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S T A N O V Y (1. změna)  
 

 

 

Preambule 

 

MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolné 

společenství lidí, kteří projevují zájem uchovat tradici naftového podnikání na území České a 

Slovenské republiky a zachovat a zpřístupnit doklady historických i současných metod průzkumu a 

těžby přírodních uhlovodíků.  Jejich záměrem je rovněž popularizovat znalosti o vzniku a 

akumulaci ropy a zemního plynu, o geologické stavbě roponosných území, o ložiscích, těžebních 

metodách a dopadu průzkumu a těžby na životní prostředí. 

 

Článek I 

Název, sídlo a působnost Spolku 

 

1. Název spolku dle § 216 zák.č. 89/2012 Sb. zní: 

                           MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE z.s. 

2. Adresa sídla spolku: Kasárenská ul. č.p. 1022., Hodonín PSČ 69501.  

3. Spolek působí v celé ČR.  

 

Článek II 

Doba trvání 

 

Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.  

 

 

Článek III 

Cíle, zásady a poslání Spolku 

 

Spolek je právnickou osobou a jeho právní subjektivita vnikla dnem registrace Stanov 

Ministerstvem vnitra 10.11.2004. Spolek je nezávislé, nepolitické a nestátní společenství, vzniklé 

v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., dnes dle 89/2012 Sb. 

 

Cíle Spolek: 

 

1. Cílem Spolku je zachraňování, soustřeďování, dokumentování a zpřístupnění technických a 

jiných památek včetně přírodnin souvisejících s průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu 

na území České a Slovenské republiky.  

2. V souladu s platnými právními předpisy o získané materiály i doklady řádně pečovat, 

zabezpečit jejich konzervaci, vhodné uložení a náležité odborné zpracování. 

3. Vytváření podmínek k účelnému využívání volného času občanů, dětí a mládeže a prohloubení 

všestranné péče o rozvíjení jejich zájmů. 

4. Spolek hodlá poskytovat pomoc návštěvníkům a turistům a umožnit jim tak seznámit se 

s geologií Moravy a s historií průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků. 
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Poslání Spolku: 

 

Posláním Spolku je  především: 

1. provozování muzea  

2. zajištění dostatečné finanční základny pro muzeum (vnitřní i vnější expozice), a naučné stezky  

3. budování a udržování těchto zařízení včetně získávání exponátů 

4. budování technického a odborného zázemí pro muzeum a skanzen 

5. provozování infocentra a báze pro turisty a návštěvníky a zajištění turistického servisu, přičemž 

případné získané finanční prostředky budou opětovně vloženy do činnosti Spolku 

6. připravovat vzdělávací a výchovné programy pro veřejnost a zejm. mládež 

 

 

Hlavní činnost Spolku: 

 

K dosažení uvedených cílů bude Spolek zejména 

1. usilovat o patřičnou propagaci svých záměrů formou expozic, výstav, přednáškové činnosti, 

publikační činnosti a dílčích prezentačních a výchovných programů 

2. zajišťovat v rámci odborných a povolených záměrů průzkum nalezišť památek a přírodnin 

souvisejících s posláním Spolku 

3. zprostředkovávat poradenské činnost v souvislosti s posláním Spolku 

4. získávat doklady a další předměty v souvislosti s posláním Spolku 

5. vydávat, vyrábět nebo jinak zajišťovat tištěné nebo jiné upomínkové předměty (suvenýry a 

publikace) sloužící k reprezentaci Muzea   

6. vytvářet a rozšiřovat knihovnu a archiv 

7. navazovat odborné styky s jinými odbornými organizacemi v ČR i v zahraničí za účelem 

prohlubování a rozšiřování spolupráce a předávání odborných informací 

8. organizovat vzdělávací a výchovné programy pro veřejnost a zejm. mládež 

9. zřizovat účelová zařízení k plnění úkolů souvisejících s činností Spolku a vyhledávat 

dobrovolné spolupracovníky a zajišťovat jejich vzdělávání 

 

 

Článek IV 

Členství ve Spolku 

 

1. Řádným členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se dobrovolně rozhodla 

vstoupit do Spolku, respektuje cíle, zásady a poslání Spolku, hodlá jakkoliv přispět k realizaci 

těchto cílů a která o přijetí za člena Spolku písemně požádá. 

Písemná žádost o přijetí za člena Spolku musí být doporučena dvěma členy Spolku.   

2. Všichni členové Spolku mají stejná práva a povinnosti.  

3. Členství ve Spolku je dobrovolné a člen může ze Spolku kdykoliv vystoupit.  

4. Předtím, než je žadatel přijat za člena, musí být seznámen se Stanovami Spolku a event. dalšími 

vnitřními předpisy a dále s právy a povinnostmi, které mu z členství vyplývají.  

5. O přijetí žadatele za člena rozhoduje správní rada Spolku většinou svých členů. V případě jejího 

nesouhlasu je tato žádost postoupena shromáždění Spolku, to rozhoduje prostou většinou 

přítomných členů. Členem Spolku se stává osoba, ucházející se o členství, dnem, kdy bylo 
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kladně rozhodnuto o jejím přijetí za člena Spolku. Kromě seznamu členů Spolku vede Spolek 

seznam kandidátů členství. Bližší podmínky stanoví Organizační řád Spolku.  

6. Členství ve Spolku zaniká vystoupením a vyloučením člena ze Spolku nebo jeho úmrtím, 

případně zánikem Spolku. Vystupující nebo vyloučený člen Spolku nemá nárok na vrácení 

poskytnutých finančních a věcných darů.  

7. O vyloučení člena ze Spolku (mimo zakládajících členů spolku) může rozhodnout prostou 

většinou svých členů shromáždění Spolku. Správní rada je povinna na požádání vyloučeného 

člena Spolku vydat mu písemné odůvodněné rozhodnutí o jeho vyloučení ze Spolku. 

 

Dále se členství ve Spolku řídí zejména těmito zásadami: 

8. Při vstupu musí nový člen písemně prohlásit, že přistupuje ke stanovám Spolku. Členství zaniká 

v případě vyloučení člena rozhodnutím o jeho vyloučení, v případě vystoupení doručením 

oznámení o jeho vystoupení správní radě Spolku.  

9. Čestným členem Spolku se může stát význačná osoba, která vahou své osobnosti posílí vážnost 

Spolku, svým životním postojem je blízká cílům a poslání Spolku, a která písemně potvrdí, že 

nabídku členství přijímá. O nabídce čestného členství rozhoduje správní rada Spolku většinou 

hlasů svých členů. 

 

Článek V 

Základní práva a povinnosti člena Spolku 

 

1. Člen Spolku má zejména tato základní práva: 

- volit zástupce Spolku do orgánů Spolku a také být do těchto orgánů volen 

- podílet se na řízení a kontrole činnosti Spolku prostřednictvím orgánů Spolku  

- kdykoliv ze Spolku vystoupit 

 

2. Člen má zejména tyto povinnosti: 

- osobně se podílet na práci Spolku 

- na výzvu předsedy Spolku je povinen v rámci svých možností a schopností aktivně 

napomáhat ke splnění předmětu činnosti Spolku 

- dodržovat Stanovy Spolku a plnit usnesení orgánů Spolku 

- chránit a zvelebovat majetek Spolku 

- dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno Spolku 

- platit členské příspěvky pokud o jejich výši rozhodne shromáždění 

- chránit zájmy a majetek Spolku 

 

3. Ukončení členství: 

- Členství zaniká vystoupením nebo vyloučením člena či jeho úmrtím a zánikem Spolku. 

- Jakmile se člen rozhodne vystoupit ze Spolku, oznámit své rozhodnutí neprodleně písemně 

správní radě Spolku.  

- Ukončením členství nevzniká nárok na vrácení příspěvků a darů 
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Článek VI 

Orgány Spolku 

Orgány Spolku jsou: 

- shromáždění Spolku 

-     správní rada Spolku 

- revizní komise 

- předseda Spolku a místopředseda Spolku 

 

Článek VII 

Shromáždění Spolku 

 

1. Shromáždění Spolku je nejvyšším orgánem Spolku. Shromáždění tvoří všichni členové Spolku. 

Shromáždění je svoláváno předsedou správní rady nejméně jednou ročně a kromě toho vždy, 

když o to požádá nejméně jedna třetina všech členů Spolku, nebo kterýkoliv člen revizní 

komise. Pozvánku lze doručit členům i elektronicky. 

2. Shromáždění má za úkol zejména: 

- schvalovat stanovy Spolku a jejich změny 

- volit členy správní rady Spolku, předsedu a místopředsedu správní rady Spolku, členy 

revizní komise a jejího předsedu (všechny jmenované orgány jsou voleny na dobu pěti let) 

- rozhodovat o odvolání členů volených orgánů Spolku před uplynutím volebního období 

- rozhodovat o přijetí žadatele za člena Spolku v případě, že správní rada nesouhlasí s přijetím 

kandidáta 

- projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku v uplynulém 

období 

- rozhodovat o dobrovolném rozpuštění Spolku nebo o jeho sloučení s jiným Spolkem 

- rozhodovat o vyloučení člena Spolku 

- rozhodovat o předložených návrzích členů či orgánů Spolku 

- projednávat a schvalovat zprávy revizní komise. 

3. Shromáždění je způsobilé se usnášet, pokud je přítomná nejméně polovina všech členů Spolku. 

Rozhodnutí shromáždění Spolku je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina 

přítomných členů. Každý člen Spolku má jeden hlas.  

4. Jednání shromáždění jsou neveřejná, pokud shromáždění nerozhodne jinak. K takovému 

rozhodnutí je nutná 2/3 většina hlasů všech přítomných členů Spolku.  

5. Pokud se Spolku nesejde v usnášení schopném počtu dle bodu 3 tohoto článku do jedné hodiny 

od oznámeného začátku zasedání shromáždění Spolku, je předseda správní rady Spolku 

oprávněn svolat okamžitě nové zasedání Spolku. Toto shromáždění je usnášení schopné v počtu 

přítomných členů Spolku. 

 

Článek VIII 

Správní rada Spolku 

 

1. Správní rada Spolku je výkonným orgánem Spolku. Správní rada řídí činnost Spolku mezi 

jednotlivými zasedáními shromáždění Spolku. Je oprávněna zřídit čestné a pomocné orgány 

Spolku. Činnost ve správní radě není honorovaná.  

2. Správní rada je tříčlenná. Tvoří ji předseda a místopředseda Spolku a její člen. Správní rada je 

volena shromážděním Spolku na dobu pěti let. Správní rada Spolku rozhoduje prostou většinou 
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hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Spolku. Každý z členů 

správní rady má při hlasování jeden hlas.  

3. Rada zejména: 

- zabezpečuje činnost Spolku 

- rozhoduje o uvolňování finančních prostředků na činnost Spolku 

- vypracovává vnitřní organizační předpisy a pokyny Spolku, změny stanov a předkládá je ke 

schválení shromáždění Spolku. 

4. Správní radu svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Dále se 

správní rada schází na návrh nejméně tří jejích členů a pokud to aktuální požadavky činnosti 

Spolku neodkladně vyžadují.  

5. Členství v radě je neslučitelné s členstvím v revizní komisi. 

6. Funkce ve správní radě jsou čestné, správní rada však může rozhodnout o přiznání případných 

odměn členům orgánů Spolku s ohledem na jejich zásluhy při plnění cílů spolku, nebo za 

účelem náhrady za ztrátu času stráveného jimi výkonem funkce v orgánech. 

7. Z funkce ve správní radě Spolku je možné odstoupit písemným prohlášením adresovaným 

předsedovi Spolku. Předseda Spolku adresuje písemné prohlášení o vzdání se funkce správní 

radě. Funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení písemného prohlášení. 

 

 

Článek IX 

Předseda (správní rady) Spolku 

 

1. Statutárním orgánem Spolku je předseda (správní rady) Spolku. Předseda jedná ve všech věcech 

spojených s činností Spolku. Vstupuje za Spolku do právních vztahů, jejich změn a skončení.  

Rozhoduje o realizaci opatření, která musí být provedena neodkladně, včetně operativního 

uvolnění finančních prostředků na činnost Spolku, avšak vždy po předchozím souhlasu alespoň 

dvou členů správní rady Spolku. O takto učiněných opatřeních informuje předseda neprodleně 

celou správní radu.  

2. Předseda Spolku svolává shromáždění všech členů Spolku. 

3. Výkon funkce předsedy rady je neslučitelný s výkonem jiné funkce v orgánech Spolku. 

4. Předseda Spolku svolává jednání správní rady Spolku.  

5. V případě dlouhodobé nepřítomnosti (více než 30 kalendářních dnů) předsedy      

      Spolku, jej zastupuje místopředseda Spolku. 

6.. V rámci svých pravomocí je předseda Spolku oprávněn zejména: 

 rozhodovat o udělení plné moci právním nebo jiným zástupcům a takovou plnou moc 

udělit 

 rozhodovat o nákupu nebo prodeji movitých věcí Spolku s hodnotou do 25 000 Kč 

 rozhodovat i v jiných otázkách, nebo přijímat jiná opatření nezbytná k zajištění běžného 

nebo hospodářského chodu Spolku 

Správní rada může okruh oprávnění spadajících do kompetence předsedy Spolku blíže vymezit 

vnitřním předpisem. 
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Článek X 

Revizní komise  

 

1. Revizní komise je nezávislý volený orgán Spolku, který je složen ze dvou členů, z nichž jeden 

je předsedou revizní komise. 

Revizní komise zejména: 

- je oprávněna účastnit se všech schůzí rady 

- kontroluje finanční a hospodářskou činnost Spolku 

- dohlíží na správu majetku Spolku a na dodržování jeho rozpočtu 

- dohlíží na správnost opatření rady, zejména na jejich soulad s obecně závaznými právními 

předpisy, stanovami Spolku a dalšími vnitřními předpisy Spolku 

- předkládá výsledky svého šetření správní radě a shromáždění všech členů Spolku s návrhem 

na projednání a rozhodnutí 

2. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. Revizní komisi 

svolává její předseda. 

 

Článek XI 

Zásady hospodaření 

 

1. K dosažení vytýčených cílů a ke krytí výdajů si Spolku vytváří vlastní majetek, jehož veškeré 

výnosy budou opětovně vloženy do Spolku k zajištění jeho chodu a činnosti. 

Majetek Spolku činí zejména: 

- vlastní majetek a jeho výnosy plynoucí z hospodaření s majetkem Spolku 

- výnosy z vlastní činnosti (z výtěžků pořádaných výstav, přednášek a vzdělávacích či 

výchovných programů, ze vstupného exponátům vnitřních i vnějších expozic muzea, z 

prodeje publikací a suvenýrů apod. Tedy hlavní činnosti, která není podnikáním. 

- majetek, získaný z různých zdrojů, např. darů právnických a fyzických osob věnovaných 

spolku a získaných grantů, z příspěvků státu, obcí, nestátních organizací, darů či odkazů, 

dědictví, apod.  

2. Finanční prostředky Spolku jsou vedeny na účtu vedeném finančním ústavem. 

3. Členové Spolku jsou povinni nakládat s majetkem Spolku hospodárně.  

4. Za správu majetku a za hospodaření s finančními prostředky odpovídají v rozsahu svého 

oprávnění jednotliví členové  nebo orgány Spolku dle vnitřních předpisů Spolku. Při tom se řídí 

obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy Spolku.  

5. Prostředky Spolku lze použít pouze k realizaci cílů Spolku, zejména na: 

- příspěvky a finanční zajištění činností uvedených v čl.III 

- nájmy a odměny za smluvní činnost pro Spolku  

- náhrady cestovních výdajů a to v souladu s platnými právními předpisy na základě 

vyúčtování předloženého správní radě nebo předsedovi 

- další po schválení správní radou 
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Článek XII 

Profesionální aparát 

 

Pokud vyvstane potřeba zajišťovat administrativní a provozní činnost Spolku pomocí 

profesionálního aparátu, přičemž v placené funkci mohou být i členové správního aparátu. Činnost 

a financování tohoto aparátu bude upravena zvláštním vnitřním předpisem Spolku nebo dílčími 

dohodami či smlouvami.  Pro zajištění organizační, administrativní nebo programové práce může 

Spolku přijmout podle potřeby a možností zaměstnance. 

 

 

Článek XIII 

Příznivci Spolku 

 

Sbor příznivců tvoří zletilí občané a právnické osoby (zastupované fyzickou osobou), které se 

zaváží spolupracovat se Spolkem při jeho vlastní činnosti směřující k realizaci cíle Spolku, vysloví 

souhlas se stanovami a specifickými programy. 

O přijetí do Sboru příznivců rozhoduje správní rada a jí pověřený člen vede seznam příznivců 

Spolku. S právnickou osobou bude sepsána smlouva o podmínkách vstupu do Sboru příznivců a 

další spolupráci. 

 

Článek XIV 

Zánik Spolku 

 

1. Spolek zanikne rozhodnutím nejvyššího orgánu Spolku o dobrovolném rozpuštění Spolku nebo 

rozhodnutím téhož orgánu o sloučení Spolku s jiným Spolkem.  

K platnosti rozhodnutí o zániku Spolku je třeba schválení dvoutřetinovou většinou všech členů 

Spolku.  

2. Statutární orgán Spolku je povinen oznámit zánik Spolku do patnácti dnů po rozhodnutí 

příslušnému  soudu. 

3. Při zániku Spolku se provede jeho likvidace v souladu se vztažnými platnými právními   

předpisy. 

 

Článek XV 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Stanovy Spolku jsou závazné pro všechny členy Spolku, orgány Spolku i Sboru příznivců. 

2. Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valným shromážděním.  

3. Změny a doplňky těchto stanov lze provádět jen se souhlasem shromáždění členů Spolku a to 

písemnou formou a následnou změnou ve spolkovém rejstříku příslušného krajského soudu. 

 

 

 

V Hodoníně dne 18. května  2018 


