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ZPRÁVA  o  ČINNOSTI   OBČANSKÉHO  SDRUŽENÍ  2004 
 

 

 

 

 

 

MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE 

Občanské sdružení 

Kasárenská ul.1022 

695 01 Hodonín 
IČ: 266 82 044 

Tel.: 604 413 665 

 

 

1. ÚVOD 

 
Občanské družení je právnickou osobou a jeho právní subjektivita vznikla dnem registrace Stanov 

příslušným správním orgánem, dne 10.11 2004. Sdružení je nezávislé, nepolitické a nestátní 

společenství, vzniklé v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. 

 

Občanské sdružení MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE vzniká jako 

dobrovolné a neziskové společenství lidí, kteří projevují zájem seznamovat s tradicí 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, těžebních metodách a dopadu průzkumu a těžby 

na životní prostředí. 

 

 

2. ZAKLADATELÉ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

 

ing. Benada Stanislav Ph.D. …. Předseda občanského Sdružení 

RNDr. Thonová Hedvika …………Místopředseda Sdružení 

ing. Blažek Ladislav……………Manažer sdružení, Předseda Revizní komise 

 

 

 

3. VÝSLEDKY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2004 

 

Občanské sdružení vzniklo na sklonku roku 2004 a proto nemá k dispozici žádné 

finanční výkazy (přehled zisků, ztrát ani rozvahu za uplynulý rok 2004). 

Konec roku 2004 představoval pro občanské sdružení práci na projektu - Záměr vybudování 
technického muzea, které se má stát nedílnou součástí našeho města a regionu. Rozvoj muzea 

je založen na neziskovém principu, kdy veškeré výnosy z činnosti jsou opět vkládány ve 

prospěch občanského sdružení jehož hlavním cílem je vybudování a udržení muzea 

s tématikou průzkumu, těžby, skladování a distribuce přírodních uhlovodíků a to ve prospěch 

rozvoje vzdělávání a podpoření turistického ruchu a vzdělávacích programů v našem městě. 
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Na konci roku 2004 byly přislíbeny finanční dary, které zabezpečí prvotní rozvoj činnosti 

občanského sdružení na počátku roku 2005. 

Nedílnou součástí hospodaření, byla a je dobrovolná činnost zakladatelů občanského 

sdružení, kteří  do konce roku pracovali na tomto projektu bez nároku na jakýkoliv honorář. 

 

Na základě jednání s největší společností zabývající se průzkumem a těžbou přírodních 

uhlovodíků v ČR – Moravskými naftovými doly a.s., bylo přislíbeno, že tato společnost 

přispěje do budování technického muzea určitým zařízením a nástroji, které jsou využívány 

v tomto odvětví průmyslu a budou vhodné k umístění jako exponáty muzea. 

 

 

 

4. ZÁMĚR PRO VYBUDOVÁNÍ MUZEA - 2005 

 

Vybudování a udržení muzea je stěžejní činností členů občanského sdružení: 

 

      -    Rozšíření členské základny občanského sdružení – Shromáždění Sdružení 

      -    Ustanovení orgánů Sdružení  

- Získání vhodných prostor a exponátů pro vnější a vnitřní části muzea  

- Zajištění finančních prostředků pro rozvoj projektu Sdružení z přístupných zdrojů – 

granty, dotace, sponzorské příspěvky a dary apod. 

- Vypracování projektu pro vnější expozici (exponáty větších rozměrů) a vypracování 

projektu realizace vnitřních expozic 

- Příprava výstavních prostor, instalace iniciální části expozice, údržba okolních prostor 

- Zajištění oplocení, informačních tabulí, průchozí stezky mezi exponáty 

- Seznámení veřejnosti se záměrem občanského sdružení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   …………………………………. 

                                                                                                    Ing. Stanislav Benada Ph.D. 
                                                                                                                                Předseda správní rady 

 
 

 

 

 

 

 


