O Nás
Stanovy
Historické spole nosti Starý Velehrad
Preambule
Historická spole nost Starý Velehrad (dále jen Spole nost) je dobrovolnou, zájmovou i
odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce i organizace, podílející se na bádání o
d jinách našeho území, se zvláštním z etelem k d jinám státního útvaru západních Slovan
Velká Morava, cyrilometod jské a velkomoravské tradice.
Spole nost má charakter studijní, dokumenta ní, vlastiv dný a vzd lávací. Sdružuje zájemce
– odborníky i laiky – bez ohledu na jejich místo bydlišt , povolání, politické i náboženské
p esv d ení.
lánek 1
Vznik a postavení spole nosti
1. Spole nost nese název „Historická spole nost Starý Velehrad“.
2. Sídlem Spole nosti je obec Velehrad, okr. Uh. Hradišt .
3. Historická spole nost Starý Velehrad je dobrovolnou a zájmovou organizací s p sobností
na celém území R.
4. Spole nost je právnickým subjektem, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese
právní odpov dnost z t chto vztah vyplývajících.
lánek 2
P edm t innosti
1. P edm tem innosti len spole nosti je výzkum, studium, dokumentace a popularizace
poznatk o d jinách našeho území, zejména o:
a) Velké Morav se z etelem jak k regionálním, tak všeobecn historickým i archeologickým
aspekt m.
b) tzv. otázce velehradské, tedy o historickém i sou asném problému státní a církevní správy
íše Velkomoravské a jejího eventuelního centra.
c) historickém i sou asném Velehrad , tj. o institucionálních hospodá ských a stavebních
d jinách bývalého cisterciáckého kláštera a jezuitské koleje.
d) významu Velehradu v národním a náboženském probuzení v minulosti i sou asnosti.
e) d jinách unionistického hnutí.

f) odrazu cyrilometod jské tradice v kultu e.
2. Spole nost navazuje na program a cíle Archeologického spolku Starý Velehrad
administrativn zrušeného v roce 1951.
3. P edm t innosti napl uje Spole nost zvlášt :
a) vzd lávací a osv tovou inností pro své leny i ve ejnost, zejména po ádáním p ednášek,
besed, spole ných vycházek a výlet , studijních zájezd apod.
b) organizováním dobrovolného v deckého a vlastiv dného výzkumu pod vedením
odborník .
c) poskytováním organiza ní, materiální a finan ní podpory p i studiu a odborné innosti
len .
d) spoluprací se zastupitelskými sbory, státními a odbornými institucemi formou poradní
innosti p i ešení problematiky p ímo související s programem Spole nosti.
e) edi ní inností.
f) hospodá skou inností.
g) vytvá ením archivního dokumenta ního a informativního fondu o p edm tu innosti.
h) výstavní a muzejní inností.
lánek 3
Vznik lenství
1. lenství ve Spole nosti rozlišujeme podle subjekt na lenství individuální a lenství
kolektivní.
2. lenem Spole nosti se m že stát každý ob an
inností uvedenou v lánku 2 stanov.

R starší patnácti let, hodlající se zabývat

3. lenem Spole nosti se m že státi i cizí státní p íslušník, projeví-li o to zájem.
4. lenství vzniká dnem podání p ihlášky, jejíž sou ástí je doklad o zaplacení zápisného.
5. lenové Spole nosti p ispívají na innost ro ním lenským p ísp vkem.
6. Kolektivním lenem Spole nosti se m že stát v decká, odborná, spole enská, církevní,
p ípadn jiná organizace. P i rozhodování a hlasování valné hromady zastupuje organizaci
jeden len (delegát) s jedním rozhodujícím hlasem.
lánek 4
Práva a povinnosti

1. Všichni lenové Spole nosti starší 18 let mají stejná práva.
2. Práva lena jsou zejména:
a) volit a být volen.
b) ú astnit se valné hromady Spole nosti a tím se podílet na ízení a kontrole inností
Spole nosti.
c) p edkládat návrhy, p ipomínky a nám ty ke zlepšení innosti.
d) používat za ízení Spole nosti pro svoji innost.
e) používat odborných, poradenských i organiza ních a hospodá ských služeb Spole nosti.
f) podílet se na používání fond Spole nosti.
g) ú astnit se všech odborných, spole enských a vzd lávacích akcí, po ádaných Spole ností.
h) publikovat v tiskovém orgánu Spole nosti.
3. Povinnosti lena jsou zejména:
a) dodržovat stanovy Spole nosti.
b) platit do spole ných fond

lenské p ísp vky.

4. lenové Spole nosti mladší 18 let nemohou být voleni do funkcí s právní odpov dností.
lánek 5
Zánik lenství
1. lenství zaniká:
a) úmrtím nebo prohlášením za nezv stného.
b) rozhodnutím lena doru eným v písemné form správní rad . Takovéto oznámení
nezproš uje lena povinnosti zaplatit pohledávky v i Spole nosti.
2. len m že být vylou en:
a) za hrubé porušení stanov
b) nezaplacení lenských p ísp vk za t i po sob jdoucí roky
c) za hrubé porušení ob anského zákoníku
d) zánikem Spole nosti
3. O vylou ení rozhoduje správní rada v pr b hu disciplinárního ízení.

Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dn od doru ení rozhodnutí k valné hromad
Spole nosti. Odvolání má odkladný ú inek.
lánek 6
estné lenství
1. Spole nost m že ud lit estné lenství osobám, které:
a) se mimo ádn zasloužily o vznik, rozvoj a innost Spole nosti
b) dosáhly mimo ádných badatelských výsledk , jimiž výrazn
p edm tu innosti Spole nosti

prohloubily poznání o

c) jinak prosp ly Spole nosti
2. Návrhy na ud lení estného lenství p edkládá správní nebo v decká rada, rozhoduje o nich
valná hromada.
lánek 7
Organiza ní struktura spole nosti
1. Nejvyšším orgánem Spole nosti je valná hromada len .
2. Výkonným orgánem Spole nosti je správní rada Spole nosti. Správní rada má minimáln
dev t len .
3. Správní rada zejména:
a) ídí innost Spole nosti ve smyslu p edm tu innosti uvedeného v l. 2
b) uzavírá jménem Spole nosti právní akty
c) hospoda í s prost edky a majetkem Spole nosti
4. Dalšími orgány Spole nosti jsou:
a) revizní rada
b) v decká rada
c) redak ní rada
5. Valná hromada podle pot eby volí další poradní orgány Spole nosti.
6. lenové Spole nosti si dobrovoln a pokud to uznají za vhodné vytvá ejí oborové sekce i
kluby.
7. Správní rada jmenuje v deckou a redak ní radu.

lánek 8
Valná hromada
1. Valnou hromadu svolává podle pot eby, nejmén však jedenkrát za dva roky, správní rada.
Mimo ádná valná hromada musí být svolána, požádá-li o to nejmén jedna t etina len
Spole nosti.
2. Valná hromada se usnáší nadpolovi ní v tšinou p ítomných, p i emž p ítomny musí být
alespo usnášení schopná po uplynutí jedné hodiny od zahájení.
3. Valná hromada zejména:
a) schvaluje program innosti Spole nosti
b) schvaluje zprávu o hospoda ení
c) volí správní radu
d) volí revizní radu
e) schvaluje stanovy a organiza ní ád, v etn jejich zm n
f) schvaluje výši zápisného a lenského p ísp vku
g) projednává odvolání proti vylou ení lena
h) rozhoduje o zániku Spole nosti a naložení s jejím majetkem
lánek 9
Správní rada
1. Správní rada je orgán volený valnou hromadou. Zastupuje navenek Spole nost ve všech
záležitostech a ídí innost Spole nosti. Je odpov dná valné hromad .
lánek 10
Revizní rada
1. Revizní rada kontroluje veškeré hospoda ení Spole nosti. P edkládá valné hromad zprávy
o innosti revizní rady.
2. lenství v revizní rad je neslu itelné s lenstvím ve správní rad .
3. Revizní rada je volena valnou hromadou. Má právo p izvat ke své innosti odborníky, kte í
nejsou leny Spole nosti.
4. Revizní rada má nejmén t i leny.

lánek 11
V decká rada
1. V decká rada je poradním orgánem Spole nosti ve všech v cech odborných. Dozírá na
dodržování kompetencí Spole nosti v i profesionálním v deckým institucím. V odborných
sporech len vykonává funkci smír í.
2. V deckou radu jmenuje správní rada.
lánek 12
Edi ní rada
1. Edi ní rada vydává a rediguje Sborník velehradský, p ípadn jiné ú elové tiskoviny a
publikace, zajiš uje jejich výrobu a distribuci.
2. Edi ní rada je jmenována správní radou.
3. Edi ní rada m že pro p ípravu vydání jednotlivých tiskovin jmenovat redak ní radu. leny
redak ní rady se mohou stát i ne lenové Spole nosti, zejména k zajišt ní pot ebných
technických profesí.
lánek 13
Hospoda ení spole nosti a majetek spole nosti
1. Majetek Spole nosti je tvo en zejména:
a) zápisným
b) lenskými p ísp vky
c) výnosy z podnik a akcí Spole nosti
d) subvencemi, dary a odkazy, jejich p ijetí a výše musí být vykázány ve výro ní zpráv
e) výnosy z hospodá ské innosti Spole nosti
f) úroky z konta Spole nosti
2. P i hospoda ení s vlastním majetkem se Spole nost ídí obecn právními p edpisy a
rozpo tem schváleným valnou hromadou.
3. Spole nost m že vytvá et i devizový fond.
4. Majetek Spole nosti spravuje správní rada. Na hospoda ení dohlíží revizní rada.

lánek 14
Zánik spole nosti
1. Spole nost zanikne, usnese-li se o tom valná hromada. Usnesení o zániku musí obsahovat i
rozhodnutí, jak se naloží s majetkem, který zanikající orgán vlastní nebo obhospoda uje.
2. Pozvánka na valnou hromadu, která má jednat o zániku Spole nosti, musí být len m
doru ena nejmén 10 dn p ed termínem konání. Pozvánka musí obsahovat informaci o
programu valné hromady s výslovným upozorn ním na jednací bod o zániku Spole nosti.
Záv re né ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny zakládající valnou hromadou Historické spole nosti Starý
Velehrad dne 7. ervna 1990.

