpravidla do třiceti dnů od
jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo
koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a
jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy
a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze
zasedání valné hromady.
B)

Správní rada, předseda spolku, hospodář
1. Statutárním orgánem spolku je správní rada, která má 3 členy. Správní rada ze svých
členů volí předsedu spolku. Funkční období člena správní rady činí 5 let.
2. Funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena, nejpozději pak uplynutím tří
měsíců po skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena správní rady je
možná.
3. Za spolek právně jedná samostatně předseda spolku anebo 2 členové správní rady
anebo předsedou k zastupování písemně pověřený člen správní rady.
4. Předsedou spolku může být zvolena pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18
let, která je bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské
podnikání a která je k datu volby členem spolku. Kdo přijme funkci předsedy spolku,
zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a
pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře
schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho
pro sebe důsledky.
5. Člen správní rady vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen zmocnil
pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti
hlasoval.
6. Správní rada rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny valné hromadě,
zejména:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
7.

8.

9.

10.

C)

reprezentuje spolek navenek;
svolává valnou hromadu;
hospodaří s majetkem spolku podle rozpočtu schváleného valnou hromadou;
rozhoduje o přijetí či nepřijetí za člena spolku, nebo o jeho vyloučení či o
pozastavení členství;
plní úkoly uložené valnou hromadou;
stanovuje a vybírá členské příspěvky a jiné ceny, rozhoduje o prominutí nebo
snížení členského příspěvku nebo jeho příslušenství;
vede seznam členů spolku;
ustanovuje a odvolává hospodáře spolku;
má-li spolek zaměstnance, je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům
předseda spolku.
Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání
správní rady je oprávněn svolat každý člen správní rady. Každý člen správní rady
má jeden hlas. Správní rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti většiny členů,
rozhoduje většinou hlasů zúčastněných.
Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo jednání (per rollam). Návrh na
přijetí usnesení mimo jednání předkládá předseda s tím, že určí lhůtu pro
hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než tři pracovní dny a delší
než sedm pracovních dní. Nevyjádří-li se člen správní rady ve lhůtě, platí, že
nesouhlasí. O hlasování mimo jednání a jeho výsledku předseda pořídí záznam a
zašle jej ostatním členům správní rady.
Odstoupí-li člen správní rady ze své funkce prohlášením došlým spolku, zaniká
funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, neschválí-li správní rada zánik
funkce k datu dřívějšímu. Správní rada je oprávněna kooptovat po zbývající
funkční období uvolněného člena správní rady jinou osobu, zpravidla z řad
náhradníků. Odstupují-li všichni členové správní rady, nebo poklesne-li počet
členů pod dva členy, je poslední člen povinen svolat valnou hromadu s bodem
programu jednání - volba správní rady. Účinky odstoupení všech členů správní
rady nebo posledního člena správní rady nastávají dnem následujícím po nejbližší
schůzi valné hromady, resp. dne, kdy se měla konat, pokud nebyla
usnášeníschopná.
Správní rada zpravidla ze členů spolku ustanoví hospodáře spolku. Současně
s jeho ustanovením správní rada určí kompetence hospodáře. Hospodář zpravidla
pro správní radu zabezpečuje faktické vedení dokumentace spolku, členské
evidence, vede spisovnu a vykonává ekonomickou a správní agendu spolku.
Funkce hospodáře je funkcí čestnou. Odstoupí-li hospodář ze své funkce
prohlášením došlým správní radě spolku, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců
od dojití prohlášení, neschválí-li správní rada zánik funkce k datu dřívějšímu.

Osoby a skupiny s odborným pověřením
Rozhodne-li valná hromada o ustanovení osoby či skupiny s odborným pověřením,
ustanoví tuto osobu či vedoucího skupiny a náplň či cíl jejich činnosti. Ustanovení
dalších členů skupiny provede správní rada na návrh vedoucího skupiny. Osoba či
skupina s odborným pověřením nemá oprávnění jednat za spolek navenek, ledaže by
k tomu byla písemně správní radou zmocněna.

Čl. VI.
Majetek a hospodaření
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Spolek může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sám hospodaří.
V případě zániku spolku rozhoduje o majetku závěrečná valná hromada.
Hospodaření spolku se děje vždy podle rozpočtu zpracovaného správní radou.
Odchylky od rozpočtu musí projednat následující valná hromada.
Zdroje prostředků spolku jsou:
a) členské příspěvky;
b) dary a odkazy;
c) zisky z vlastního hospodaření (např. pořádání přednášek, seminářů, pozorování,
pronájmy majetku aj.);
d) dotace organizací, obce, státu aj.;
e) mimořádné příspěvky členů na zabezpečení konkrétních akcí;
f) příjmy za reklamu.
Hlavní pravidelné výdaje spolku jsou:
a) náklady na průběžné materiální zabezpečení činnosti spolku, opravy a údržba
majetku spolku;
b) náklady spojené s propagací spolku a účasti na seminářích a jiných akcích,
doprava;
c) pojištění majetku spolku.
Člen spolku má právo seznámit se, jak spolek hospodaří, a to u předsedy spolku
v termínu určeném po dohodě, jinak do 30 dnů od toho, co o to požádá a vymezí, jaké
doklady mají být zpřístupněny. U této osoby může člen spolku nahlížet do smluv
uzavřených ve věcech spolku, jakož i do účetních knih a dokladů, zejména pak nahlížet
do písemných podkladů pro jednání valné hromady, do zápisu ze zasedání valné
hromady a do smluv sjednaných spolkem vyjma těch, jež podléhají obchodnímu
tajemství. Pořízení výpisu nebo opisu či kopie na žádost člena může být podmíněno
složením zálohy na přiměřené časové a hmotné náklady s tímto spojené.
Seznam členů spolku vede správní rada. V seznamu členů spolku musí být u každého
člena uvedeno:
- jméno a příjmení;
- datum narození;
- adresa bydliště a elektronická adresa;
- jako nepovinný údaj doručovací adresa, na které člen přebírá poštu, (dále jen
doručovací adresa);
- údaje o zákonném zástupci - jméno, příjmení, datum narození adresa bydliště a
elektronická adresa;
Seznam členů spolku je zpřístupněn členům spolku způsobem uvedeným v odst. 5.
tohoto článku stanov.
Členy spolku, jejichž členství vznikne za trvání spolku, předseda zapíše do seznamu
členů spolku poté, kdy člen spolku bude za člena přijat.
Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s
výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto
údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel,
dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká
nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

Čl. VII.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) rozhodnutím valné hromady;
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí
valné hromady;
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2. Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku valná hromada, nepřešlo-li takové právo
na orgánem určenou osobu při zániku dle odst. 1. písm. c).
Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Tyto stanovy byly projednány a schváleny valnou hromadou spolku dne 14.3.2020.
Dnem schválení těchto stanov zaniká platnost stanov schválených dne 20.4.2000.
Práva a povinnosti členů spolku vzniklá dle dosavadních stanov zůstávají zachována.
Jejich výkon se však nadále řídí ode dne schválení těmito stanovami.

V Olomouci dne 14.3.2020

Jan Šustek
předseda spolku
Hvězdárna Olomouc, z.s.

