
Stanovy občanského sdružení

VIA TEMPORA NOVA

Článek 1

Název a sídlo organizace

 
1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s.
2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy

Článek 2

Charakter sdružení a její právní postavení

  Sdružení  VIA TEMPORA NOVA je  dobrovolným  nevládním  neziskovým  občanským 
sdružením,  vzniklým  ze  zákona  č.  83/1990  Sb.  o  sdružování  občanů,  v platném  znění. 
Sdružení  je  právnickou  osobou  podle  českého  práva.  Sdružuje  občany  ke  společensky 
významným a prospěšným činnostem, jimiž jsou zejména: Záchrana a obnova nemovitých 
kulturních památek v ČR. 

Sdružení VIA TEMPORA NOVA se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, 
stanovami  VIA TEMPORA NOVA, organizačními  a  jednacími  řády a  ostatními  vnitřními 
předpisy, schválenými příslušnými k tomu zvolenými orgány občanského sdružení.

Článek 3

Poslání a základní cíle VIA TEMPORA NOVA

Při  záchraně,  revitalizaci  a  následnému  zpřístupnění  památek  veřejnosti  bude  občanské 
sdružení vyvíjet činnost odbornou, zároveň činnost osvětovou, lektorskou a publicistickou. 
Spolupracovat bude s odbornými státními i  nestátními institucemi českými i  zahraničními, 
stejně  tak  jak  s orgány státní  správy a  místní  samosprávy a  svoji  činnost  bude  směřovat 
zejména k :
a) podpoře organizací i jednotlivců v péči o nemovité kulturní památky 
b) podpora směřující ke vzniku sbírkových fondů a uměleckých sbírek, které budou umístěny 
na nemovitých kulturních památkách po jejich rekonstrukci
c) vytváření podmínek široké informovanosti veřejnosti laické i odborné včetně lektorského 
působení
d)  rekonstrukci  a  revitalizaci  nemovitých  kulturních  památek,  včetně  doprovodných 
ekonomických  programů
e) organizaci a pořádání odborných seminářů, kulturních akcí a pedagogické činnosti vedoucí 
k zvýšení zájmu odborné i laické veřejnosti o kulturní památky a sbírkové fondy všeobecně



f) publikační činnosti, vydávání materiálu s tematikou kulturně vzdělávací
g) zpřístupnění rekonstruovaných nemovitých kulturních památek a zároveň spolupodílení se 
na  obdobných  rekonstrukčně  osvětových  projektech  a  spolupráce  s dalšími  neziskovými 
organizacemi s obdobnou  tematickou náplní.

Sdružení  VIA TEMPORA NOVA se  ve  své  činnosti  řídí  obecně závaznými  právními 
předpisy,  stanovami  VIA TEMPORA NOVA, organizačními  a  jednacími  řády a  ostatními 
vnitřními předpisy, schválenými příslušnými k tomu zvolenými orgány občanského sdružení.

 
Článek 4

Členství, práva a povinnosti členů

Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let.

1. Členem Via tempora nova se může stát  každý občan České republiky.  Členem Via 
tempora nova může být také právnická osoba a zahraniční fyzická nebo právnická 
osoba, která souhlasí se Stanovami Via tempora nova a programem Via tempora nova.

2. Členství v Via tempora nova vzniká na základě schválení přihlášky členskou schůzí 
sdružení.  Přihláška musí obsahovat : příjmení, jméno, titul žadatele, adresu trvalého 
pobytu, rodné číslo, případně telefonické a e-mailové spojení, datum  podání přihlášky 
a vlastnoruční podpis žadatele nebo pověřené fyzické osoby zastupující právnickou 
osobu.

3. Podpisem musí být také potvrzen souhlas ke zpracování osobních údajů.
4. O  přijetí  rozhoduje  prezidium  na  svém  nejbližším  zasedání  pouze  100%  shodou 

hlasování  o  přijetí  nového  člena.  Podmínkou  je  uhrazení  zápisného  nejpozději 
k termínu, kdy zasedá prezidium po podání přihlášky. Zápisné je určeno pro každý 
kalendářní  rok  prezidiem  sdružení  a  pokrývá  administrativní  náklady  spojené 
s přijetím nového člena.

5. Vstupní příspěvek členů bude stanoven valnou hromadou.
6. Členství v Via tempora nova zaniká vystoupením, úmrtím, nebo zrušením členství při 

neplnění povinnosti člena, nebo zrušením právnické osoby. Zrušení členství provádí 
příslušný orgán Via tempora nova. Členství ve sdružení zaniká doručením písemného 
oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, k rukám prezidia sdružení. Úmrtím 
člena  sdružení.  Zánikem  sdružení.  Vyloučením  člena  členskou  schůzí  sdružení 
v případě,  že člen opakovaně i  přes písemné upozornění  prezidia porušuje stanovy 
sdružení či sdružení svým chováním, jednáním či výroky škodí.

7. Člen  Via  tempora  nova  má  právo  aktivně  se  podílet  na  její  činnosti,  vystupovat 
s návrhy a stanovisky k její činnosti, navrhovat kandidáty do jejich orgánů, volit a být 
volen do všech orgánů Via tempora nova.

8. Člen Via tempora nova je povinen dodržovat stanovy  a ostatní vnitřní předpisy a plnit 
usnesení orgánů. Člen  je dále povinen platit pravidelně členské příspěvky.

9. Aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné 
kroky, které by byla v rozporu se zájmy sdružení. Účastnit se jednání orgánů sdružení 



a přispívat ke zlepšení jejich práce, sdělovat prezidiu sdružení veškeré změny údajů 
uvedených v přihlášce. 

10. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o 
spolupráci  a  koná  v souladu  se  stanovami.  Čestný  člen  nemá  žádná  práva  ani 
povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. 

Článek 5

Organizační struktura

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, 
aby:
A, schválila změny stanov,
B, zvolila na tříleté funkční období tříčlenné prezidium sdružení, případně toto prezidium 
odvolala, počet členů prezidia může být vyšší, vždy však lichý;
C,  rozhodovat  podle  potřeb  sdružení  o  zřízení  či  zrušení  dalších  orgánů  sdružení, 
pověřovat členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí 
odvolávat
D,  schválila  zprávu  o  činnosti  sdružení,  účetní  uzávěrku  za  předešlý  rok  a  rozpočet 
sdružení, předkládaný prezídiem
E, schválila revizní zprávu
F, určila a schválila koncepci činnosti sdružení na další období
G, stanovila výši zápisného, případně výši členských příspěvků
H, schválila rozpočet sdružení na příští období
I, rozhodovat o vyloučení člena ze sdružení a taktéž navrhovala a schvalovala čestné členy 
sdružení
J, rozhodla o zániku sdružení

2.  Zasedání  členské schůze sdružení  svolává prezídium sdružení  podle svého uvážení, 
nejméně však jednou ročně. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina 
členů.  Není-li  členská  schůze  schopna  se  usnášet,  svolá  prezidium sdružení  náhradní 
členskou  schůzi  do  jednoho  měsíce  ode  dne  původního  konání,  tato  opakovaná  je 
usnášeníschopná  bez  ohledu  na  počet  přítomných  členů.  Prezidium má  povinnost  do 
jednoho měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá alespoň jedna třetina členů 
sdružení. 

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Rozhodnutí o změně 
stanov sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů 
sdružení. 

4. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí prezídium, které si volí ze svého středu 
prezidenta, viceprezidenta a hospodáře.



Článek 6

Prezídium sdružení

1.  Prezídium sdružení je tříčlenné. 

 2. Výbor tvoří prezident, viceprezident a hospodář. 

 3. Prezident rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do působnosti 
členské schůze a prezídia. Prezident je výkonným orgánem sdružení zastupující sdružení 
vůči  třetím  osobám.  Prezident  sdružení  je  odpovědný  členské  schůzi.  Uskutečňuje 
usnesení této členské schůze a přitom je povinen při řízení záležitosti sdružení postupovat 
v souladu s ustanoveními právního řádu a usnesení členské schůze.

4. Prezident sdružení vyřizuje průběžně záležitosti sdružení a při řízení sdružení rozhoduje 
o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování členské schůze. 
Je  povinen  poskytovat  informace  členům  sdružení  o  otázkách  hospodaření.  Účetní 
uzávěrka  musí  být  předložena  ke  schválení  členské  schůzi  do  každého  31.  1.  roku 
následujícího po ukončení roku předchozího. 

Článek 7
Jednání jménem sdružení

 Jménem sdružení jedná jeho prezident, případně písemně jím zmocněný viceprezident 
sdružení.

Článek 8

Zásady hospodaření sdružení

1. Organizace sdružení Via tempora nova je samostatným ekonomickým subjektem.
2. Hospodaření organizace se plně řídí zákony ČR a právními předpisy upravujícími tyto 

záležitosti. 
3. Majetek sdružení Via tempora nova je ve vlastnictví organizace jako celku. 
4. Sdružení  samostatně  hospodaří  s příjmy  z členských  příspěvků,  jakož  i  s dalšími 

příjmy  (dary,  dotacemi,  výnosy).  Z příjmů  se  hradí  především náklady  na  vlastní 
činnost a podporu svých členů a pořizuje si majetek nezbytný k realizaci své činnosti. 
Použití  příjmů k jinému účelu  je  možné pouze na základě  předchozího rozhodnutí 
členské schůze.

5. S výsledky hospodaření  seznamuje  prezídium a  hospodář  členy sdružení  na  každé 
členské  schůzi.  Za  výsledky hospodaření  odpovídá  prezídium.  Sdružení  hospodaří 
podle  ročního  rozpočtu  sestaveného  prezidiem  a  schváleného  členskou  schůzí. 



Prezídium  má  povinnost  nakládat  s finančními  prostředky  v souladu  s platnými 
právními předpisy a těmito stanovami.

6. Sdružení odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 
7. Jednotliví členové neodpovídají za závazky sdružení.

 Článek 9

Závěrečná a přechodná ustanovení
Zánik Sdružení

Sdružení zaniká pouze způsoby uvedenými v § 12 zák. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly projednány a  schváleny na  zakládající  členské  schůzi  dne  6.  září  2011, 
účinnosti nabývají dnem registrace u MV ČR.

  


