
STANOVY
Klubu Za starou Prahu, z. s.

Tyto stanovy, upravené ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), byly
schváleny výročním členským shromážděním dne 1. 3. 2014.

§ 1.
Název a hlavní činnost spolku

A) Spolek užívá od svého založení dne 28. ledna 1900 svůj tradiční název Klub Za starou
Prahu. K němu je nyní připojen slovní doplněk zapsaný spolek ve zkratce z. s.
Úplný název zní: Klub Za starou Prahu, z. s.

B) Klub Za starou Prahu, z. s. (v dalším textu jen Klub) je nepolitickým spolkem. Jeho
hlavní činnost je zaměřena na aktivní ochranu památek, přírody a krajiny, historické
městské zeleně a veřejné estetiky, dále na šíření pochopení a osvěty zejména
v oborech památkové péče, dějin umění, historie architektury a urbanismu.

§ 2.
Formy naplňování hlavní činnosti spolku

A) Podáváním podnětů, stanovisek, interpelací, žádostí, peticí, rozkladů, pamětních spisů
atd. zákonodárným, výkonným, samosprávným a jiným veřejným institucím i
jednotlivcům.

B) Účastí ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy
ochrany památek, přírody a krajiny, historické městské zeleně a veřejné estetiky.

C) Informačními, manifestačními, případně protestními veřejnými shromážděními.
D) Přednáškami, konferencemi, vycházkami, prohlídkami, výstavami,

společenskými večery a dalšími osvětovými akcemi.
E) Vlastní vydavatelskou činností, zejména vydáváním časopisu Za starou Prahu, věstník

Klubu Za starou Prahu.
F) Popularizací odborné literatury blízké hlavní činnosti spolku prostřednictvím vlastního

knihkupectví Juditina věž.
G) Finančními sbírkami.
H) Dle uvážení a potřeby může Klub zakládat pobočné spolky, nebo se stát členem jiných

spolků s obdobnými cíly. Tímto rozhodnutím je pověřena Domácí rada Klubu
s dodatečným schválením výroční členské schůze. Klub může podporovat vzniklý
pobočný spolek materiálně i jinak.

§ 3.
Sídlem Klubu je Praha. Plná adresa zní: Klub Za starou Prahu, z.s., Mostecká 1/56, 118 00
Praha 1.

§ 4.
Členská agenda, seznam členů

A) Členem Klubu se může stát každý, je-li o něm známo, nebo lze-li předpokládat, že je
poslání Klubu oddán. Přijetí nového člena schvaluje Domácí rada Klubu.



B) Jednací řeč Klubu je česká, v korespondenci však se může užívat i jazyků cizích
v překladu původního dopisu.

C) Seznam členů Klubu je neveřejný. Členskou agendu vedou a nahlížet do ní mohou jen
členové Klubu z pověření Domácí rady.

D) Údaje z členské agendy Klubu nesmí být poskytnuty třetí straně.

§ 5.
Členové Klubu jsou

A) činní s ročním peněžním příspěvkem, stanoveným členským shromážděním, nebo
v odůvodněných případech Domácí radou Klubu s dodatečným schválením členského
shromáždění.

B) čestní, valnou hromadou zvolení za vynikající zásluhy a ideu, jíž Klub slouží. Jimi
mohou být i cizinci.

§ 6.
Členem Klubu být přestává,

A) kdo vystoupil a své vystoupení z Klubu řádně ohlásil. Kdo vystoupí z Klubu
v průběhu roku, zaplatí členský poplatek ještě za běžný rok.

B) kdo byl vyloučen. Vyloučen může být člen, který svým jednáním porušil zájmy
Klubu, případně jednal proti jeho poslání. O vyloučení rozhodne usnesení Domácí
rady Klubu prostou většinou. Vyloučený se může odvolat k smírčímu soudu Klubu
(viz § 15).

C) kdo nedostál své členské povinnosti zaplatit členský příspěvek za běžný rok, a to ani
do náhradního termínu stanoveného Domácí radou Klubu.

§ 7.
Práva a povinnosti členů

A) Každý člen má právo být přítomen na jednáních Domácí rady Klubu, na výročních
členských schůzích, volit orgány Klubu, podávat dotazy a návrhy, diskutovat a
účastnit se všech ostatních akcí pořádaných Klubem.

B) Každý člen má povinnost zaplatit roční členský příspěvek minimálně ve výši
stanovené pro daný rok. Členský příspěvek je splatný nejpozději do 30. 6. běžného
roku, v odůvodněných případech do 31. 12., nebo v náhradním termínu stanoveném
Domácí radou.

§ 8.
Orgány Klubu jsou:

A) Členská schůze – nejvyšší orgán Klubu.
B) Předsednictvo – statutární orgán Klubu, je voleno členskou schůzí. Stojí v čele

Domácí rady.
C) Domácí rada – výkonný orgán spolku, je volena členskou schůzí.

§ 9.
Členská schůze

A) Řádnou členskou schůzi svolává Domácí rada Klubu každoročně nejpozději do konce
března pozvánkami.



B) Členská schůze může být svolána mimořádně, pokud se na tom usnese Domácí rada
Klubu, nebo si to přeje alespoň desetina členů.

§ 10.
Průběh a pravomoci členské schůze

A) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna jedna čtvrtina členů. Nesejde-li se
dostatečný počet v hodinu k tomu určenou, koná se členská schůze s týmž programem
o půl hodiny později bez ohledu na počet přítomných. Hlasovací právo má každý
člen Klubu s řádně uhrazenými členskými příspěvky.

B) Usnesení členské schůze děje se vždy absolutní většinou hlasů přítomných
členů.

C) V programu členské schůze předkládá povinně Domácí rada Klubu ke schválení:
jednatelskou zprávu, zprávu o hospodaření a revizní zprávu.

D) Členská schůze volí předsednictvo Klubu jako statutární orgán spolku.
Předsednictvo se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a jednatele.

E) Členská schůze dále volí členy Domácí rady Klubu jako výkonný orgán spolku, který
se skládá minimálně z 12 a maximálně 17 členů, a 2 revizory.

F) Na návrh Domácí rady mohou být členskou schůzí zvoleni čestní členové.
G) Volby probíhají tajným hlasováním, nebo po podaném návrhu aklamací.
H) Členská schůze rozhoduje na návrh Domácí rady o změně stanov, též o změně výše

členských příspěvků.
§ 11.

Délka funkčního období
Funkční období volených orgánů Klubu, tj. předsednictva, členů Domácí rady a revizorů, se
kryje s obdobím mezi dvěma výročními členskými schůzemi.

§ 12.
Dobrovolnost činnosti

Veškeré funkce v rámci orgánů Klubu jsou dobrovolné a nehonorované. Odborná a expertní
činnost členů související s hlavním posláním spolku je rovněž vykonávána dobrovolně, bez
nároku na jakékoliv odměny a výhody.

§ 13.
Předsednictvo

A) Předsednictvo Klubu, zvolené jmenovitě členskou schůzí, je statutárním orgánem
spolku, stojí v čele Domácí rady Klubu

B) Předsednictvo se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a jednatele.
C) Členové předsednictva zastupují Klub navenek, a to společně i jednotlivě.

V odborných a speciálních otázkách mohou Klub zastupovat i další členové, pokud se
na tom Domácí rada usnese.

D) Úřední dokumenty, smlouvy, dohody a další listiny podepisuje předseda, nebo dva
členové předsednictva.

E) Odborná stanoviska vyjadřující názor v rámci hlavního poslání a činnosti Klubu
mohou být podepsána předsedou, nebo dvěma členy předsednictva pouze po



projednání v Domácí radě Klubu, ve zcela výjimečných případech se souhlasem
alespoň tří členů předsednictva.

§ 14.
Domácí rada

A) Domácí rada Klubu je tvořena předsednictvem a členy Domácí rady zvolenými
členskou schůzí na dané funkční období.

B) Na své první schůzi volí nově ustavená Domácí rada Klubu funkcionáře podle
dočasné potřeby (např. tajemník, redaktor, správce webu, správce archivu, správce
knihovny apod.)

B) Schůzi Domácí rady Klubu řídí předseda, nebo jiný člen předsednictva, v jejich
nepřítomnosti si může Domácí rada zvolit předsedajícího.

C) Domácí rada Klubu se vyjadřuje k veškeré činnosti Klubu, která přesahuje
rutinní administrativní a provozní agendu.

D) Domácí rada Klubu jako výkonný orgán je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina zvolených funkcionářů, s výjimkou revizorů. O usnesení
rozhoduje absolutní většina hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda, nebo
v jeho nepřítomnosti předsedající schůze.

E) V případě nutnosti může být hlasování provedeno korespondenčně.
F) Domácí rada Klubu se schází v pravidelných čtrnáctidenních intervalech.

§ 15.
Smírčí soud

Spory mezi členy Klubu a protesty členů vyřizuje tříčlenný smírčí soud, ad hoc zvolený. Obě
strany jmenují po jednom soudci a tito povolají třetího jako předsedu. Všichni musí být členy
Klubu. Rozhodnutí smírčího soudu je pro obě strany sporu závazné.

§ 16.
Ukončení činnosti spolku

A) O ukončení činnosti spolku má právo rozhodnout výhradně členská schůze.
B) Dojde-li k ukončení činnosti spolku, pak členská schůze rozhodne, které veřejné

instituci archivního či muzejního charakter připadnou archiválie, knihovna a sbírky, a
jak bude naloženo s finančními prostředky Klubu.

§ 17.
A) Tyto stanovy vstupují platnost v okamžiku jejich schválení členskou schůzí.

Schválením těchto stanov zároveň pozbývá platnosti předchozí verze stanov ze dne 29.
1. 2000.

B) Vše ostatní, co nebylo jmenovitě upraveno těmito stanovami, se řídí platnou
právní úpravou České republiky.


