
 Spolek přátel historie města Havířova, z. s. 
 

Stanovy spolku 
 
 

Čl. I. 
Název a sídlo 

 
Název spolku: Spolek přátel historie města Havířova, z. s. 
Sídlo spolku: Havířov – Město, Mánesova 527/16, PSČ: 736 01, tel: +420 775 878 925 
 

Čl. II. 
Účel spolku 

  
Spolek je dobrovolným sdružením fyzických, nebo právnických osob, občanů České republiky 
i zahraničí, kteří působí ve společenské, kulturní a vědecké sféře a jeho účelem je rozvíjet kulturně historické 
dědictví regionu a zachování historické paměti Těšínského Slezska s důrazem na dnešní oblast města Havířova a 
jeho území před vznikem města samotného. 
 

 
Čl. III. 

Hlavní činnost spolku 
 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je 
naplňován zejména prostřednictvím: 

 
1. Podpora, obnovení a uchování kulturně historického dědictví regionu a zachování historické paměti 

Těšínského Slezska s důrazem na město Havířov a obcí před jeho vznikem.  
2. Pořádání a podpora společenských akcí, kulturních a vědeckých výstav, přednášek, prezentací, vedoucích 

k podpoře, rozvoji a zachování historie regionálního charakteru. 
3. Publikační a vydavatelská činnost, která bude svým obsahem naplňovat účel spolku. 
4. Navazování kontaktů a spolupráce s obdobnými spolky, nadacemi a organizacemi jak v České republice, tak 

ve státech celého světa. 
5. Podpora žáků a studentů při jejich studiu a školních pracích. 
6. Badatelská a studijní činnost. 
 

Čl. IV. 
Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné 
přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy 
spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.  

2. Člen má právo 
    — účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován, 
    — účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 
    — volit předsedu spolku, 
    — předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
    — podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. 
3. Člen má povinnost 
    — dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, 
    — aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se  
zájmy spolku, 
    — aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 
    — platit členské příspěvky. 
4. Členství zaniká  
    — doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi, 
    — rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena,  
    — úmrtím člena, 
    — zánikem spolku, 

5. Členové spolku neručí za jeho dluhy. 

 
 



Čl. V. 
Orgány spolku 

 
Orgány spolku tvoří členská schůze a předseda spolku. 

 
Čl. VI. 

Členská schůze 
1. Členská schůze je vrcholným orgánem spolku. K výhradním oprávněním členské schůze patří: 

a) schvalování stanov a jejich změn, 
b) volba předsedy, 
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští rok, 
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 
f) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, 
g) rozhoduje o zániku spolku. 

2. Členská schůze je svolávána předsedou spolku. Členská schůze je svolávána nejméně jednou za rok, nebo na 
písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů spolku. V případě, že členskou schůzi nesvolá předseda spolku 
do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání členské schůze podanou jednou třetinou členů, mohou svolat 
členskou schůzi tito členové sami. 

3. Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové spolku. Právo účastnit se hlasování však mají 
členové starší 18 let. Předseda spolku je povinen zúčastnit se členské schůze. Členské schůze se mohou podle 
potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu členské schůze. 

4. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. 
Přitom každý člen spolku disponuje jedním hlasem. 

5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. 
 

Čl. VII. 
Předseda spolku 

 
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je 

oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou 
majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech 
jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen. 

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby. 
3. Předseda je povinen: 
— svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. Těchto stanov, 
— vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 
— archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze. 
 

Čl. VIII.  
Zásady hospodaření 

 
Prostředky spolku tvoří členské příspěvky, dotace, dary a výnosy z vlastní činnosti. Při svém hospodaření je 
spolek povinný se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. 

 
Čl. IX. 

Zánik spolku 
 
Spolek zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, nebo pravomocným 
rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky. V případě zániku spolku se provede likvidace, pro kterou 
se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o likvidaci korporací. 
 

Čl. X. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tyto stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 3. 11. 2014 v Havířově a nabývají účinnosti dnem 
registrace spolku. 
 
 
 
         


