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1. Profil občanského sdru�ení 
 
Občanské dru�ení je právnickou osobou a jeho právní subjektivita vznikla dnem registrace Stanov 
příslu�ným správním orgánem, dne 10.11 2004. Sdru�ení je nezávislé, nepolitické a nestátní 
společenství, vzniklé v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. 

 
 

 
 
 

Občanské sdru�ení MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE vzniklo 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 tě�by přírodních uhlovodíků.  Jejich záměrem je rovně� popularizovat 
znalosti o vzniku a akumulaci ropy a zemního plynu, tě�ebních metodách a dopadu průzkumu a tě�by 
na �ivotní prostředí. 
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Záměrem občanského sdru�ení je vybudovat ve městě Hodonín Muzeum naftového 
dobývání a geologie a zachovat tak odkaz dědictví naftového průmyslu v na�em regionu, 

jeho� počátky spadají do začátku 20.století. 
 

 
 
 

2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 
 

Nejvy��ím orgánem občanského sdru�ení je Shromá�dění sdru�ení. 
K 31.12.2005 mělo občanské sdru�ení 27 registrovaných členů. 

 
Pro následující 4 roky byly dne 17.6.2005 ustanoveny orgány sdru�ení: 

 
 

Výkonný orgán Sdru�ení: 
 

Správní rada Sdru�ení: 
Předseda Sdru�ení (PS): ing.Stanislav Benada PhD. 

Místopředseda Sdru�ení (MPS): RNDr.Hedvika Thonová 
Člen SRS : RNDr. Jana Hudcová 

 
Revizní komise Sdru�ení : 

Předseda RKS : ing.Ladislav Bla�ek 
Člen RKS : Alexandra Málková 

 
 

 
3. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2005 

 
 
Příjem : 550 899,- Kč 
Výdaje :  170 708,- Kč 
Zůstatek: 380 191,- Kč 
 
a) Finanční dary :                     46 000,- Kč      
 
b) Dotace, granty,nadace:      154 899,- Kč 
 
c) Půjčky :                                350 000,- Kč 
 
d)  Výdaje :                               170 708,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. ČINNOST OBČANSKÉHO SDRU�ENÍ V ROCE 2005 
 

- V roce 2005 se občanské sdru�ení s úspěchem pokusilo o získání dotace na vytvoření 
pracovního místa mana�era sdru�ení. Toto místo získal ing.Ladislav Bla�ek, který je 
spoluzakladatelem občanského sdru�ení. 
Prvořadým úkolem mana�era sdru�ení bylo získat pro činnost sdru�ení vhodné prostory, 
předev�ím pak pro uskutečnění záměru občanského sdru�ení � Vybudování a zpřístupnění 
Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně. 
 
- Občanské sdru�ení se zúčastnilo úspě�ně několika grantových programů, které by umo�nily 
uskutečnění plánovaného záměru. 
Grantové a dotační  programy: 
1. Podpora roz�íření a zkvalitnění aktivit neziskových  
     organizací včetně jejich schopnosti získávat externí  
     finanční zdroje ( Město Hodonín + ÚP Hodonín) 
2. Nadace Via � Dobročinný fond Philip Morris 
3. Dispoziční fond - Program iniciativy INTERREG IIIA-  
    ČR - Rakousko 
4. Fond Mikroprojektů - Program iniciativy INTERREG  
    IIIA ČR - Slovensko 
 

Občanské sdru�ení 
 Muzeum naftového dobývání a geologie 

 bylo přijato za člena 
Asociace muzeí a galerií ČR 

 
• Na základě jednání se společnostmi zabývajícími se průzkumem a tě�bou přírodních 

uhlovodíků, bylo získáno několik exponátů vět�ích rozměrů : 
 

- Moravské naftové doly, a.s. Hodonín (výpůjčka) � instalovány v okolí budovy Muzea 
      -    KaC, Hodonín (darem) 

- Unigeo Brno (darem) 
 

 
 

 
 
V uplynulém roce se podařilo také získat výpůjčkou několik cenných exponátů,z depozitáře 
Masarykova muzea v Hodoníně a bylo nalezeno také několik zbytků �kolních pomůcek ze 
skladu Průmyslové �koly, Hodonín. 

 



 

 
Bývalý dlouholetý zaměstnanec �tě�by� � p. Ďásek z Měnína,, daroval občanskému sdru�ení 
historický tě�ební nástroj � l�íce (srdcovka) 

 
- Úprava venkovních prostor 
- Výroba exponátů a instalací pro vnitřní expozice 
- Údr�ba venkovních exponátů 
- Svolání Shromá�dění sdru�ení na 4.čtvrtletí 2005  

 
Rok 2005 představoval pro občanské sdru�ení práci na projektu - Vybudování technického 
muzea, které se má stát nedílnou součástí na�eho města a regionu. Rozvoj muzea je zalo�en 
na neziskovém principu, kdy ve�keré výnosy z činnosti jsou opět vkládány ve prospěch 
občanského sdru�ení jeho� hlavním cílem je vybudování a udr�ení muzea s tématikou 
průzkumu, tě�by, skladování a distribuce přírodních uhlovodíků a to ve prospěch rozvoje 
vzdělávání a podpoření turistického ruchu a vzdělávacích programů v na�em městě. 
 

Nedílnou součástí hospodaření, byla a je dobrovolná činnost zakladatelů občanského 
sdru�ení, kteří  do konce roku pracovali na tomto projektu bez nároku 

 na jakýkoliv honorář. 
- Úprava venkovních a vnitřních prostor 
- Výroba exponátů a instalací pro vnitřní expozice 
- Údr�ba venkovních exponátů 

 
 
 

5. AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRU�ENÍ PRO ROK 2006 
 
 

Vybudování a udr�ení muzea je stě�ejní činností členů občanského sdru�ení: 
 

      -    Roz�íření členské základny občanského sdru�ení �  
            Shromá�dění Sdru�ení 
      -    Získání vhodných exponátů pro vněj�í a vnitřní  
            části muzea  

- Zaji�tění finančních prostředků pro rozvoj projektu Sdru�ení z přístupných zdrojů � 
granty, dotace, sponzorské příspěvky a dary apod. 

- Realizace projektu � výstavba Skanzenu  - a polo�ení základního kamene 
1.významného naftového lo�iska na Moravě Nesyt 

- Příprava výstavních prostor, instalace iniciální části expozice, údr�ba okolních prostor 
- Zaji�tění oplocení, informačních tabulí, průchozí stezky mezi exponáty 
- Navázání kontaktů s organizacemi � báňskými muzei 
- Seznámení veřejnosti se záměry občanského sdru�ení  

 
 
 
 
 

   �������������. 
                                                                                                    Ing. Stanislav Benada Ph.D. 
                                                                                                                                Předseda správní rady 

 


