
Stanovy
 

Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice 
Národního muzea, z.s. 

Část I. Základní ustanovení

Čl. 1 - Společnost
1.  Společnost  spolupracovníků  Kroužkovací  stanice  Národního  muzea,  z.s. (dále  jen  „společnost“)  je

spolkem založeným podle občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). 
2.  Sídlem společnosti je Hornoměcholupská 34, 102  00 Praha 10 - Hostivař.
3. Společnost je dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb

a organizování činnosti v oblasti výzkumu ekologie ptactva, jeho ochrany a popularizace na základě značení
ptáků a sledování jejich pohybu.

 
Čl. 2 - Cíle činnosti společnosti
1.  Hlavním  cílem  společnosti  je  výzkum  ekologie  ptactva,  jeho  ochrana  a  popularizace.  Za  tím  účelem
společnost a její členové ve spolupráci s Kroužkovací stanicí Národního muzea zejména:

a) sleduje a shromažďuje údaje o výskytu ptactva a trasách jeho pohybu,
b) provádí  značení  ptactva  a  zajišťuje  odborné,  materiální  a  administrativní  podmínky  pro  jeho

provádění,
c) poskytuje údaje o výskytu ptactva a trasách jeho pohybu zejména pro výzkumné a vzdělávací účely,
d) spolupracuje s Českou společností ornitologickou a ostatními organizacemi v ČR i zahraničí, které se

obdobnou činností zabývají, jakož i s orgány veřejné správy,
e) zajišťuje ornitologické kroužky a jejich distribuci oprávněným osobám,
f) provádí ediční, propagační a osvětovou činnost zaměřenou především na ornitologii a ochranu ptáků a

jejich prostředí, včetně zajištění odborných zdrojů informací členům.
2. Společnost provádí doplňkovou hospodářskou činnost zejména v oblasti péče o ptactvo a jeho prostředí, 
zejména zpracováním odborných studií a výrobou a zajištěním prostředků přímé ochrany nebo výzkumu ptactva.

 Část II. Členství ve společnosti

Čl. 3 - Vznik členství
1. Členem společnosti se může stát každá fyzická osoba starší 15 let a každá právnická osoba. Podmínkou vzniku

členství ve společnosti je podání písemné přihlášky. Žadatel tím souhlasí s evidováním údajů dle článku 5.
2. Členství vzniká přijetím žadatele výborem společnosti.

Čl. 4 - Členská práva a povinnosti
1. Člen společnosti má právo zejména:

a) podílet se na jednání a rozhodování členské schůze,
b) volit a být volen do výboru a kontrolní komise společnosti, je-li starší 18 let,
c) účastnit se veškeré činnosti společnosti a požívat výhod, které společnost svým členům poskytuje,
d) na poskytnutí informací o hospodaření společnosti,
e) na poskytnutí  dat  o značení  a zpětném odchytu ptactva ze souhrnného zpracování  pro svou osobní

potřebu (pro studijní a výzkumné účely), nikoliv však ke komerčním účelům anebo k jejich přenechání
třetím osobám.

2. Člen společnosti je povinen zejména:
a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společnosti, 
b) řádně hradit členské příspěvky a případné dodatečné členské příspěvky dle čl. 19,
c) podílet se na činnosti a naplňování cílů společnosti,
d) dbát o dobré jméno společnosti,
e) dbát usnesení sválených výborem společnosti.

3. Člen společnosti se zavazuje předávat společnosti údaje o značení a zpětném odchytu ptactva k souhrnnému
zpracování a dalšímu využití ve stanoveném rozsahu a termínu.



Čl. 5 – Seznam členů
1.  Společnost  vede  neveřejný  seznam všech  svých  členů.  Do seznamu členů  se zapisuje  u fyzických  osob

příjmení a jméno, bydliště a datum narození člena, číslo povolení k odchytu a kroužkování volně žijících
ptáků a  kontaktní  údaje;  u  právnických  osob název,  sídlo,  identifikační  číslo,  jméno  kontaktní  osoby a
kontaktní  údaje.  V  evidenci  se  bez  zbytečného  odkladu  vyznačí  všechny  známé  změny  evidovaných
skutečností. Člen společnosti souhlasí se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu.

Čl. 6 - Zánik členství
1. Členství ve společnosti zaniká:

a) vystoupením,
b) úmrtím  člena  -  fyzické  osoby;  vstupem  člena  -  právnické  osoby  do  likvidace  nebo  prohlášením

konkursu,
c) vyloučením,
d) rozpuštěním společnosti,
e) nezaplacením členských příspěvků dva roky po sobě.

2. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení výboru společnosti. 
3. Výbor společnosti může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:

a) závažným způsobem nebo opětovně či přes výstrahu porušuje či neplní své členské povinnosti určené
stanovami společnosti nebo usneseními jejích orgánů, 

b) byl  pravomocně  odsouzen  pro  úmyslný  trestný  čin  spáchaný  proti  společnosti  nebo  proti  členům
společnosti, nebo byl pravomocně odsouzen pro zaviněné porušení povinností stanovených právními
předpisy o ochraně přírody a krajiny, životního prostředí a o ochraně zvířat,

c) opakovaně,  ani  po písemném upozornění,  nehradí  stanovené členské příspěvky,  případně dodatečné
členské příspěvky,

d) závažným způsobem nebo opětovně porušuje právní předpisy nebo poškodí dobré jméno společnosti. 
4. Rozhodnutí o vyloučení ze společnosti musí být členovi oznámeno písemně a musí obsahovat odůvodnění.

Část III. Orgány společnosti

Čl. 7 - Orgány společnosti 
Orgány společnosti jsou:

a) členská chůze,
b) výbor,
c) předseda,
d) místopředseda,
e) kontrolní komise.

Čl. 8 - Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti členské schůze patří zejména:

a) schvalovat stanovy a jejich změny,
b) volit a odvolávat členy výboru a kontrolní komise, 
c) schvalovat roční výsledky hospodaření a výroční zprávu o hospodaření společnosti, rozhodovat 

o využití zisku a o způsobu úhrady případné ztráty,
d) rozhodovat o odvoláních proti usnesení výboru,
e) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiné změně organizace společnosti,
f) rozhodovat o dobrovolném rozpuštění společnosti a jmenování likvidátora,
g) rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí.

Čl. 9 - Výbor společnosti
1. Výbor je výkonným orgánem společnosti, má 7 členů. 
2. Výbor je volen na funkční období 5 let.
3. Výbor je řízen předsedou nebo místopředsedou. 
4. Výbor ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu a stanoví pracovní působnost svým dalším

členům. 
5. Výbor:

a) plní stanovy a usnesení členské schůze,



b) odpovídá členské schůzi a členům společnosti za řádné hospodaření společnosti, správu jejího majetku
a vedení administrativy,

c) organizuje běžnou činnost společnosti,
d) zajišťuje  vedení  účetnictví  společnosti  a  sestavení  ročních  účetních  výkazů  a  zprávy  o  ročních

výsledcích hospodaření,
e) svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání,
f) rozhoduje o přijetí členů společnosti,
g) rozhoduje o vyloučení členů společnosti,
h) rozhoduje v pracovně-právních záležitostech společnosti,
i) rozhoduje o výši členských příspěvků a případných dodatečných členských příspěvků členů společnosti

a postupu jejich splácení.
j) schvaluje usnesení, která konkretizují vybraná ustanovení stanov

Čl. 10  -  Předseda a místopředseda
1. Předseda výboru je statutárním orgánem společnosti.  
2.  V případě  dlouhodobé nepřítomnosti  předsedy výboru,  jeho zjevné nečinnosti  či  jiné neschopnosti  dostát
svým povinnostem může výbor pověřit plněním jeho funkcí místopředsedu a to v plném rozsahu. 
3. Předseda a místopředseda výboru jsou povinni řídit  se stanovami společnosti,  jakož i usneseními členské
schůze a výboru.
4. Předseda a místopředseda jsou povinni v následujících otázkách jednat pouze se souhlasem výboru:

a) zcizování movitého a nemovitého hmotného investičního majetku společnosti, nebo zřizování věcných
břemen k němu,

b) přijetí úvěru nebo půjčky,
c) zřizování zástavních práv, nebo poskytování záruk a půjček,
d) rozhodnutí o vynaložení prostředků, jejichž objem je větší než 50 % rozpočtovaného objemu ročních

příjmů,
e) poskytnutí daru, sponzorského příspěvku a jiného obdobného plnění

      
Čl. 11  -  Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost společnosti a projednává stížnosti jejích členů na

činnost  výboru.  Odpovídá  členské  schůzi  a  je  nezávislá  na  ostatních  orgánech  společnosti.  Její  členové
nemohou být současně členy výboru.

2. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí na funkční období 5 let.
3. Kontrolní komise kontroluje:

a) hospodaření společnosti, roční účetní výkazy, způsob použití zisku nebo úhrady ztráty společnosti,
b) dodržování stanov a obecně závazných právních předpisů,
c) plnění usnesení členské schůze,

4. Zpráva o činnosti kontrolní komise je součástí programu členské schůze.

Čl. 12 - Odstoupení a kooptace člena orgánu společnosti
1. Člen orgánu společnosti, který je do své funkce zvolen, může ze své funkce odstoupit. Odstoupení oznámí

písemně orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení tento orgán projednal.
2.  Za  odstoupivšího člena orgánu příslušný orgán  může kooptovat nového člena až do řádné volby nového

orgánu členskou schůzí. Kooptovaný člen má práva a povinnosti řádného člena.
3. V případě odstoupení předsedy výboru svolá výbor bez zbytečného prodlení jednání výboru k volbě nového

předsedy.

Čl. 13 - Jednání členské schůze
1. Jednání členské schůze svolává výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva roky.
2.  Člena  -  právnickou  osobu může  na  jednání  členské  schůze  zastupovat  pouze  statutární  orgán,  nebo jím
písemně zmocněná osoba. Člen může písemně zmocnit jiného člena, aby jej na členské schůzi zastupoval.

Čl. 14 - Jednání výboru
1. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za pololetí. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu

kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
2. Jednání výboru svolává předseda nebo místopředseda pozváním ostatních členů výboru. 

Část IV. Jednání orgánů společnosti



3. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro
ně nadpoloviční většina přítomných.

4. Jednání výboru má právo se účastnit předseda kontrolní komise nebo jiný její člen. Jeho hlas je poradní.
Předseda kontrolní komise dostává rovněž zápisy z jednání výboru a to nejpozději do 15 dnů od termínu
jejich konání.

Čl.  15 - Jednání kontrolní komise
1. Kontrolní komise se schází podle potřeby.
2. Jednání kontrolní komise svolává její předseda pozváním ostatních členů kontrolní komise.
3. Kontrolní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva její členové.
4. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina členů komise.
5. Zápis z jednání kontrolní komise je předáván na vědomí výboru.
 

Část V. Hospodaření společnosti

Čl. 16 - Účetnictví a zdroje financování společnosti
1. Hospodaření společnosti a účetnictví se řídí platnými právními předpisy a těmito stanovami.
2. Základními zdroji financování společnosti jsou:

a) členské příspěvky
b) dotace a granty
c) dary,
d) dědění ze závěti,
e) veřejné sbírky,
f) vlastní hospodářská činnost,
g) ostatní příjmy a výnosy.

Čl. 17 – Členské příspěvky
1.  Členské příspěvky slouží  ke krytí  odůvodněných  provozních a správních nákladů společnosti,  k nákupu

materiálů  a  služeb  pro  činnost  společnosti  a  jejích  členů  v souladu  s těmito  stanovami.  Výše  členských
příspěvků je navrhována ke schválení výborem členské schůzi dvousložkově:
a) základní složka diferencovaně pro fyzické osoby mladší 18 let, pro fyzické osoby starší 18 let a pro

právnické osoby,
b) pohyblivá  složka  diferencovaně  podle  počtu  požadovaných  ornitologických  kroužků  příslušným

členem.
2.  Dodatečné  členské  příspěvky slouží  k  doplňování  peněžních  prostředků  společnosti  zejména  ke  krytí

dlouhodobějšího nedostatku finančních prostředků, například k nákupu materiálu a služeb, o jejichž pořízení
již rozhodla členská schůze.
Dodatečné členské příspěvky, jejich výši a termíny splácení stanovuje na návrh výboru členská schůze s tím,
že výše dodatečného členského příspěvku nesmí převyšovat základní členský příspěvek. 

Čl. 18 - Majetkové vypořádání
1. Zánikem členství ve společnosti nevzniká dosavadnímu členovi vůči společnosti nárok na vypořádací podíl. 
2. Při dobrovolném rozpuštění společnosti rozhodne o naložení s majetkem společnosti členská schůze s tím, že
    přednostně musí být použit na krytí případných závazků společnosti.

Čl. 19 - Použití výsledku hospodaření 
1. Hospodářský výsledek a peněžní prostředky na konci účetního období společnost převádí do dalšího období.


