
Společnost ochránců památek 
ve východních Čechách, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I
Základní údaje

Název: Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s.
(dále jen „spolek“) 

Sídlo: Orlické nábřeží 1, Hradec Králové, PSČ 500 03 
IČO: 15062627
Spolkový rejstřík: u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 509 

Čl. II
Účel spolku

Účelem spolku je přispívat k záchraně, ochraně a poznání památek všeho druhu, jakožto součásti 
národního kulturního dědictví. Spolek za tímto účelem usiluje o vytvoření podmínek, ve kterých by 
se do úsilí o jeho zachování zapojil široký okruh občanů.

Čl. III
Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl.  II.  jako společného zájmu jeho členů. 
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

1. Pomoci při záchraně a údržbě památek, prováděním údržby a oprav památek.
2. Sledování stavu a využití památek.
3. Poskytování aktuálních informací o dění v oboru členům spolku.
4. Propagací, organizací a pořádáním veřejných akcí na záchranu ohrožených památek, jejich 

souborů a pozitivních hodnot jejich prostředí.
5. Všestranné podpory orgánů státní památkové péče na jedné straně a podílením se na veřejné 

kontrole jejich činnosti na straně druhé.
6. Podílením  se  na  nezávislé  odborné  oponentuře  u  plánovací,  organizační,  výzkumné, 

dokumentační,  projekční,  stavební  a  restaurátorské  činnosti  za  účelem  zajištění  veřejné 
kontroly památkové péče.

7. Usilování o zpřístupnění památek ke studiu a dokumentaci pro odborníky i laiky.
8. Usilování o prohloubení odborných znalostí  a o rozvoj  osvětové,  propagační,  vědecké a 

publikační činnosti členů spolku.
9. Spolupráce  s  obdobnými  spolky  a  organizacemi,  orgány  státní  památkové  péče,  státní 

správou a samosprávou na území České republiky.
10. Podáváním zdůvodněných návrhů na prohlášení objektů a věcí movitou nebo nemovitou 

kulturní památkou podle příslušného ustanovení zákona o státní památkové péči.
11. Vydávání informačního bulletinu Zpravodaje.

Čl. IV 
Vedlejší činnost spolku

Za účelem naplnění hlavní činnosti spolku provozuje jako vedlejší činnosti vydávání publikací a 
propagačních materiálů a jejich prodej a pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí.

Čl. V 
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být  fyzická osoba starší  15 let.  Členství  ve spolku vzniká na základě 
rozhodnutí výboru spolku, který o přijetí či nepřijetí člena rozhodne na první schůzi následující 



po doručení přihlášky. Rozhodnutí výboru spolku zašle předseda spolku na adresu uvedenou 
v přihlášce bezprostředně po jednání výboru. Ke vzniku a trvání členství je také nutné zaplacení 
členských příspěvků.

2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání sněmu a podílet se na rozhodování hlasováním, 
b) volit předsedu spolku a další orgány spolku,
c) má právo být volen do orgánů spolku, 
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e) kontrolovat hospodaření a činnost spolku,  
f) účastnit se všech akcí, které spolek pořádá,
g) obdržet informační bulletin vydávaný spolkem tzv. Zpravodaj.

3. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, napomáhat k plnění účelu spolku, dodržovat vnitřní pravidla a 

nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání sněmu a přispívat ke zlepšení práce,
d) aktualizovat v případě změny své kontaktní údaje,
e) řádně a včas platit členské příspěvky, a to vždy nejpozději do konce daného kalendářního 

roku. Výše členských příspěvků podléhá schválení sněmu.
4. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o ukončení členství předsedovi spolku,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) neplacením členských příspěvků po dobu dvou po sobě jdoucích let,
e) vyloučením člena v případě, že i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje 

stanovy  spolku  a  vyvíjí  činnost,  která  je  rozporu  s cíli  a  účelem  spolku.  O vyloučení 
rozhoduje sněm a o této skutečnosti  informuje bývalého člena písemně předseda spolku 
bezprostředně po rozhodnutí,

f) z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Seznam členů spolku vede výbor a je neveřejný. Členům spolku je k dispozici v sídle spolku.
V případě zániku členství ve spolku se vklady, dary a jiné hodnoty, které člen spolku převedl na 
spolek, nevypořádávají a zůstávají majetkem spolku.

Čl. VI 
Orgány spolku

1. Sněm (členská schůze)
2. Výbor spolku
3. Předseda

Čl. VII.
Sněm

1. Nejvyšším orgánem spolku je sněm, který rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se 
spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a odvolává jej, 
c) volí a odvolává členy výboru spolku,
d) volí a odvolává členy čestných a pomocných orgánů spolku, pokud jsou zřízeny,
e) schvaluje zprávu o činnosti a o hospodaření spolku za předcházející rok 
f) určuje a schvaluje usnesení sněmu, plán činnosti a rozpočet na daný rok a cíle spolku na 

příští období,
g) schvaluje výši členských příspěvků,
h) schvaluje vnitřní předpisy spolku,
i) rozhoduje o vyloučení člena spolku, 



j) rozhoduje o vstupu spolku do jiných právnických osob,
k) rozhoduje o zániku či sloučení spolku.

2. Zasedání  sněmu je  svoláváno předsedou spolku podle  potřeby,  nejméně však  jednou ročně. 
Předseda je povinen svolat sněm do jednoho měsíce, pokud o to požádá písemně alespoň jedna 
třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání sněmu zasílá předseda členům spolku písemně 
nebo  elektronickou  poštou  na  kontaktní  adresu,  kterou  člen  uvedl  v přihlášce,  případně  na 
členem spolku aktualizovanou kontaktní  adresu  uvedenou v seznamu členů,  a  to  nejpozději 
dvacet  dní  před  jeho  konáním.  Součástí  informace  je  návrh  programu  zasedání.  V případě 
potřeby zasílá předseda členům spolku před konáním zasedání sněmu návrhy dokumentů, které 
budou projednávány.

3. Sněm může na svém nejbližším zasedání změnit rozhodnutí předsedy.
4. Sněm je usnášeníschopný na každém zasedání, je-li přítomna alespoň pětina členů a rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Není-
li na počátku zasedání sněmu přítomen dostatečný počet členů, je náhradní sněm zahájen o 15 
minut později.

5. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy všech členů si jsou rovny. 
6. Záležitost,  která nebyla zařazena na pořad zasedání sněmu lze rozhodnout jen se souhlasem 

dvou třetin přítomných členů spolku.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání sněmu pořizuje pověřený člen spolku zápis. Zápis svým 

podpisem ověřují další dva členové přítomní na zasedání sněmu.

Čl. VIII
Výbor spolku

1. Výkonným orgánem je  výbor  spolku,  který  zabezpečuje  činnost  mezi  jednotlivými  sněmy 
spolku. Výbor sestavuje rozpočet spolku a nakládá s rozpočtovými prostředky spolku v souladu 
se stanovami. Navrhuje usnesení sněmu a cíle spolku na příští období.

2. Výbor spolku tvoří předseda spolku a další členové výboru, které volí sněm spolku na svém 
zasedání. Ostatní funkce ve výboru spolku, zejména funkce pokladníka spolku a místopředsedy 
spolku jsou obsazovány na nejbližší schůzi výboru spolku, která následuje po zasedání sněmu 
spolku. Funkční období předsedy i výboru spolku jsou tři roky. 

3. Výbor  spolku  se  schází  dle  potřeby,  nejméně  však  čtyřikrát  ročně.  Jeho  zasedání  svolává 
předseda nebo místopředseda spolku.

4. Výbor spolku zajišťuje informování členů spolku v období mezi jednotlivými sněmy, zejména 
prostřednictvím informačního bulletinu (Zpravodaje).

5. Výbor spolku je oprávněn přijímat závazná rozhodnutí v rámci stanov a usnesení sněmu za 
předpokladu, že pro ně na jeho zasedání hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výboru 
spolku. Každý ze členů výboru spolku má při hlasování jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas  předsedy  spolku.  Výbor  spolku  také  rozhoduje  o  přijetí  či  nepřijetí  za  člena  spolku, 
schvaluje přihlášky nových členů a vede seznam členů.

6. Pokladník spolku se jako člen výboru spolku účastní jeho zasedání. Odpovídá za vedení účetní 
a finanční evidence majetku a prostředků spolku, dále odpovídá za hospodaření s majetkem a 
prostředky spolku v souladu s právními předpisy, s účelem spolku a v souladu s konkrétním 
účelem, na který byly spolku prostředky poskytnuty.

7. Místopředseda spolku se jako člen výboru spolku účastní jeho zasedání. Pomáhá předsedovi 
spolku  ve  výkonu  jeho  funkce.  Místopředseda  přebírá  pravomoci  a  působnost  statutárního 
orgánu v plném rozsahu dle čl. IX odst. 1 v případě, že předseda v průběhu volebního období 
odstoupí  nebo není  schopen vykonávat  svou funkci.  Na požádání  předsedy spolku ho také 
zastupuje ve vedení zasedání sněmu či jednání výboru spolku.

Čl. IX
Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku a je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména 
pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho 



majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Za spolek může jednat na základě zmocnění i jiný 
člen spolku.

2. Předseda je volen sněmem na dobu tří let a funkce se ujímá následující den po dni volby.
3. Předseda se za spolek podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí 

svůj podpis.
4. Předseda je povinen zejména:

a) svolávat zasedání sněmu v souladu s čl. VII. odst. 2. těchto stanov,
b) připravovat zprávy o činnosti,
c) vést řádně agendu sněmu a archivovat veškeré zápisy ze zasedání sněmu,
d) svolávat a vést zasedání výboru spolku,
e) vést řádně agendu výboru spolku a archivovat veškeré zápisy ze zasedání výboru spolku,
f) zajišťovat plnění usnesení sněmu,
g) informovat členy o přijetí či vyloučení. 

Čl. X
Hospodaření spolku

1. Příjmy spolku tvoří: 
    a) členské příspěvky členů spolku
    b) finanční a věcné dary od fyzických a právnických osob
    c) dotace, granty a podpory z veřejných rozpočtů
    d) výnosy z vedlejší činnosti a z majetku spolku
2. Výdaje spolku tvoří:
    a)  finanční  prostředky a  dary použité  v  souladu s  účelem a  činností  spolku a  schváleným 

rozpočtem
3. Zásady hospodaření spolku:
Vyúčtování  výsledků hospodaření  se  provádí  nejpozději  do 3 měsíců po skončení  kalendářního 
roku. Spolek vede účetnictví v souladu s právními předpisy.  Výsledek hospodaření za uplynulý 
kalendářní rok musí být vhodným způsobem dostupný všem členům spolku v jeho sídle. Členové 
spolku k němu mohou vznášet připomínky nejpozději během zasedání sněmu spolku. Spolek může 
spravovat cizí majetek, který mu byl svěřen do trvalého nebo dočasného užívání či pronájmu.

Čl. XI.
Zánik spolku

Spolek, kromě případů uvedených v zákoně, může rozhodnout o zániku na základě usnesení sněmu 
o rozpuštění  spolku  nebo  o  sloučení  spolku  s  jiným.  O  rozpuštění  či  sloučení  spolku  může 
rozhodnout více než třípětinová většina přítomných členů na zasedání sněmu spolku. V případě 
zániku spolku zaniká členství všech členů spolku.

Čl. XII.
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě  zániku  spolku  je  jeho  likvidační  zůstatek  převeden  na  jinou  právnickou  osobu 
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké účelu spolku.

Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti schválením na zasedání sněmu dne 4. března 2017 a nahrazují 
původní stanovy Společnosti ochránců památek ve východních Čechách z roku 2015.

V Hradci Králové dne 4. 3. 2017


