
MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, z.s. 
STANOVY 

 
 

Článek I. 
Název a sídlo 

 
1. Název spolku: Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s. 
2. Sídlo spolku: Olomouc. 

Článek II. 
Účel spolku, hlavní činnost spolku 

 
 

1. Účelem spolku je vytvořit a provozovat kulturní a společenské centrum v Olomouci. 
2. Spolek ve své činnosti navazuje na historický význam a tradice města Olomouce a 

jeho bohaté kulturní dědictví a zároveň svými aktivitami posiluje pozici Olomouce 
jako důležitého kulturního centra a vytváří jeho pozitivní obraz v České republice i 
zahraničí.  

3. K dosažení výše uvedených cílů slouží zejména tyto prostředky: 
a) rekonstrukce historických vojenských objektů, jejich adaptace a provozování pro 

kulturní využití, 
b) vytvoření zázemí pro sdružování a setkávání odborníků a příznivců vojenské 

historie obecně a historie olomoucké pevnosti, 
c) tvůrčí rozvíjení spolupráce z řad členů, odborníků a zájemců na bázi odborných 

seminářů a konferencí, vzdělávacích kurzů a školení, 
d) vybudování platformy příznivců vojenské historie v Olomouci, 
e) spolupráce s majiteli fortových objektů v Olomouci a blízkém okolí, 
f) spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci na odborné i vzdělávací bázi ve 

všech oblastech, 
g) spolupráce se statutárním městem Olomouc, Olomouckým krajem a dalšími 

organizacemi, institucemi a firmami, 
h) podpora badatelské a popularizační činnosti a vědeckých a výzkumných projektů, 
i) publikační činnost, 
j) pořádání kulturních, společenských, volnočasových, sportovních a pohybových 

akcí, 
k) pořádání vzdělávacích a zábavných programů pro děti, mládež, dospělé a seniory, 
l) poradenská, konzultační a expertní činnost. 

4. Při své činnosti spolek respektuje obecně platné právní předpisy a morální zásady. 
 

Článek III. 
Členství ve spolku 

 



1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, pokud 
souhlasí se stanovami a cíli spolku. 

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada spolku. 
Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku. 

3. Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané správní radou. 
4. Zánik členství: 

a) vystoupením, 
b) vyloučením člena rozhodnutím členské schůze, 
c) úmrtím člena, 
d) u právnické osoby jejím zánikem, 
e) zánikem spolku. 

5. Člen má právo zejména: 
a) podílet se na činnosti spolku, 
b) účastnit se členské schůze spolku a hlasovat na ní, 
c) volit do orgánů spolku, 
d) být volen do orgánů spolku, 
e) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 

6. Člen má povinnost zejména: 
a) dodržovat stanovy spolku, 
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku 
d) uhradit členský příspěvek ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným správní radou. 

 
Článek IV. 

Orgány spolku 
 

1. Obligatorními orgány spolku jsou:  
a) členská schůze, 
b) správní rada, 
c) předseda a místopředseda správní rady, 
d) dozorčí rada, 
e) čestný výbor. 

2. Fakultativními orgány spolku jsou: 
a) Ředitel. 

 
 
 

Článek V. 
Členská schůze 

 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni členové spolku. 
2. Členská schůze zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, 
b) schvaluje úkoly spolku pro jednotlivá období, 



c) schvaluje roční rozpočet spolku, 
d) schvaluje výroční zprávu spolku a výsledek hospodaření spolku, 
e) volí na dobu dvou let a odvolává členy správní rady a dozorčí rady, 
f) volí na dobu dvou let a odvolává ze členů správní rady předsedu a místopředsedu 

správní rady, 
g) volí a odvolává členy čestného výboru, 
h) rozhoduje o vyloučení člena spolku, 
i) rozhoduje o zrušení spolku, o jeho fúzi s jiným spolkem či o jeho rozdělení, 
j) přijímá další rozhodnutí, která si vyhradí. 

3. Členskou schůzi svolává předseda správní rady dle potřeby, nejméně však jedenkrát 
ročně.  

4. Předseda správní rady vždy svolá členskou schůzi z podnětu správní rady nebo 
z podnětu alespoň 50% členů spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání 
členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat 
zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

5. Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem nejméně patnáct dnů  
před jeho konáním. Se souhlasem všech členů lze zasedání členské schůze svolat i ve 
lhůtě kratší. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Pozvánku lze 
členům doručit osobně, poštou, či prostředky elektronické komunikace (e-mailem, 
telefonicky, prostřednictvím SMS či MMS). 

6. Se souhlasem nadpoloviční většiny členů lze měnit pořad zasedání  
i v průběhu zasedání členské schůze. 

7. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo 
svoláno. Je-li zasedání svoláno podle článku V. odst. 4 stanov, může být odvoláno či 
odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 

8. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.  
9. V případě, že nebude svolaná členská schůze usnášeníschopná, lze využít možnosti 

přijetí rozhodnutí per rollam (viz čl. XV.). 
10. V případě, že nebude dvakrát po sobě svolaná členská schůze usnášeníschopná a 

rozhodnutí nebude přijato ani per rollam, svolá předseda správní rady náhradní 
členskou schůzi. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní členskou schůzi. 
Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoli počtu přítomných členů. 
Na náhradní členské schůzi může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených 
na programu členské schůze, jejíž zasedání je nahrazováno (dále jen „původní členská 
schůze“). Náhradní členská schůze může být svolána současně s původní členskou 
schůzí pro případ, že se na první členské schůzi nesejde dostatečný počet členů. 

11. Zasedání členské schůze předsedá a řídí jej předseda správní rady. V jeho 
nepřítomnosti toto činí místopředseda nebo jiný pověřený člen správní rady. 

12. Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov spolku a o zrušení spolku rozhoduje 
členská schůze nadpoloviční většinou hlasů všech členů. V ostatních věcech rozhoduje 
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

 
Článek VI. 

Správní rada 



 
1. Správní rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské 

schůzi. 
2. Správní rada má nejméně tři členy. 
3. Délka funkčního období člena správní rady je dva roky.  
4. Správní rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. 
5. Správní radu svolává a její zasedání řídí předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti 

místopředseda nebo jiný pověřený člen správní rady, a to dle potřeby, nejméně však 
čtyřikrát ročně. 

6. Zasedání správní rady se svolá vhodným způsobem nejméně patnáct dnů  
před jeho konáním. Se souhlasem všech členů lze zasedání správní rady svolat i ve 
lhůtě kratší. Pozvánku lze členům doručit osobně, poštou, či prostředky elektronické 
komunikace (e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS či MMS). 

7. Správní rada zejména: 
a) koordinuje činnost spolku, 
b) navrhuje svolání členské schůze, 
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze, 
d) sestavuje plánovaný roční rozpočet spolku, který následně předkládá členské 

schůzi ke schválení, 
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku, 
f) volí a odvolává ředitele spolku, 
g) rozhoduje o změně adresy sídla spolku, 
h) vydává a ruší interní směrnice spolku. 

8. K zajištění činnosti spolku může správní rada zřídit pracovní komise. 
9. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 
členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

10. Správní rada může rozhodovat per rollam (viz čl. XV.). 
 

Článek IX. 
Předseda a místopředseda správní rady 

 
1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej předseda a místopředseda správní rady. 

Tito zastupují spolek navenek ve všech věcech, a to každý samostatně.  
2. Předseda a místopředseda správní rady mohou společně zplnomocnit ředitele, aby 

zastupoval spolek navenek v následujících věcech: 
- přijímání zaměstnanců spolku, ukončování jejich pracovních poměrů a 

rozhodování o všech jejich pracovních záležitostech, 
- dispozice s majetkem spolku až do výše 100.000,- Kč. 

 
Článek X. 

Dozorčí rada 
 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členské 
schůzi. 



2. Dozorčí rada má tři členy. 
3. Délka funkčního období člena dozoční rady je dva roky.  
4. Dozorčí rada vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje správní radu na 

nedostatky zjištěné v činnosti spolku a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu 
provádí nejméně jedenkrát ročně. 

5. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady a jeho zástupce. 
6. Předseda dozorčí rady svolává a řídí zasedání dozorčí rady. V nepřítomnosti jej 

zastupuje zvolený zástupce. Zasedání se konají dle potřeby, nejméně však jedenkrát 
ročně. 

7. Zasedání dozorčí rady se svolá vhodným způsobem nejméně patnáct dnů  
před jeho konáním. Se souhlasem všech členů lze zasedání dozorčí rady svolat i ve 
lhůtě kratší. Pozvánku lze členům doručit osobně, poštou, či prostředky elektronické 
komunikace (e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS či MMS). 

8. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 
členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

9. Pro zasedání členské schůze vypracovává dozorčí rada zprávu o výsledcích revizí a 
kontrolní činnosti, kterou členské schůzi předkládá předseda dozorčí rady. 

 
Článek XI. 
Čestný výbor 

 
1. Čestný výbor je reprezentativním orgánem spolku, podporujícím jeho rozvoj a činnost. 

Je tvořen význačnými osobnostmi veřejného, politického, kulturního a vědeckého 
života, které svojí autoritou a morálním kreditem zaručují řádný chod spolku a 
garantují soulad jeho činnosti s jeho posláním. 

2. Čestný výbor: 
a) je každoročně seznamován s výsledky činnosti spolku a vyjadřuje se k nim, 

projednává základní směry zaměření činnosti spolku, oblasti spolku 
pozorovatelného výzkumu a nejdůležitější projekty financované spolkem, 

b) dohlíží, zda je činnost spolku v souladu s jejím posláním, 
c) předkládá správní radě a řediteli podněty a návrhy, 
d) vyjadřuje se k hospodaření spolku, 
e) spolupůsobí při popularizaci a propagaci spolku. 

3. Schůze čestného výboru se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 
Schůzí jsou oprávněni se zúčastnit členové správní rady a ředitel spolku. 

4. Schůze čestného výboru svolává a řídí předseda čestného výboru nebo jeho zástupce. 
První schůzi čestného výboru po vzniku spolku svolává a do zvolení předsedy 
čestného výboru řídí předseda správní rady. 

5. Čestný výbor volí na návrh správní rady ze svého středu předsedu a místopředsedu, 
který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. 

6. Čestný výbor je usnášení se schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho 
členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 
Článek XII. 



Ředitel 
 

1. Ředitel koordinuje práci programové složky a organizačně technické složky spolku. 
2. Ředitel spolupracuje s odborníky a oslovuje potenciální sponzory. 
3. V případě zplnomocnění ze strany předsedy a místopředsedy správní rady je oprávněn 

zastupovat spolek navenek v následujících věcech: 
- přijímání zaměstnanců spolku, ukončování jejich pracovních poměrů a 

rozhodování o všech jejich pracovních záležitostech, 
- dispozice s majetkem spolku až do výše 100.000,- Kč. 

4. Délka funkčního období ředitele je pět let. 
 

Článek XIII. 
Rozhodování per rollam 

 
1. V případech stanovených těmito stanovami mohou orgány spolku rozhodovat mimo 

zasedání, tj. korespondenčně, písemně. V takovém případě zašle osoba oprávněná 
svolat zasedání příslušného orgánu návrh rozhodnutí na doručovací adresu členů 
orgánu. Doručovací adresou se rozumí rovněž elektronická adresa. 

2. Návrh rozhodnutí bude vždy obsahovat 
a) lhůtu pro doručení vyjádření člena orgánu, o jehož rozhodnutí se jedná, která musí 
činit min. 20 dní od data odeslání návrhu, 

b) podklady potřebné pro jeho přijetí. 
3. Nedoručí-li člen příslušného orgánu osobě oprávněné ke svolání zasedání souhlas 

s přijetím návrhu, platí, že s ním nesouhlasí. 
4. Rozhodnutí bude přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech 
členů příslušného orgánu. 

5. Přijaté rozhodnutí vč. dne jeho přijetí oznámí osoba oprávněná svolat zasedání 
příslušného orgánu jeho členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. 

 
Článek XIV. 

Zásady hospodaření 
 

1. Spolek hospodaří se svým jměním tvořeným majetkem spolku a jeho závazky. 
2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary, 
b) nadační příspěvky, 
c) úroky a jiné výnosy majetku, 
d) dědictví, 
e) dotace z veřejných rozpočtů, 
f) výnosy z činností naplňujících vlastní účel spolku. 

3. Spolek může provozovat jinou výdělečnou činnost jako vedlejší hospodářskou činnost 
za účelem podpory hlavní činnosti spolku. Výkonem vedlejší hospodářské činnosti 
spolku nesmí ohrozit dosahování cíle činnosti, k němuž je založen. 



4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu sestaveného správní radou a 
schváleného členskou schůzí. 

5. Za hospodaření spolku odpovídá správní rada, která každoročně předkládá členské 
schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

6. Správní rada určuje podmínky odměňování a poskytování náhrad a výdajů těm, kteří 
vykonávají práci pro spolek. 

 
Článek XV. 

Zrušení spolku 
 

1. Spolek se zrušuje z právních důvodů stanovených zákonem.  
2. O způsobu dobrovolného rozpuštění spolku nebo o jeho fúzi s jiným spolkem či o jeho 

rozdělení rozhoduje členská schůze. 
3. Majetkové vypořádání spolku při jeho zrušení se řídí rozhodnutím členské schůze. 

Likvidátora pro případ zrušení spolku bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o 
jeho odměně rozhoduje předseda správní rady. 

4. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy. Pro případ, že bude mít spolek ve 
spolkovém rejstříku zapsán status veřejné prospěšnosti, nesmí být likvidační zůstatek 
rozdělen členům a bude předán veřejně prospěšné právnické osobě, kterou určí správní 
rada.  
  

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení na členské schůzi spolku. 
2. Dnem účinnosti stanov se zrušují stanovy přijaté na členské schůzi dne 27. 11. 2015. 
3. Práva a povinností členů spolku, orgánů spolku a jejich členů se řídí těmito stanovami 

ode dne jejich účinnosti. 
 
 
Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 10. 3. 2017. 
Podpis předsedy správní rady: 


