Stanovy
Klubu přátel hornických tradic – Kladno o.s.
Čl. I
Název a definice Klubu
1. Klub přátel hornických tradic – Kladno o. s. (dále jen „Klub“) je nezávislou
dobrovolnou zájmovou organizací působící na území ČR. Sdružuje fyzické i právnické
osoby se zájmem o udržení a podporu hornických tradic.
2. Klub je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., ve znění
pozdějších úprav. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost
z těchto vztahů vyplývajících.

Čl. II
Sídlo Klubu
Sídlem Klubu je Hornický skanzen Mayrau, Vinařice u Kladna 56, PSČ 273 07

Čl. III
Poslání a cíle Klubu
1. Posláním Klubu je vytvářet podmínky pro pravidelné setkávání zájemců o hornickou
historii, zastánců hornických tradic a všech ostatních příznivců zachování
industriálních památek v kladenském a slánském regionu.
Provádět sbírkovou činnost exponátů a vytvářet úzké vazby pro spolupráci s NTM
Praha, Sládečkovým muzeem Kladno, s obecními úřady a ostatními institucemi a
školami zejména v oblasti poznávací, pedagogické, kulturní, sportovní a turistické
s cílem přiblížit co možná nejširší veřejnosti industriální dějiny kladenského okresu.
K tomuto zaměření provádět besedy, přednášky, tématické zájezdy, turistické,
sportovní a kulturní akce, podílet se a spolupracovat na akcích pořádaných Hornickým
skanzenem Mayrau.
Spolupracovat s výrobními institucemi, resortními ministerstvy, báňskými úřady a
organizacemi Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu.
Spolupracovat s obdobnými zájmovými organizacemi a hornickými muzei v ČR i
v zahraničí.
Podílet se na ochraně kulturních hodnot, zejména technických a turisticky zajímavých
památek hornické činnosti na Kladensku.

Vydávat periodické i neperiodické publikace o činnosti Klubu, historii hornictví a
všeobecných otázkách souvisejících s hornickou činností.
2. Klub je nezisková organizace a prostředky Klubu smějí být použity pouze pro účely
dané stanovami.

Čl. IV
Vznik a zánik členství
1. Členy Klubu se mohou stát fyzické i právnické osoby
Členství v Klubu je založeno na zásadě dobrovolnosti, vědomého souhlasu a zájmu
plnit společenské poslání Klubu.
Členství v Klubu je:
a) Individuální – individuálním členem Klubu se může stát každý občan ČR, který
má aktivní zájem o spolupráci a činnost Klubu a u něhož jsou předpoklady
k plnění úkolů Klubu a povinností člena Klubu.
Členem Klubu se může stát i cizinec, mající zájem o aktivní spolupráci s Klubem.
b) Kolektivní – kolektivním členem se může stát každá výrobní i nevýrobní
organizace, společenské instituce, školy, muzea apod.
Kolektivní člen je zastupován odpovědným pracovníkem příslušné organizace na
základě pověření jejím vedením.
2. Členství v Klubu vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem Klubu ke
dni zaplacení příslušné výše členského příspěvku. Každý člen Klubu obdrží členský
průkaz.
3. Členství v Klubu zaniká:
a) Dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení z Klubu do
sekretariátu Klubu.
b) Z rozhodnutí výboru Klubu o vyloučení člena z důvodu závažného porušení
členských povinností nebo jejich dlouhodobým neplněním, nebo neplacením
členských příspěvků 2x po sobě jdoucích letech.
c) Úmrtím člena Klubu.
d) Zánikem právnické osoby.
4. Výbor Klubu je oprávněn pozastavit výkon členských práv člena Klubu z důvodu
porušení členských povinností či jejich delším neplněním.

Člen Klubu, jemuž byl výkon členských práv pozastaven, zůstává členem Klubu,
nemůže však vykonávat svá práva. Definitivní rozhodnutí v takovém případě náleží
nejbližší členské schůzi.
5. Při zániku členství je člen kterému členství zaniklo, povinen vrátit všechny svěřené
prostředky z majetku Klubu.
Při zániku členství se neprovádí majetkové vypořádání zaplacených členských
příspěvků.
6. Proti odmítnutí členství v Klubu lze podat do 30 dnů po vyrozumění písemné
odvolání, o kterém rozhodne s konečnou platností nejbližší členská schůze.
7. Evidenci členů Klubu vede pověřený člen výboru Klubu.

Čl. V
Práva a povinnosti členů Klubu
1. Každý člen Klubu má právo:
a) Být řádně informován o plánech činnosti a výsledcích práce Klubu, předkládat
návrhy a podněty k práci Klubu a spolupráci s Hornickým skanzenem Mayrau.
b) Podílet se na všech formách činnosti Klubu a účastnit se akcí organizovaných
Klubem.
c) Volit a být volen do výboru Klubu, revizní komise a případných dalších orgánů
Klubu.
d) Volit a hlasovat na členské schůzi Klubu případně v dalších orgánech Klubu
kde to stanovy předpokládají.
e) Na základě dohody uzavřené mezi Klubem a Hornickým skanzenem Mayrau
právo na volný vstup do expozic a výstav Skanzenu.
f) Přednostní účast na akcích Skanzenu.
g) Přednostního nákupu publikací vydávaných Klubem nebo Skanzenem a právo
předkládat své příspěvky do publikací vydávaných Klubem nebo Skanzenem.
2. Každý člen Klubu je povinen:
a) Dodržovat stanovy Klubu a další dokumenty schválené orgány Klubu.
b) Platit členské příspěvky dle příspěvkového řádu a ve stanovené výši.
c) Důsledně vykonávat funkce do nichž byl zvolen nebo delegován.
d) Aktivně se zúčastňovat práce Klubu.
e) Hájit zájmy a poslání Klubu a Hornického skanzenu Mayrau a svojí činností
přispívat k jejich dobrému jménu V ČR i v zahraničí.

Čl. VI
Členské příspěvky
1. Každý člen Klubu platí roční členský příspěvek stanovený členskou schůzí členů
Klubu v příspěvkovém řádu, případně se podílí na nákladech Klubu dle pravidel
schválených členskou schůzí Klubu.
2. Příspěvky stanovené v příspěvkovém řádu představují minimální hranici a jednotlivým
členům se ponechává na vůli si příspěvek dle svých možností případně zvýšit.

Čl. VII
Organizační uspořádání a orgány Klubu
1. Orgány Klubu jsou:
a) Členská schůze.
b) Výbor Klubu.
c) Předseda, místopředseda, výkonný tajemník, hospodář Klubu.
d) Revizní komise.

Čl. VIII
Členská schůze
1. Členská schůze je vrcholným orgánem Klubu. Tvoří ji členové Klubu – fyzické osoby
a delegáti zastupující kolektivní členy. Každý účastník má jeden hlas.
2. Řádná členská schůze sse koná minimálně dvakrát ročně.
3. Mimořádná členská schůze musí být výborem svolána nejpozději do 30 dnů:
a) Na písemnou žádost revizní komise.
b) Požádá-li o svolání minimálně 10% členů.
4. Pozvánka na členskou schůzi musí být členům odeslána nejpozději 15 dnů před jejím
zahájením a musí obsahovat program jednání.
5. Členská schůze je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Usnesení členské schůze je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných členů.
6. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
a) Schvalovat stanovy Klubu a jejich změny.
b) Volit členy výboru Klubu a revizní komise.
c) Projednávat a schvalovat zprávy výboru Klubu o činnosti a jeho další
programové cíle.
d) Projednávat a schvalovat zprávy revizní komise.

e) Schvalovat zásady pro placení členských příspěvků (příspěvkový řád),
schvalovat rozpočet Klubu a jeho čerpání.
f) Usnášet se o zrušení Klubu a pravidlech s tím souvisejícího majetkového
vypořádání.
g) Rozhodovat o odvolání se člena Klubu proti rozhodnutí výboru Klubu o jeho
vyloučení nebo pozastavení výkonu členských práv.

Čl. IX
Výbor Klubu
1. Činnost Klubu mezi zasedáními členských schůzí řídí výbor Klubu. Výbor Klubu
odpovídá za svoji činnost členské schůzi.
2. Výbor Klubu je tvořen 7 členy volenými členskou schůzí na dobu tří let.
3. Výbor Klubu se schází nejméně 4x do roka. Je schopen jednat a usnášet se, je-li
přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení výboru je schválené, hlasuje-li pro
něj nadpoloviční většina přítomných s tím, že každý člen má při hlasování jeden hlas.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. Na ustanovující schůzi výboru Klubu se
a) volí: předseda výboru, místopředseda výboru, hospodář Klubu.
b) jmenuje: výkonný tajemník Klubu
5. Do pravomoci výboru patří zejména:
a) Navrhovat program činnosti Klubu a kontrolovat jeho plnění.
b) Svolávat členské schůze.
c) Schvalovat přijímání členů Klubu.
d) Pozastavovat výkon členských práv a rozhodovat o vyloučení člena z Klubu.
e) Volit i jmenovat do výše uvedených funkcí členy výboru Klubu, i je z funkcí
odvolávat.
f) Výbor je oprávněn projednávat za Klub všechny věci související s činností
Klubu.
g) Výbor Klubu je oprávněn kooptovat člena výboru v období mezi konáním
členských schůzí a to nejvýše v počtu 2 členů. Kooptace podléhá schválení na
nejbližší členské schůzi.
6. Statutárními zástupci Klubu jsou:
a) předseda výboru Klubu
b) místopředseda výboru Klubu

c) výkonný tajemník Klubu
Podpisová oprávnění:
Za Klub podepisuje předseda výboru, nebo místopředseda výboru, nebo výkonný
tajemník Klubu a další člen výboru.
7. Člen výboru může ze své funkce odstoupit.
Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo byl povinen
projednat výbor Klubu.
Výbor Klubu je povinen odstoupení člena výboru projednat na nejbližším zasedání
výboru Klubu.

Čl. X
Předseda výboru Klubu
1. Řídí činnost výboru Klubu mezi zasedáními členských schůzí. Svolává zasedání
výboru Klubu a řídí jeho průběh.
2. Zastupuje Klub navenek a je oprávněn jednat ve všech věcech souvisejících s činností
Klubu.
3. Rozhoduje ve věcech v působnosti Klubu pokud stanovy nevyhrazují tato rozhodnutí
členské schůzi nebo výboru Klubu, nebo pokud si tyto orgány určité rozhodnutí
nevyhradí.

Čl. XI
Místopředseda výboru Klubu
Zastupuje předsedu výboru Klubu v době jeho nepřítomnosti.

Čl. XII
Hospodář Klubu
Zajišťuje činnosti související s ekonomickou stránkou chodu Klubu a ve své činnosti se
řídí stanovenými zásadami hospodaření Klubu.

Čl. XIII
Výkonný tajemník Klubu
1. Tajemník je výkonným orgánem Klubu a ve své činnosti je odpovědný výboru Klubu.
2. Zastupuje Klub ve věcech, které si nevyhradil výbor Klubu, zejména zastupuje Klub
v pracovněprávních a výborem Klubu nevyřizovaných obchodně ekonomických a
technických věcech.
3. Spravuje majetek Klubu a odpovídá za jeho řádnou evidenci.

4. Pro zajištění činnosti Klubu zřizuje sekretariát jehož činnost řídí.
5. Zajišťuje potřebnou činnost sekretariátu pro členské schůze, výbor Klubu, revizní
komisi a případné další odborné orgány nebo pracovní skupiny Klubu.
6. K zajištění úkolů využívá dle potřeby pracovní skupiny, experty, specializované firmy
a organizace a dalších aktivit.

Čl. XVI
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem Klubu. Za svojí činnost odpovídá členské
schůzi.
2. Členové revizní komise jsou voleni členskou schůzí v počtu 3 členů na dobu tří let.
3. Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost komise a
předseda revizní komise je zván na jednání výboru Klubu a má poradní hlas.
4. Členové revizní komise nesmějí být členy výboru Klubu.
5. Ve své práci se revizní komise řídí obecně závaznými právními normami České
republiky a stanovami Klubu.
Provádí kontrolní činnost a alespoň jedenkrát do roka revizi hospodaření.
Revizní nálezy projednává s výborem Klubu a doporučuje nápravná opatření.
Zprávy o činnosti a výsledcích kontroly hospodaření předkládá členské schůzi.
6. Revizní komise je oprávněna kooptovat nové členy komise maximálně v rozsahu 1/3
členů zvolených členskou schůzí.
7. Člen revizní komise může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem,
kdy jeho odstoupení projednala nebo byla povinna projednat revizní komise. Revizní
komise je povinna odstoupení člena projednat na nejbližším zasedání poté, co se o
odstoupení dověděla.

Čl. XV
Pracovní skupiny
K práci na jednotlivých úsecích nebo k plnění jednotlivých úkolů a cílů mohou být
ustanovovány na základě rozhodnutí výboru Klubu dočasné pracovní skupiny. Členy
těchto pracovních skupin potvrzuje na návrh výkonného tajemníka Klubu výbor Klubu.

Čl. XVI
Zásady hospodaření Klubu
1. Hospodaření Klubu se řídí všeobecně závaznými právními předpisy platnými pro
neziskové organizace a občanská sdružení, stanovami Klubu, rozpočtem a
stanovenými zásadami hospodaření.
2. Klub hospodaří se svým majetkem v souladu se svým posláním, cílem a se zájmy
svých členů.
3. Příjmy Klubu tvoří:
a) Členské příspěvky.
b) Dotace, subvence a dary cizích subjektů.
c) Příjmy z vlastní odborné činnosti.
d) Jiné.
4. Majetek Klubu tvoří příspěvky, úroky, dary, nevyčerpané provozní prostředky
z minulých období, majetkové účasti na podnikání jiných osob či společností, movitý
a nemovitý majetek získaný Klubem.
5. Klub vede podvojné účetnictví podle účetních standartů platných pro neziskové
organizace a občanská sdružení. Účetní uzávěrku prověřuje před jejím předložením
členské schůzi revizní komise.
6. Rozpočtový přebytek nebo schodek je rozdílem nákladů vynaložených na činnost
Klubu a získaných příjmů. O vypořádání rozpočtového přebytku nebo schodku
rozhoduje členská schůze Klubu.
7. Praktické postupy zásad hospodaření jsou podrobněji rozpracovány vnitroklubovou
směrnicí, schválenou výborem Klubu.
8. Za řádné hospodaření, vedení příslušných evidencí, dodržování schváleného rozpočtu
a plnění odvodových povinností odpovídá hospodář Klubu a výkonný tajemník Klubu.

Čl. XVII
Zánik Klubu
1. Klub zaniká dobrovolným rozhodnutím členské schůze členů Klubu. Platnost usnesení
o zániku Klubu vyžaduje většinu 4/5 hlasů, přičemž účast na členské schůzi musí být
alespoň 51% členů.

2. Po zániku Klubu se provede majetková likvidace v souladu s právními předpisy.
S majetkem bude naloženo ve prospěch veřejně prospěšné činnosti podle rozhodnutí
členské schůze.

Čl. XVIII
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny na zasedání přípravného výboru dne 29. srpna 2006 ve
Vinařících u Kladna všemi členy přípravného výboru a na důkaz toho připojují své
podpisy:
Pan Ing. Vladimír Čuřík,
bytem Dřevěnkov 523, 273 02 Tuchlovice

……………………………..

Pan Bořivoj Hasman,
bytem Švédská 2503, 272 01 Kladno

……………………………..

Pan Ing. Štěpán Matula,
bytem Bendlova 3126, 272 01 Kladno

…………………………….

Pan Jaroslav Gruber,
bytem Před přejezdem 222, 273 41 Brandýsek

…………………………….

Pan Jan Uváček,
bytem Vítězná 2958, 272 04 Kladno 4

…………………………….

Příloha:
Zápis z ustanovující schůze přípravného výboru konané dne 15. srpna 2006 ve Skanzenu
Mayrau v Kladně – Vinařících za účelem přípravy založení občanského sdružení ve
smyslu zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších úprav.

