STANOVY
spolku Vlastivědná společnost muzejní v Olomouc z.s.
I.
Název a sídlo
Spolek nese název Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci z.s. (dále jako „VSMO z.s.“) a
jeho sídlem je Olomouc.

II.
Účel
Účelem VSMO z.s. je sdružení osob zajímajících se o společenské a přírodní jevy a s tím
spojená činnost zaměřená na společenskou, kulturní, uměleckou, hospodářskou a přírodní
osvětu jejích členů.

III.
Základní ustanovení
VSMO z.s. navazuje na tradice Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a má toto
poslání:
1. Sdružuje osoby, které se zajímají o společenské a přírodní jevy a které chtějí své
zájmy rozvíjet a realizovat v rámci VSMO z.s.
2. Spolupracuje na základě dohody s Vlastivědným muzeem v Olomouci, IČ 00100609
(dále jako „VMO“), popřípadě s dalšími organizacemi a institucemi, s nimiž ji pojí
společné zájmy.
3. Shromažďuje doklady o společenském, kulturním, uměleckém i hospodářském životě
v regionu i o dění v přírodě a tyto doklady a památky zpracovává, publikuje a ukládá
po dohodě a na základě smlouvy ve sbírkách VMO pro účely vědecké, kulturní a
studijní.
4. O své činnosti, činnosti sekcí a činnosti badatelské informuje členy formou zpravodaje
či bulletinu, popřípadě po dohodě s VMO v rámci vydávaných muzejních publikací.

IV.
Členství
1. Členem VSMO z.s. může být každý, kdo se zajímá o činnost VSMO z.s. a chce se na
ní podílet.

2. Druhy členství:
a) člen – členem se stane každý, kdo je na základě vlastní písemné přihlášky podané
VSMO z.s. přijat za člena rozhodnutím výboru VSMO z.s. a zaplatí členský
příspěvek, nebo každý zaměstnanec VMO, který o členství projeví zájem
písemnou přihláškou podanou VSMO z.s., (přičemž na takovéhoto člena se
nevztahuje povinnost platit členský příspěvek).
b) čestný člen – čestný člen může být jmenován rozhodnutím členské schůze;
zpravidla jde o celoživotní poctu za aktivní činnost ve VSMO z.s. (přičemž na
čestného člena se nevztahuje povinnost platit členský příspěvek).

3. Členství ve VSMO z.s. zaniká mimo jiné na základě písemného vystoupení
doručeného VSMO z.s. nebo v případě, když se člen ocitne v prodlení s úhradou
členského příspěvku za období dvou let.

V.
Práva a povinnosti členů VSMO z.s.
1. Člen a čestný člen má právo podílet se na činnosti VSMO z.s., zúčastňovat se akcí
VSMO z.s., volit a být volen do orgánů VSMO z.s., vyjadřovat se k činnosti VSMO
z.s. a studovat ve sbírkových fondech VMO se souhlasem ředitele a příslušného
odborného pracovníka a kurátora sbírek VMO.
2. Povinností člena je dodržovat stanovy VSMO z.s., respektovat usnesení členské
schůze VSMO z.s. a platit ve stanoveném termínu členský příspěvek, není-li členem,
na kterého se tato povinnost dle předchozího článku nevztahuje. Stanoveným
termínem mezní splatnosti členského příspěvku je vždy 31. 3. toho kalendářního roku,
za který je členský příspěvek placen, neurčí-li členská schůze jinak.
3. Členové a čestní členové VSMO z.s. mají na základě dohody s VMO zajištěn
bezplatný vstup na výstavy, do expozic VMO a do objektů ve správě VMO určených
návštěvám široké veřejnosti.
VI.
Hospodaření VSMO z.s.
1. Finanční prostředky získává VSMO z.s. z členských příspěvků, prodejem vydávaných
publikací, z výtěžků pořádaných akcí, z darů, odkazů a dotací. S těmito finančními
prostředky hospodaří VSMO z.s. na základě schváleného a zveřejněného rozpočtu.
Rozpočet schvaluje výbor a jeho dodržování kontroluje revizní komise.
2. Hospodaření jednotlivých sekcí VSMO z.s. je součástí rozpočtu VSMO z.s. a podléhá
kontrole revizní komise.

VII.
Organizační struktura VSMO z.s.
1. VSMO z.s. má tyto orgány:
-

členská schůze
výbor
revizní komise

2. V čele VSMO z.s. stojí výbor. Výbor je tudíž orgánem VSMO z.s.
3. Činnosti VSMO z.s. organizuje výbor a v rámci jeho rozhodnutí a pokynů zájmové
sekce, a to na základě plánu činnosti přijatého členskou schůzí. K realizaci
jednotlivých akcí může výbor jmenovat nebo schválit pracovní skupinu.
VIII.
Výbor
1. Výbor řídí činnost VSMO z.s.
2. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí, a to na období dvou let.
3. Ředitel VMO má na základě Dohody o spolupráci právo být členem Výboru, pokud o
to projeví zájem, a v takovémto případě je členem Výboru bez dalšího, tedy bez
nutnosti volby členskou schůzí. V případě, že ředitel projeví zájem o členství ve
Výboru v době, kdy má Výbor stanovami předepsaný počet členů, právo na členství
mu vzniká až v okamžiku, kdy se uvolní místo člena Výboru, a nebo v okamžiku
nejbližších voleb členů Výboru.
4. Výbor má 11 členů.
5. Výbor ze svého středu volí předsedu, dva místopředsedy, tajemníka a pokladníka.
6. Předseda výboru a jeho dva místopředsedové jsou statutárním orgánem VSMO z.s.
Předseda výboru jedná jménem VSMO z.s. samostatně, místopředsedové výboru
jednají společně.
7. Výbor, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy
výboru do nejbližšího zasedání členské schůze.
8. Výbor má právo se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Ke
schválení usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů při
rozhodování výboru rozhoduje hlas předsedy výboru.
9. Usnesení výboru je pro předsedu a místopředsedy výboru závazné.

10. Do působnosti výboru náleží zejména určení hlavního zaměření činnosti VSMO z.s.,
rozhodování o změně stanov, schválení výsledku hospodaření VSMO z.s., hodnocení
činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů.
IX.
Revizní komise
1. Členové revizní komise jsou voleni členskou schůzí, a to na období dvou let.
2. Revizní komise má 3 členy.
3. Revizní komise ze svého středu volí předsedu.
4. Revizní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní
členy revizní komise do nejbližšího zasedání členské schůze.
5. Revizní komise má právo se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
Ke schválení usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů
při rozhodování výboru rozhoduje hlas předsedy revizní komise.
6. Revizní komise kontroluje hospodaření VSMO z.s. a dodržování stanov VSMO z.s.
Revizní komise jednou za rok předkládá revizní zprávy výboru a připravuje a
předkládá revizní zprávu členské schůzi.
X.
Členská schůze
1. Členskou schůzí svolává vhodným způsobem výbor, respektive jeho předseda či
místopředsedové, na základě usnesení výboru. Program členské schůze určuje výbor.
Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Na členské schůzi je zpravidla
projednávána zpráva o činnosti, zpráva revizní komise, plán činnosti, strukturu
rozpočtu VSMO z.s., výše členských příspěvků a volba členů výboru a revizní komise.
2. Členská schůze určuje výši a splatnost členského příspěvku svým usnesením.
3. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti alespoň 10 % členů spolku. Není-li
členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, přeruší předseda výboru, nebo
v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru, zasedání členské schůze na dobu 15 minut za
účelem konání náhradního zasedání členské schůze. Po uplynutí 15 minut předseda
výboru, nebo v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru, zahájí náhradní zasedání členské
schůze. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech
zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti
libovolného počtu členů.
4. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán
nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě nejméně
patnácti dnů od předchozího zasedání, náhradní zasedání členské schůze. Na
náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na

Okomentoval(a): [P1]: Jako druhou variantu zde
navrhujeme nadpoloviční většina členů.

pořad předchozího zasedání, ale usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu
členů.
5. K přijetí usnesení členské schůze je třeba schválení většinou přítomných členů.
6. Výbor je povinen svolat členskou schůzi v případě, že o to písemně požádá 1/5 členů,
výbory čtyř zájmových sekcí nebo revizní komise.
XI.
Zájmové sekce
1. Členové VSMO z.s. se mohou podílet na práci a činnosti zájmových sekcí. Zájmové
sekce se zaměřují na činnost v určitém vědním oboru nebo v určitém okruhu
společenské aktivity. Zájmové sekce nemají právní osobnost (nemají povahu
pobočného spolku) a za jejich činnost odpovídá výbor.
2. Zájmové sekce vznikají a zanikají podle zájmu a potřeb členů VSMO z.s. a jsou
základní formou činnosti VSMO z.s. O vzniku a zániku zájmových sekcí rozhoduje
členská schůze na základě doporučení ze strany výboru.
3. Zájmové sekce jsou oprávněny za účelem organizace svých činností určit členy
výboru jednotlivých zájmových sekcí. Výbory zájmových sekcí nejsou orgány VSMO
z.s. Výbory zájmových sekcí ze svých členů jmenují předsedu, který organizuje
činnost výboru zájmové sekce. Předsedové výboru zájmových sekcí mají právo
účastnit se schůze výboru a výborů ostatních zájmových sekcí, kde mají hlas poradní.
4. Zájmové sekce o své činnosti a záměrech informují výbor. Činnost sekcí je rozvíjena
v souladu s posláním VSMO z.s.

XII.
Zánik VSMO z.s.
1. K zániku VSMO z.s. může dojít na základě usnesení členské schůze schváleného 2/3
přítomných členů.
2. Při zániku VSMO z.s. se s doklady VSMO z.s. naloží podle platných právních
předpisů o archivaci a skartaci a jmění VSMO z.s. bude předáno VMO.

XIII.
Ustanovení závěrečná
1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.

2. Schválením těchto stanov pozbývají platnosti doposud platné stanovy.
3. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou dne ………………..

