STANOVY
„Českého spolku horologického“
Článek I
Název spolku
„Český spolek horologický“ (dále jen spolek).

Článek II
Sídlo spolku
Nábřeží Otakara Ostrčila 273 /III, 39201 Soběslav

Článek III
Účel spolku
Účelem spolku je prezentovat a popularizovat technickou i uměleckou stránku vývoje hodin od prvních konstrukcí po
současnost. Pro propagaci zájmu o tuto oblast kulturního dědictví využít zejména možnosti Internetu. Propagovat a
popularizovat tvůrčí činnost v této oblasti včetně malých či amatérských výrobců hodin na jedné straně a uměleckých
tvůrců na straně druhé.
Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
1.

příprava, tvorba a zajištění provozu webového serveru orloj.eu,

2.

příprava, tvorba a zajištění provozu webového serveru virtuální muzeum hodin,

3.

badatelská činnost týkající se Pražského orloje a vývoje hodin v českých zemích,

4.

pořádání pravidelných setkání členů spolku,

5.

pořádání domácích i zahraničních zájezdů za horologickými zajímavostmi,

6.

pořádání výstav s horologickou tématikou,

7.

vydávání publikací mající vztah k činnosti spolku.

Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů
1.

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

2.

Členství ve spolku vzniká rozhodnutím členské schůze na návrh výboru.

3.

Práva člena spolku:

4.

a)

podílet se na činnosti spolku,

b)

spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

c)

volit orgány spolku,

d)

být volen do orgánů spolku,

e)

svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

Povinnosti člena spolku:
a)

dodržovat stanovy spolku,

b)

podílet se na činnosti spolku,

5.

6.

c)

svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či zvolen,

d)

platit ročně členské příspěvky.

Členství spolku zaniká:
a)

dobrovolným vystoupením člena spolku na základě písemného oznámení výboru spolku,

b)

rozhodnutím členské schůze o vyloučení.

Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný

Článek V
Orgány spolku
Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku
1.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem podle potřeby, nejméně
však jedenkrát za rok.

2.

Členská schůze je usnášeníschopná, jeli účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou
přijata většinou hlasů členů přítomných na členské schůzi. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů
mají stejnou váhu.
Oddíl 2 – Statutární orgán spolku
1.

Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda, pokladník a
člen výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 2 roky.

2.

Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, dbá na řádnou péči o majetek a na řádné naplňování
poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování
stanov, pečuje o jeho rozvoj.

3.

Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru.

4.

Spolek navenek zastupují členové výboru, každý samostatně nebo další členové spolku pověření
výborem pro konkrétní záležitost.

5.

Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou
váhu.

6.

Na jednání výboru mohou být podle potřeby přizváni hosté.

Článek VI
Hospodaření spolku
1.

Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu
své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2.

Zdrojem příjmů spolku jsou
a.

členské příspěvky
,

b.

výnosy ze jmění,

c.

příjmy z prodeje publikací vydávaných spolkem,

d.

příjmy z tržeb z akcí pořádaných spolkem,

e.

sponzorské dary.

3.

Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

4.

Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

5.

Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádějí do příštího správního roku.

Článek VII
Kontrola hospodaření
1.

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

2.

Zprávu o hospodaření předkládá pokladník.

Článek VIII
Zánik spolku
1.

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě̌
rozhodnutí členské́
schůze nebo z jiného
důvodu stanoveného zákonem.

2.

V případě zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na sponzorský dar pro Národní
technické muzeum Praha.

Článek IX
Závěrečná ustanovení
1.

Neníli v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

2.

Spolek vzniká́
dnem zápisu do spolkového rejstříku. Tento den nabývají́
tyto stanovy účinnosti.. Jakákoliv
změna stanov nabývá́
platnosti dnem jejího přijetí́
členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy
rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Praze dne 5.6.2015

