
Stanovy spolku 

 

VIA TEMPORA NOVA 
 

 

Úplné znění ke dni 12. března 2014 

 

Článek 1 

 

Název a sídlo spolku 

 

  

1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 

2. Sídlo: Roztoky u Prahy 

 

 

 

Článek 2 

 

Charakter spolku a její právní postavení 

 

Spolek VIA TEMPORA NOVA je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem vzniklým 

jako občanské sdružení registrací u Ministerstva vnitra dne 1. prosince 2009, č.j VS/1-

1/77 771/09-R, a existujícím v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

také jako „NOZ“). Spolek 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.  

 

Spolek 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 spolku. 
 
 
 

Článek 3 

 

Účel a základní cíle spolku 

 

Účelem a základním cílem spolku je záchrana českého kulturního dědictví, podpora při jeho 

záchraně a zpřístupnění takových objektů veřejnosti včetně podpory odborných programů 

(galerijních, muzejních i školních) a to ve spolupráci s příslušnými institucemi a orgány státní 

správy a místní samosprávy. Jedná se zejména o: 

a) podporu vhodnou pro vytváření uměleckých a historických sbírek a péči o ně; 

b) podporu organizací a jednotlivců v péči o památky a umělecká díla a podporu při 

jejich ochraně; 

c) vytváření podmínek, možností a rozvoje v poskytování všestranných informací pro 

potřeby jak odborné tak široké veřejnosti; 

d) opravu kulturních památek a uměleckých děl; 



e) organizaci a pořádání odborných seminářů; 

f) publikační činnost pro podporu populárně naučné literatury s historickou a kulturní 

tématikou; 

g) vydávání a distribuci výchovného a osvětového materiálu; 

h) zpřístupnění odborné a populárně naučné literatury s historickou a kulturní tématikou; 

i) mapování stavu kulturních a historických památek v České republice. 

 

 

 

Článek 4 

 

Členství, práva a povinnosti členů 

Formami činnosti spolku jsou zejména: 

a) realizace projektů udržitelnosti národního kulturního dědictví; 

b) monitorování stavu památek v České republice; 

c) realizace vzdělávacích projektů vedoucí k udržitelnosti národního kulturního dědictví; 

d) rozvoj materiálně technické základny; 

e) vydávání víceúčelových tiskovin pro odbornou a širokou veřejnost. 

 

 

 

Článek 5 

 

Členství, práva a povinnosti členů 

 

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 vysloví svůj souhlas se stanovami VIA TEMPORA NOVA a 

programem VIA TEMPORA NOVA. 

 

2. Členství ve VIA TEMPORA NOVA vzniká na základě schválení přihlášky prezídiem 

spolku. 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, jde-li o právnickou osobu, statutárního orgánu nebo 

jejího jiného zástupce. 

 

3. Podpisem musí být také potvrzen souhlas ke zpracování osobních údajů. 

 

4. O přijetí rozhoduje prezidium na svém nejbližším zasedání pouze 100% shodou všech 

hlasů 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 spolku a pokrývá administrativní náklady spojené s přijetím nového člena. 

 

5. Vstupní příspěvek členů bude ne diskriminativním způsobem stanoven prezídiem. 

 

6. Členství ve VIA TEMPORA NOVA zaniká: 

 vystoupením na základě písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze spolku, 

doručeného k rukám prezidia spolku, 

 úmrtím,  

 zrušením právnické osoby, 



 zrušením spolku s likvidací, 

 vyloučením člena prezídiem spolku v případě, že člen opakovaně i přes písemné 

upozornění prezidia neplní povinnosti člena, porušuje stanovy spolku či spolku svým 

chováním, jednáním či výroky škodí. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení 

povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Přezkumným 

orgánem dle ustanovení § 241 NOZ je prezídium; 

 nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve 

výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn. 

 

7. Člen VIA TEMPORA NOVA má právo zejména: 

a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit členy prezídia a dalších orgánů spolku, jsou-li 

zřízeny, a být do takových orgánů volen; 

b) předkládat návrhy, připomínky a stanoviska k činnosti spolku; 

c) podílet se na praktické činnosti spolku. 

 

8. Člen VIA TEMPORA NOVA je zejména povinen: 

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy, existují-li takové, a plnit usnesení orgánů 

spolku; 

b) platit pravidelně členské příspěvky, jsou-li prezídiem stanoveny; 

c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy a účelem spolku; 

d) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce; 

e) sdělovat prezidiu spolku veškeré změny údajů uvedených v přihlášce.  

 

9. Prezídium může zvolit čestným členem spolku 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. 

 

10. Aplikace ustanovení § 240 odst. 2 je vyloučena. 

 
 
 

Článek 6 

 

Organizační struktura 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je prezídium, které se schází nejméně jednou ročně, aby: 

A. schválilo změny stanov, 

B. zvolilo ze členů spolku na pětileté funkční období tříčlenné prezidium spolku, 

případně toto prezidium odvolalo. Počet členů prezidia může být vyšší, vždy však 

lichý; 

C. rozhodlo podle potřeb spolek o zřízení či zrušení dalších orgánů spolku, pověřilo členy 

spolku výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolalo; 

D. schválilo zprávu o činnosti spolku a účetní uzávěrku za předešlý rok; 

E. určilo a schválilo koncepci činnosti spolku na další období; 

F. stanovilo výši vstupního příspěvku, případně výši členských příspěvků; 

G. rozhodlo o vyloučení člena ze spolku a taktéž navrhlo a schválilo čestné členy spolku 

H. rozhodlo o zrušení spolku s likvidací. 

 



2. Prezídium spolku zasedá podle svého uvážení a potřeb spolku, nejméně však jednou 

ročně. Usnášeníschopné je, pokud se zasedání zúčastní nadpoloviční většina jeho členů. 

Není-li prezídium schopné se usnášet, svolá své náhradní zasedání do jednoho měsíce ode 

dne původního konání, toto opakované zasedání je usnášeníschopné bez ohledu na počet 

přítomných členů. Prezidium má povinnost do jednoho měsíce svolat zasedání prezídia, 

pokud ho o to požádá alespoň jedna třetina členů spolku, aby projednalo záležitosti členy 

navržené. 

 

3. Prezídium přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných na zasedání. 

Rozhodnutí o změně stanov spolku a o zrušení spolku s likvidací jsou přijímány 

dvoutřetinovou většinou všech členů prezídia.  

 

4. Činnost spolku řídí prezídium, které si volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta. 

 

5. Nemá-li prezídium žádného člena, přejímá jeho pravomoci členská schůze, kterou je 

oprávněna svolat alespoň třetina členů spolku. 

 

6. Aplikace ustanovení § 248 až 257 je vyloučena s výjimkou přiměřené aplikace za situace 

podle bodu 5 tohoto Článku 6. 

 

 

 

Článek 7 

 

Prezídium spolku 

 

 

1. Prezídium (výbor) tvoří kolektivní statutární orgán spolku a je tříčlenné.  

 

2. Prezídium tvoří prezident, viceprezident a člen prezídia.  

 

3. Prezident nebo viceprezident rozhodují o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny 

do působnosti členské schůze nebo prezídia. Prezident nebo viceprezident spolku 

zejména vyřizuje průběžně záležitosti spolku a při řízení spolku rozhoduje o všech 

záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování členské schůze nebo 

prezídia. 

 

4. Za spolek jedná navenek samostatně prezident nebo viceprezident. 

 

5. Prezident a viceprezident spolku jsou odpovědni prezídiu a jsou povinni poskytovat 

informace členům spolku o otázkách hospodaření. Prezident a viceprezident dále 

uskutečňují usnesení prezídia a členské schůze a přitom jsou povinni při řízení záležitostí 

spolku postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu a usneseními prezídia a 

členské schůze. 

 

6. Účetní uzávěrka musí být prezidentem nebo viceprezidentem předložena ke schválení 

prezídiu do každého 31. března roku následujícího po ukončení roku předchozího.  

 

 

 



Článek 8 

 

Zásady hospodaření spolek 

 

 

1. Spolek VIA TEMPORA NOVA je samostatným ekonomickým subjektem. 

 

2. Hospodaření spolku se plně řídí právními předpisy České republiky upravujícími tyto 

záležitosti.  

 

3. Majetek spolku VIA TEMPORA NOVA je ve vlastnictví spolku jako celku.  

 

4. Spolek 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 prezídia. 

 

5. S výsledky hospodaření seznamuje prezídium členy spolku na každé členské schůzi. Za 

výsledky hospodaření odpovídá prezídium. Prezídium má povinnost nakládat 

s finančními prostředky v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami. 

 

6. Spolek odpovídá za porušení svých povinností celým svým majetkem. 

  

7. Jednotliví členové neručí za dluhy spolku. 

 
 
 

Článek 9 

 

Zrušení spolku, závěrečná ustanovení 

 

Spolek se zrušuje pouze způsoby uvedenými v zákoně, zejména v ustanovení § 268 NOZ, 

nebo těchto stanovách. 

 

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

 

 

 


