Stanovy občanského sdružení
SPOLEK PŘÁTEL TRADIC

Čl. 1
Identifikace sdružení
1. Název sdružení: Spolek přátel tradic (dále jen „Spolek“).
2. Anglický ekvivalent názvu Spolku zní: The Association of Heritage Supporters.
3. Sídlo sdružení: Dobrovodská 614/64, 370 06 České Budějovice

Čl. 2
Cíl sdružení
1. Ambicí Spolku je s využitím principů Zážitkové turistiky (Experienced Tourism) propagovat
kulturní a historické dědictví a tradice, dále pak šířit, propagovat a hájit principy chodu
interaktivní expozice Návštěvnických Center (dále jen „NC“), které přibližují návštěvníkům
podstatu tradičních přístupů a používaných technologií, včetně vědecko-populárního vysvětlení
podstaty problému historické zkušenosti. Spolek se dále zavazuje naplňovat veškeré tyto cíle
ruku v ruce s principy Šetrné turistiky (Sustainable Tourism).
2. Cílem Spolku přátel tradic je vybudovat ze Sítě NC kontaktní místa, kde se lidé – zájemci
o tradice poprvé více seznámí s danou kulturní a historickou tradicí a kde budou této
zainteresované veřejnosti poskytovány rady ohledně jejich specifických problémů a dotazů,
popřípadě bude Spolkem zajištěno předání takového dotazu odborníkovi na danou
problematiku. Spolek tak bude dbát na zajištění životaschopnosti, propagaci a dodržování
chodu Sítě NC.
3. Nástrojem těchto ambicí Spolku je i Etický kodex NC, kterým jsou provozovatelé NC vázáni,
a akceptování pravidel tohoto Etického kodexu je podmínkou přijetí provozovatelů NC do Sítě
NC.

Čl. 3
Předmět činnosti
1. Šířením a provozem Sítě NC přispět k rozvoji a ochraně kulturního a historického dědictví.
Síť NC v rámci Spolku či Spolek sám budou sloužit jako místo:
a)

kde se veřejnost více populárně-vědecky seznámí s danou tradicí

b)

podporující a prezentující kulturní a historické dědictví a tradici - tradiční řemesla
a tradiční způsob života apod.

c)

odkud mohou návštěvníci NC v případě zájmu získávat nové informace formou
vyžádané elektronické pošty, která bude návštěvníkům zasílána na jimi stanovenou
adresu

d)

odkud budou zasílány Čestným členům Spolku nové informace

e)

umožňující zájemcům zkontaktovat se na odborníky, přímo či prostřednictvím NC

f)

odkud budou zájemcům doporučovány obchodní firmy či podnikatelé, kteří se
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zabývají obchodem s tradičními předměty apod.

g)

sloužícím ke zprostředkováním pomoci profesionálních odborníků při řešení jejich
problémů

i)

které slouží ke zprostředkování pomoci amatérským zájemcům o tradice při
nalézání prostředků (granty či dotace) na jejich další činnost a na využití jejich
poznatků

2. Jako servisní organizace bude Spolek pro nová NC a jejich provozovatele zajišťovat následující
konzultace a odbornou pomoc:
a)

při tvorbě náplně interaktivních expozic

b)

při tvorbě pravidel chodu interaktivní expozice

c)

při tvorbě zásad a bezpečnosti práce při kurzech

d)

při tvorbě scénáře propagačních a úvodních vystoupení k jednotlivým řemeslům

3. Jako servisní organizace bude pro Řádné členy Spolku zajišťovat následující činnosti:
a)

komplexní propagaci

b)

logistiku vzdělávacích kursů v rámci Sítě NC, seminářů apod.

c)

vyhledávání a udržování kontaktů na odborníky na tradice, tradiční postupy
a technologie, muzejnictví, dramaticko – pedagogickou výchovu apod.

d)

vypracování společných projektů – dotace, sponsoring, benefiční akce Spolku,
dražby tradičních výrobků apod.

e)

organizace společných exkursí do podobných zařízení v zahraničí

f)

organizace společné účasti na veletrzích ČR, prezentacích apod.

g)

propagace a nabídka Čestného členství ve spolku zájemcům z řad odborné i laické
veřejnosti

h)

prezentace myšlenky obnovy kulturního a historického dědictví formou zážitkové
turistiky včetně rozšiřování Sítě NC o další potenciální provozovatele

i)

organizace společných projektů s institucemi zaměřenými na cestovní ruch v České
republice

j)

pořádání fam-tripů po Síti NC pro incomingové kanceláře apod.

4. Dále budou Spolkem organizovány společenské a kulturní akce a setkávání zaměřené
na naplňování cílů Spolku.
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Čl. 4
Vznik a zánik členství
1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
2. Členem Spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku.
3. Členství ve Spolku je trojí: Zakládající, Řádné a Čestné.

4. Zakládajícími členy Spolku jsou ing. Radek Novotný, PhD., rod. č. 000000/0000,
bytem J. Bendy 1401/30, 370 05 České Budějovice; ing. Ivo Moravec, rod. č. 000000/0000,
bytem Mánesova 24, České Budějovice 370 01; ing. Oldřich Pražák, rod. č. 000000/0000,
bytem V Štíhlách 1314/10, Praha - Krč, 142 00
Zakládající členství může být valnou hromadou zrušeno, nejdříve však k 1. 1. 2011. Zakládající
členové se v případě zrušení Zakládajícího členství stávají automaticky Řádnými členy.
5. Řádnými členy Spolku jsou fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíly Spolku.
Řádné členství vzniká dnem přijetí za Řádného člena. O přijetí Řádného člena rozhoduje
na základě písemné přihlášky valná hromada.
6. Zakládající a Řádní členové zpravidla platí členské příspěvky.
7. Čestné členství vzniká dnem udělení. Čestné členství uděluje valná hromada fyzické nebo
právnické osobě, která významně přispěla k rozvoji Spolku nebo se významně podílí
na dosahování cílů Spolku.
8. Čestný člen Spolku není povinen platit členský příspěvek.
9. Zánik členství:
Zakládající, Řádné a Čestné členství zaniká:
a)

písemným oznámením člena o vystoupení ze Spolku

b)

úmrtím člena Spolku

c)

zánikem právnické osoby, která je členem Spolku

d)

zrušením Řádného a Čestného členství na základě rozhodnutí výkonné rady

e)

zánikem Spolku

f)

vážným porušením Etického kodexu, na základě rozhodnutí výkonné rady

10. Při zániku členství nemá dosavadní člen sdružení nárok na žádné majetkové vyrovnání vůči
Spolku.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů Spolku
1. Základní práva členů Spolku:
a)

podílet se na činnosti Spolku, zejména se účastnit jednání valné hromady

b)

volit a být volen do orgánů Spolku jak je dále upraveno stanovami Spolku

c)

účastnit se akcí pořádaných Spolkem a být informován o činnosti Spolku
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d)

obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat je o vyjádření

e)

kdykoliv ukončit své členství ve Spolku

2. Základními povinnostmi členů Spolku jsou:
a)

dodržovat stanovy Spolku a podílet se na plnění cílů Spolku

b)

svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech Spolku

c)

propagovat a prosazovat zájmy Spolku mezi občany

d)

chovat se tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku

e)

platit členské příspěvky v dané výši a včas

3. Povinnosti členů sdružení mohou být u jednotlivých akcí a aktivit Spolku dále upraveny
na základě rozhodnutí výkonné rady.
Čl. 6
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a)

valná hromada

b)

výkonná rada

c)

odborná komise – poradní orgán

d)

kontrolní komise

e)

výkonný ředitel

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Valná hromada je tvořena Zakládajícími a Řádnými členy Spolku. Čestní členové se mohou
účastnit jednání valné hromady s hlasem poradním.
3. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za 12 měsíců Výkonná rada Spolku.
4. Valná hromada zejména:
a)

dohlíží na zabezpečování a plnění cílů Spolku

c)

přijímá Řádné členy Spolku

d)

volí a odvolává kontrolní komisi

5. Každý člen Spolku má při hlasování valné hromady jeden hlas.
6. Valná hromada je usnášeníschopná je – li přítomna nadpoloviční většina všech Zakládajících
a Řádných členů Spolku. V případě zrušení Zakládajícího členství je Valná hromada
usnášeníschopná je – li přítomna nadpoloviční většina všech Řádných členů Spolku.
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7. Platného rozhodnutí je dosaženo souhlasem nadpoloviční většiny přítomných Zakládajících
členů Spolku a zároveň souhlasem nadpoloviční většiny Řádných členů Spolku. Po zrušení
Zakládajícího členství je platného rozhodnutí dosaženo souhlasem nadpoloviční většiny
přítomných Řádných členů Spolku.

Čl. 8
Výkonná rada
1. Výkonná rada může být složena jen ze Zakládajících členů Spolku. Po zrušení Zakládajícího
členství, nejdéle však do jednoho kalendářního roku od zrušení, zvolí Valná hromada Výkonnou
radu z řad Řádných členů Spolku. Funkční období člena Výkonné rady je dvouleté. Opakované
členství ve Výkonné radě je možné. Výkonná rada má lichý počet členů a je zpravidla tříčlenná.
Výkonná rada volí předsedu a místopředsedu.
2. Výkonná rada je statutárním orgánem Spolku, který zastupuje Spolek navenek. Výkonná rada
jedná navenek prostřednictvím svého předsedy nebo místopředsedy, kteří jsou oprávněni
jednat ve všech právních úkonech samostatně. Předseda nebo místopředseda Výkonné rady
může pověřit jednáním i jiného člena spolku.
3. Na ustavující schůzi Zakládajících členů Spolku bude ustavena Výkonná rada. Výkonná rada
zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu Výkonné rady nadpoloviční většinou hlasů na
dobu 2 let. Po uplynutí funkčního období bude ustanovena schůze Výkonné rady, jejímž bodem
jednání bude volba předsedy a místopředsedy Výkonné rady. Po zrušení Zakládajícího členství
platí příslušná část ustanovení čl. 8 odst. 1 stanov.
4. Výkonná rada je usnášeníschopná a rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.
5. Výkonná rada zejména:
a)

koordinuje činnost sdružení

b)

svolává valnou hromadu a plní její usnesení

c)

schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku Spolku a rozhoduje o použití
volných finančních prostředků Spolku

d)

rozhoduje o nabytí, převodu a využití majetku Spolku

e)

přijímá a rozhoduje o zprávách kontrolní komise Spolku a dává kontrolní komisy
podněty

f)

rozhoduje o členských příspěvcích Řádných členů Spolku po projednání na valné
hromadě

g)

podává výklad a rozhoduje o změnách stanov Spolku

h)

rozhoduje o udělení a zrušení Čestného členství Spolku

i)

jmenuje a odvolává členy odborné komise

j)

jmenuje a odvolává výkonného ředitele Spolku

k)

rozhoduje o přijetí a vyloučení Řádných členů Spolku

l)

při vážném porušení Etického kodexu NC rozhoduje o zrušení Řádného členství

m) jmenuje likvidátora při zániku Spolku
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6. Výkonná rada jmenuje výkonného ředitele Spolku. Členové výkonné rady mohou být
zplnomocněni ke koordinaci jednotlivých projektů sdružení.
7. Výkonná rada může zřizovat odborné komise, jako své poradní orgány.

Čl. 9
Odborná komise – poradní orgán výkonné rady
1. Odbornou komisi jmenuje a odvolává Výkonná rada z řad Řádných a Čestných členů Spolku.
2. Odborná komise má lichý počet členů, minimálně však tři členy. Jmenovaní členové odborné
komise dohlížejí na odbornou stránku při vedení a při výkonu cílů a předmětu činnosti Spolku.

Čl. 10
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise má lichý počet členů, minimálně však tři členy. Členové kontrolní komise jsou
voleni Valnou hromadou Spolku z řad Řádných členů Spolku.
2. Kontrolní komise podává nejméně jednou ročně zprávu o kontrolní činnosti výkonné radě
Spolku.
3. Kontrolní komise je svou činností odpovědna Valné hromadě Spolku.
4. Kontrolní komise vykonává:
a)

dohled nad majetkem, vlastnickými a autorskými právy Spolku

b)

dohled zdali jsou prostředky Spolku využívány v souladu s jeho cíly

c)

kontrolu hospodaření a agendy Spolku

d)

kontrolu nad dodržováním Etického Kodexu NC

e)

zjišťuje další nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění Výkonné radě Spolku

Čl. 11
Výkonný ředitel
1. Výkonný ředitel:
a)

v případě zplnomocnění předsedou nebo místopředsedou Výkonné rady, zastupuje
Spolek navenek

b)

za svou činnost je odpovědný Výkonné radě

c)

zajišťuje finanční prostředky, výroční zprávy a účetní uzávěrky

d)

zabezpečuje činnost Spolku na základě jeho cílů

e)

chrání získané informace proti zneužití
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Čl. 12
Hospodaření sdružení

1. Hospodaření Spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Majetek Spolku: know how, movitý a nemovitý majetek, autorská práva a práva průmyslového
vlastnictví. Spolek je vlastníkem autorských práv (know-how pro tvorbu interaktivních expozic
a využití Zážitkové turistiky k propagaci kulturního a historického dědictví v rámci Sítě NC)
z titulu smlouvy s občanským sdružením Centrum pro komunitní práci - jižní Čechy.
3. Dále do majetku Spolku náleží duševní vlastnictví uvedené v čl. 3 odst. 2 těchto stanov.
4. Příjmy Spolku: příjmy z činnosti při naplňování cílů Spolku jako například aukce tradičních
výrobků, společenské akce či poskytování vzdělávacích kurzů a individuálních konzultací apod.
5. Zdroje příjmů Spolku jsou zejména:
a)

členské příspěvky

b)

dary a příspěvky zakládajících, řádných a čestných členů a dalších fyzických
a právnických osob

c)

dotace a granty

d)

fundraisingové aktivity

6. Nakládat s finančními prostředky a dalším majetkem Spolku je oprávněna Výkonná rada, která
každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
7. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Výkonnou radou.
8. Správou a evidencí majetku je pověřena Výkonná rada.
9. Členové Výkonné rady jsou odpovědní za hospodaření s majetkem, rozpočet a zdroj příjmů
Spolku.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1. Po změně nebo doplnění stanov Výkonná rada do 15ti kalendářních dnů ode dne schválení
dodatku požádá o registraci změny MV ČR. O změně stanov informuje Výkonná rada veškeré
členy Spolku na nejbližším zasedání Valné hromady.
2. Spolek zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech Řádných a Zakládajících členů na
zasedání Valné hromady Spolku, po zrušení Zakládajícího členství rozhodnutím dvoutřetinové
většiny všech Řádných členů Spolku na zasedání Valné hromady Spolku.
3. Při zániku Spolku jmenuje Výkonná rada likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní
vyrovnání všech závazků a pohledávek. V případě likvidačního přebytku po uspokojení všech
závazků bude přebytek přidělen nevládním neziskovým organizacím, jejichž cíle se shodují s cíli
sdružení.

V Českých Budějovicích dne 5. října 2011
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