ASOCIACE NESTÁTNÍCH OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍ OTEVŘENÝCH PAMÁTEK, Z. S.

1.

Základní ustanovení

1.1. Sdružení s názvem Asociace nestátních otevřených památek, z. s. (dále jen „Asociace“) je
nevládní, nepolitickou, dobrovolnou a výběrovou organizací. Asociace je spolkem v
souladu s § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.2. Sídlem Asociace je Kroměříž, Sněmovní náměstí 1, PSČ 767 01.
1.3. Působnost Asociace je na území celé České republiky.
1.4. Oficiální zkratka názvu je ANOPA.
1.5. Asociace je dobrovolným, samosprávným, nepolitickým svazkem vlastníků,
provozovatelů, nájemců, případně jiných právnických a fyzických osob, působících
komerčně v oblasti památkového cestovního ruchu.
1.6. Orgány Asociace jsou Sněm, Výkonná rada Asociace, Revizní komise Asociace a případně
další orgány určené těmito stanovami (viz článek 8.3 níže).
2.

Poslání a cíle, úkoly a činnost Asociace

2.1. Asociace působí jako reprezentant svých členů v České republice.
2.2. Asociace usiluje o naplnění těchto hlavních cílů:
2.2.1. rozvoj a podpora podnikání a ostatních ekonomických činností v oblasti
zpřístupněných nestátních nemovitých památek při dodržování jejich plné
památkové ochrany s důrazem na zachování, ochranu, trvalou ekonomickou
udržitelnost a rozvoj kulturního dědictví Česka;
2.2.2. zvyšování kvality a objemu služeb v oblasti zpřístupněných nemovitých památek
a navazující infrastruktury cestovního ruchu;
2.2.3. marketing a propagace aktivit členů Asociace jako celku s důrazem na propagaci
celé České republiky a jejího bohatého kulturního dědictví na straně jedné a
regionálních tradic a rozmanitosti na straně druhé;
2.2.4. integrace segmentu českého kulturního turismu do hospodářských a
ekonomických struktur České republiky a EU; a
2.2.5. spravedlivý přístup státu k provozovatelům a vlastníkům kulturních památek bez
ohledu na formu vlastnictví památek.
2.3. Svých cílů Asociace dosahuje tím, že realizuje následující činnosti:
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2.3.1. prosazování a ochrana společných zájmů Asociace;
2.3.2. zastupování členů Asociace při jednání s organizačními složkami státu a orgány
státní správy a samosprávy na všech stupních;
2.3.3. zastupování členů Asociace při jednání s odbornými Asociacemi, odbornou i
laickou veřejností;
2.3.4. prosazování legislativní činnost v oblastech zájmu Asociace s cílem stabilizace,
zjednodušení a sjednocení legislativy v oblasti památkové péče a cestovního
ruchu;
2.3.5. zastupování členů při jednání s organizacemi v oblasti cestovního ruchu,
památkové péče, kultury, architektury a stavitelství;
2.3.6. spolupráce s odbornými a profesními zahraničními a mezinárodními
organizacemi, organizačními složkami EU;
2.3.7. podpora výměny informací a zkušeností v oblasti památkové péče na
mezinárodní úrovni;
2.3.8. hledání nových partnerů a navazování kontaktů v oblasti památkové péče pro
společné mezinárodní projekty;
2.3.9. vzájemná podpora členů a zajišťování vzájemného know-how výměna informací
v oblasti propagace, prezentace, marketingu a financování služeb cestovního
ruchu mezi členy Asociace;
2.3.10. zvyšování odborné kvalifikace a vzdělávání členů;
2.3.11. organizace odborných seminářů, konferencí a dalších setkávání;
2.3.12. vzdělávací činnost v oblasti historie, cestovního ruchu a ochrany památek;
2.3.13. spolupráce se všemi typy škol, školských zařízení a organizací působících ve
vzdělávání;
2.3.14. spolupráce s vědeckými institucemi, univerzitami a vysokými školami;
2.3.15. pořádání vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti kulturního dědictví na úrovní
jak celorepublikové, tak také regionální;
2.3.16. rozvíjení edukačních aktivit spojených s oborem památkové péče pro konkrétní
cílové skupiny občanů, děti a mládež;
2.3.17. podpora řemesel a firem pracujících na obnově a uchování kulturního dědictví;
2.3.18. zvyšování efektivity vzájemné spolupráce mezi členy Asociace, odbornou
složkou, orgány státní památkové péče a pracovníky stavebních úřadů;
2.3.19. podpora spolkové a dobrovolnické činnosti;
2.3.20. spolupráce se všemi stupni destinačního managementu ČR;
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2.3.21. budování a rozvoj regionálních složek destinačního managementu;
2.3.22. udržování a podpora tradičních řemesel a tradic;
2.3.23. podpora regionálních výrobků a potravin;
2.3.24. posilování pocitu hrdosti, sounáležitosti a vlastní identity komunity nebo
regionu;
2.3.25. rozvoj a všestranná podpora památkového turismu na všech úrovních;
2.3.26. podpora využití všestranného potenciálu památek pro poskytování služeb v
cestovním ruchu šetrným a trvale udržitelným způsobem;
2.3.27. spolupráce členů Asociace s ostatními subjekty při propagaci a prezentaci
zpřístupněných památkových objektů prostřednictvím platformy Objevuj
památky, nebo podobných marketinkových projektů;
2.3.28. spolupráce na propagaci méně navštěvovaných a nově zpřístupňovaných
památkových objektů;
2.3.29. navrhování ministerstvu kultury prohlášení za kulturní památku, národní
kulturní památku či památku UNESCO;
2.3.30. spolupráce členů Asociace na získávání a monitorování dostupných dotačních
titulů; a
2.3.31. spolupráce členů Asociace se všemi zainteresovanými stranami na tvorbě a
zavádění akčních plánů, vizí a strategií rozvoje.
2.4. Vedle hlavní činnosti může Asociace vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v
hospodárném využití majetku Asociace. Zisk z vedlejší činnosti lze použít pouze pro
činnost Asociace.
2.5. Jako hospodářskou činnost pro podporu svých cílů Asociace se zřetelem k památkovému
cestovnímu ruchu:
2.5.1. provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost;
2.5.2. zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje rešeršní služby z vytvořených
databank;
2.5.3. provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd;
2.5.4. provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění;
2.5.5. pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce; a
2.5.6. pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorských činností.
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3.

Vznik členství

3.1. Členy Asociace se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, působící v památkovém
cestovním ruchu, které jsou vlastníky, provozovateli nebo nájemci objektů či souborů
nemovitých kulturních památek zpřístupněných veřejnosti za úplatu (dále jen
„památkové objekty“), a to formou řádného členství v Asociaci.
3.2. Členy Asociace se rovněž mohou stát fyzické osoby jako čestní členové Asociace. O přijetí
řádného nebo čestného člena (společně dále jen „člen“) rozhoduje Výkonná rada
Asociace. Proti nepřijetí se lze písemně odvolat ke Sněmu Asociace, a to do 30 dnů ode
dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
3.3. Řádným členem Asociace (dále jen „řádný člen“) se může stát vlastník, provozovatel,
nebo nájemce památkového objektu na základě písemné přihlášky podepsané
statutárním orgánem právnické osoby nebo fyzickou osobou, která je vlastníkem,
provozovatelem, nebo nájemcem nemovité kulturní památky. V případě, že nemovitá
kulturní památka je ve spoluvlastnictví několika fyzických osob, postačuje podpis jedné z
těchto osob. K přihlášce památkových objektů, které nemají právní způsobilost, je třeba
přiložit souhlas zřizovatele. Výkon práv a povinností řádného člena se realizuje
prostřednictvím statutárního orgánu nebo jím zplnomocněného zástupce.
3.4. Řádné členství v Asociaci se váže na osobu člena a nepřechází na právního nástupce.
3.5. Čestným členem Asociace (dále jen „čestný člen“) se může stát fyzická osoba, svéprávná a
starší 18–ti let, na písemný návrh kteréhokoliv člena.
3.6. Každý člen podáním přihlášky souhlasí s těmito stanovami a projevuje vůli být jimi vázán
od okamžiku, kdy se stane členem Asociace.
3.7. Členové Asociace neručí za její dluhy.
3.8. Členství vzniká dnem přijetí kladného rozhodnutí příslušného orgánu Asociace (viz článek
3.2) a zaplacením zápisného a členského příspěvku. Na základě tohoto bude přijatému
členovi vydáno a zasláno Osvědčení o členství.
4.

Zánik členství

4.1. Členství v Asociaci zaniká:
4.1.1. Zrušením právnické osoby řádného člena nebo úmrtím fyzické osoby, která je
řádným členem či čestným členem. Vypořádání vzájemných pohledávek se
provede šesti měsíců ode dne, kdy se Asociace dozvěděla o zániku člena nebo
úmrtí.
4.1.2. Písemným prohlášením člena o vystoupení z Asociace. K zániku členství dochází
ke dni doručení písemného prohlášení o vystoupení z Asociace, a to na adresu
sídla Asociace. Vypořádání vzájemných pohledávek se uskuteční do šesti měsíců
ode dne doručení prohlášení o vystoupení.
4.1.3. Vyloučením z rozhodnutí Výkonné rady Asociace:
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-

jestliže člen nezaplatil členský příspěvek ani ve lhůtě 30 dnů po doručení
písemné výzvy k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn;
nebo

-

na písemný návrh kteréhokoliv člena či orgánu Asociace, jestliže člen závažně
porušil povinnosti vyplývající z členství a ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
výzvy nápravu nezjednal; výzva se nevyžaduje, pokud nelze porušení
povinností odčinit nebo pokud porušení povinností způsobilo Asociace zvlášť
závažnou újmu.

4.2. V písemném návrhu na vyloučení je třeba uvést okolnosti osvědčující důvod pro
vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na
vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu.
4.3. K zániku členství dochází ke dni rozhodnutí Výkonné rady Asociace. Vypořádání
vzájemných pohledávek se v případě vyloučení člena uskuteční do šesti měsíců ode dne
rozhodnutí Výkonné rady Asociace.
4.4. Proti rozhodnutí senátu Asociace o zániku členství nebo vyloučení se lze písemně odvolat
ke sněmu Asociace, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Sněm Asociace zruší
rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení nebo zrušení členství zákonu nebo
stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
5.

Seznam členů

Asociace vede seznam členů. Seznam členů je veřejný a je přístupný na internetových stránkách
Asociace. Zápis a výmazy v tomto seznamu při vzniku a zániku členství, a dále při jakékoliv změně
podstatných údajů provádí bez zbytečného odkladu, kdy se o nich dozví, Výkonná rada Asociace.
Po vzniku funkce Tajemníka Asociace podle článku 8.3 níže, bude tyto zápisy, výmazy a změny
provádět Tajemník Asociace.
6.

Práva člena Asociace

6.1. Člen Asociace má právo:
6.1.1. Účastnit se Sněmu Asociace. Volit a být volen; přičemž čestný člen má právo volit
a být volen pouze do funkcí v orgánech Asociace.
6.1.2. Účastnit se jednání Výkonné rady Asociace s hlasem poradním a účastnit se
všech akcí pořádaných Asociací.
6.1.3. Být informován o činnosti Asociace a jednáních Výkonné rady.
6.1.4. Prosazovat své ekonomické zájmy prostřednictvím Asociace.
6.1.5. Využívat zařízení a informační zdroje, které má Asociace k dispozici, a služeb,
které poskytuje Asociace svým členům.
6.1.6. Podílet se na společných projektech.
6.1.7. Využívat pomoci Asociace při řešení vztahů mezi členy a závažných sporů členů s
jinými subjekty.
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6.1.8. Využívat výhody a služby, které Asociace svým členům poskytuje nebo
zprostředkuje.
6.1.9. Používat znak Asociace jako záruku odbornosti, solidnosti a příslušnosti
k Asociaci.
7.

Povinnosti člena Asociace

7.1. Člen Asociace je povinen:
7.1.1. Podle svých sil a schopností radou i skutkem naplňovat poslání a úkoly Asociace.
7.1.2. Dodržovat stanovy, jednací řád a další vnitřní předpisy Asociace (pokud existují),
respektovat rozhodnutí Sněmu a Výkonné rady.
7.1.3. Veřejně vystupovat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno Asociace a poslání, k
němuž se Asociace programově hlásí.
7.1.4. Podílet se na práci orgánů Asociace, jejichž je členem, nebo pracovních skupin,
do nichž byl jmenován.
7.1.5. Vykonávat funkce v Asociaci, do nichž byl zvolen.
7.1.6. Včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky. Povinnost platit členské
příspěvky se nevztahuje na čestné členy.
7.1.7. Řádný člen je povinen každoročně do 31. ledna nahlásit Asociaci základní
statistické údaje o své činnosti za předchozí rok v rozsahu: počet návštěvníků,
počet otevíracích dnů, počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné úvazky.
8.

Orgány Asociace

8.1. V období od zápisu Asociace do spolkového rejstříku do konání první schůze Sněmu nebo
do 31. července 2021 (podle toho, co nastane dříve) budou existovat následující
prozatímní orgány Asociace:
8.1.1. Sněm Asociace (nejvyšší orgán); a
8.1.2. tříčlenná Výkonná rada Asociace (kolektivní statutární orgán) ve složení
předseda, první místopředseda a druhý místopředseda.
8.2. První členové Výkonné rady Asociace podle článku 8.1 jsou následující:
předseda Výkonné rady Asociace: Kateřina Šrámková, narozen 17. března 1969, bytem
Hlubocká 68, 582 66 Krucemburk;
první místopředseda Výkonné rady Asociace: Jiří Uhlíř, narozen 5. července 1975, bytem
Drahlov 127, 783 75 Charváty; a
druhý místopředseda Výkonné rady Asociace: Petr Lukas, narozen 4. března 1976, bytem
Kunštátská 1410/11, Řečkovice, 621 00 Brno.
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8.3. V období od konání první schůze Sněmu nebo od 1. srpna 2021 (podle toho, co nastane
dříve) budou nadále orgány Asociace odpovídat následující řádné struktuře:
8.3.1. Sněm Asociace (nejvyšší orgán);
8.3.2. devítičlenná Výkonná rada Asociace (kolektivní statutární orgán) ve složení
předseda, první místopředseda, druhý místopředseda a 6 členů;
8.3.3. tříčlenná Revizní komise Asociace (kontrolní orgán) ve složení předseda a dva
členové; a
8.3.4. Tajemník Asociace.
8.4. Členové nové struktury orgánů Asociace podle článku 8.3 budou zvoleni Sněmem
Asociace.
9.

Sněm Asociace

9.1. Sněm je shromážděním členů a nejvyšším orgánem Asociace. Svolává jej Výkonná rada
Asociace jednou za 2 roky. Svolání sněmu je nezbytně nutné oznámit všem členům
nejméně 30 dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad
zasedání. Tato pravidla pro svolání Sněmu se nepoužijí, pokud se všichni členové Asociace
výslovně vzdají práva na včasné či řádné svolání Sněmu, a to písemným prohlášením či do
zápisu ze zasedání Sněmu.
9.2. Na základě usnesení Výkonné rady Asociace nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina
řádných členů, registrovaných v Asociaci ke dni podání žádosti, je předseda Výkonné rady
Asociace vždy povinen svolat Sněm, a to do 40 dnů ode dne doručení žádosti; Sněm
svolaný tímto způsobem projednává pouze body, které byly v návrhu na jeho svolání
označeny jako podnět pro jeho zasedání.
9.3. Hlasovací právo na zasedání Sněmu a právo volit do orgánů Asociace mají pouze řádní
členové.
9.4. Právo být volen do orgánů Asociace mají členové nebo jejich zaměstnanci v pracovním či
obdobném poměru, pokud jsou v této volbě navrženi členem, kterého zastupují, a to do
všech funkcí vyjma funkce Tajemníka.
9.5. Řádný člen, pokud je právnickou osobou, je zastoupen statutárním orgánem, případně jím
písemně pověřenou osobou, a má jeden hlas. Řádný člen, který je fyzickou osobou, má
také jeden hlas. Spoluvlastníci jednoho památkového objektu mají dohromady jeden hlas.
9.6. Sněm projednává a schvaluje:
9.6.1. hlavní zaměření Asociace, jeho strategii a směry činnosti;
9.6.2. změny stanov Asociace;
9.6.3. zprávu o činnosti Asociace za uplynulé období;
9.6.4. zprávu o hospodaření Asociace za uplynulé období;
9.6.5. zprávu Revizní komise Asociace za uplynulé období;
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9.6.6. odvolání členů proti rozhodnutím orgánů Asociace;
9.6.7. odvolání proti nepřijetí za člena Asociace;
9.6.8. fúzi nebo rozdělení Asociace;
9.6.9. změny volebního řádu pro volby do funkcí předsedy Výkonné rady Asociace,
prvního místopředsedy Výkonné rady Asociace a druhého místopředsedy
Výkonné rady Asociace; a
9.6.10. další důležité otázky týkající se činnosti Asociace.
9.7. Sněm volí předsedu Výkonné rady Asociace, prvního místopředsedu Výkonné rady
Asociace a druhého místopředsedu Výkonné rady Asociace. Po změně struktury orgánů
Asociace podle článku 8.3 výše bude Sněm dále volit dalších 6 členů Výkonné rady
Asociace.
9.8. Sněm volí předsedu Revizní komise Asociace a 2 členy Revizní komise Asociace.
9.9. Sněm je usnášeníschopný, pokud se jej účastní alespoň jedna třetina řádných členů,
registrovaných v den zasedání Sněmu. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet řádných
členů, koná se o půl hodiny později mimořádné zasedání Sněmu, které je
usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna pětina řádných členů, registrovaných v
den zasedání Sněmu.
9.10. Usnesení sněmu jsou platná, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných
řádných členů, pokud tyto stanovy nebo zákon nestanoví vyšší většinu hlasů.
9.11. Ze zasedání sněmu musí být vyhotoven zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání
svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, kdo vyhotovoval zápis, jaké
případné další činovníky sněm zvolil, jaká usnesení přijal a kdy byl zápis vyhotoven.
Vyhotovení zajistí předseda Výkonné rady Asociace, a není-li tak možné, tak osoba, která
zasedání předsedala, nebo jiná osoba pověřená Sněmem. Zápis ze Sněmu musí obdržet
Revizní komise.
10. Výkonná rada Asociace

10.1. Výkonná rada Asociace je kolektivním statutárním orgánem Asociace.
10.2. Výkonná rada řídí činnost Asociace mezi Sněmy. Rozhoduje ve věcech členství, stanovuje
výši členských příspěvků a jejich splatnost, schvaluje roční plán činnosti Asociace,
rozpočet a jeho plnění. Sestavuje výroční zprávy. Vyjadřuje se ke všem aktuálním otázkám
stavu a rozvoje památkového cestovního ruchu a k činnosti Asociace.
10.3. Počet členů Výkonné rady Asociace je stanoven v článcích 8.1 a 8.3 výše.
10.4. Délka funkčního období všech členů Výkonné rady Asociace činí 4 roky, s výjimkou prvních
členů orgánů podle článku 8.1 výše.
10.5. Výkonná rada nebo sněm může členům Výkonné rady Asociace přidělit specifické funkce,
oblast působnosti nebo označení.
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10.6. Jednotliví členové Výkonné rady Asociace musí reprezentovat různé zájmové skupiny
členů Asociace tak, aby ve Výkonné radě Asociace byl vždy aspoň jeden člen za
provozovatele památkových objektů:
10.6.1. ve vlastnictví fyzických osob;
10.6.2. ve vlastnictví obchodních korporací;
10.6.3. ve vlastnictví církví; a
10.6.4. ve vlastnictví měst, obcí nebo příspěvkových organizací zřizovaných státní
samosprávou.
10.7. Za řádného člena mohou být do Výkonné rady Asociace zvoleny maximálně dvě osoby.
10.8. Výkonná rada Asociace je usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání účastní nejméně 2
členové, resp. 5 členů po změně struktury orgánů podle článku 8.3 výše.
10.9. Usnesení Výkonné rady Asociace jsou platná, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční
většina přítomných členů Výkonné rady Asociace, pokud tyto stanovy nebo zákon
nestanoví vyšší většinu hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výkonné rady
Asociace.
10.10. Jednání Výkonné rady Asociace svolává předseda Výkonné rady Asociace podle potřeby,
nejméně však dvakrát do roka, pozvánkou zaslanou alespoň 30 dní předem. Předseda
Výkonné rady Asociace je povinen svolat Výkonnou radu Asociace vždy, požádá-li o to
alespoň třetina jejích členů, a to do 60 dnů ode dne doručení žádosti. Tato pravidla pro
svolání Výkonné rady Asociace se nepoužijí, pokud se všichni členové Výkonné rady
Asociace výslovně vzdají práva na včasné či řádné svolání schůze, a to písemným
prohlášením či do zápisu ze schůze.
10.11. Jednání Výkonné rady Asociace jsou otevřena všem členům. Oznámení o termínu
jednání Výkonné rady Asociace musí být zveřejněna na webu Asociace. Každý ze členů má
právo požádat, aby mu byly zasílány oznámení o plánovaném jednání Výkonné rady
Asociace nebo zápisy z těchto jednání.
10.12. Členství ve Výkonné radě Asociace zaniká, pokud člen Výkonné rady Asociace rezignuje
na svoji funkci nebo přestane být zaměstnancem řádného člena nebo řádný člen, jehož je
člen Výkonné rady Asociace zaměstnancem, přestane být členem Asociace. V případě
rezignace člena Výkonné rady Asociace dojde k zániku členství ke dni doručení, případně
oznámení rezignace Asociaci. V případě, že člen Výkonné rady Asociace přestane být
zaměstnancem řádného člena nebo řádný člen, jehož je člen Výkonné rady Asociace
zaměstnancem, přestane být členem Asociace, dojde k zániku členství ve Výkonné radě
Asociace ke dni ukončení pracovního poměru nebo ke dni, k němuž přestal být řádný člen,
jehož je člen Výkonné rady Asociace zaměstnancem, řádným členem.
10.13. V případě, že členství ve Výkonné radě Asociace skončilo z důvodu ukončení pracovního
poměru u řádného člena, může řádný člen navrhnout jinou fyzickou osobu, která
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převezme funkci ve Výkonné radě Asociace na dobu do konání nejbližšího Sněmu
Asociace. Tento postup nelze uplatnit pro funkci předsedy Výkonné rady Asociace.
10.14. V případě, že v období mezi Sněmy klesne počet členů Výkonné rady Asociace na 2
členy nebo méně, resp. na 6 členů nebo méně po změně struktury orgánů podle článku
8.3 výše, jsou zbývající členové Výkonné rady Asociace povinni do 60 dnů svolat nový
Sněm, nebo ve stejné lhůtě zajistit doplňující volby členů Výkonné rady metodou per
rollam. V případě doplňující volby metodou per rollam trvá funkční období člena Výkonné
rady Asociace pouze do nejbližšího Sněmu.
10.15. Pozvánky na jednání a zápisy z jednání Výkonné rady Asociace se zasílají Tajemníkovi
Asociace a Revizní komisi Asociace.
11. Předseda a místopředsedové Výkonné rady Asociace, jednání za Asociaci

11.1. Za Asociaci navenek jedná a podepisuje předseda Výkonné rady Asociace nebo kterýkoliv
z místopředsedů Výkonné rady Asociace, byl-li k tomu daný místopředseda v usnesení
Výkonné rady Asociace písemně pověřen.
11.2. Předseda a místopředsedové řídí Výkonnou radu Asociace. Místopředsedové jsou zástupci
předsedy, kteří ho mohou ve vnitřních záležitostech Asociace zastupovat v případě jeho
omluvené absence.
11.3. Předseda zodpovídá za činnost Asociace Sněmu, místopředsedové Výkonné radě.
11.4. V působnosti předsedy Výkonné rady Asociace je:
11.4.1. zastupovat Asociaci navenek;
11.4.2. svolávat a řídit jednání Výkonné rady Asociace a Sněmu; a
11.4.3. vydávat vnitřní dokumenty organizační povahy (např. organizační řád, jednací
řád či volební řády Asociace apod.).
11.5. Pokud se předseda Výkonné rady Asociace vzdá své funkce nebo zanikne jeho členství v
Asociaci, přecházejí pravomoci předsedy na prvního místopředsedu Výkonné rady
Asociace (tj. automaticky se stává předsedou Výkonné rady Asociace), a pravomoci
prvního místopředsedy Výkonné rady Asociace přecházejí v obdobných případech na
druhého místopředsedu Výkonné rady Asociace.
11.6. Výkonná rada Asociace může rozhodnout na svém nejbližším jednání po ukončení funkce
předsedy Výkonné rady Asociace, že předsedou bude do doby konání Sněmu kterýkoli jiný
z jejích členů. Funkční období předsedy Výkonné rady Asociace v tomto případě trvá
pouze do konání nejbližšího Sněmu, který je Výkonná rada Asociace povinna svolat do 180
dnů od takového rozhodnutí.
12. Revizní komise Asociace

12.1. Po změně struktury orgánů podle článku 8.3 výše Sněm zvolí Revizní komisi Asociace; do
té doby vykonává působnost tohoto kontrolního orgánu Sněm.
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12.2. Revizní komise Asociace je nezávislým kontrolním orgánem Asociace. Revizní komise je ze
své činnosti odpovědná Sněmu Asociace.
12.3. Počet členů Revizní komise Asociace je stanoven v článcích 8.1 a 8.3 výše.
12.4. Délka funkčního období všech členů Revizní komise Asociace činí 4 roky.
12.5. Členství v Revizní komisi Asociace zaniká, pokud člen Revizní komise Asociace rezignuje na
svoji funkci nebo přestane být zaměstnancem řádného člena nebo řádný člen, jehož je
člen revizní komise zaměstnancem, přestane být členem Asociace. V případě rezignace
člena Revizní komise Asociace dojde k zániku členství ke dni doručení, případně oznámení
rezignace spolku. V případě, že člen Revizní komise Asociace přestane být zaměstnancem
řádného člena nebo řádný člen, jehož je člen revizní komise zaměstnancem, přestane být
členem Asociace, dojde k zániku členství v Revizní komise Asociace ke dni ukončení
pracovního poměru nebo ke dni, k němuž přestal být řádný člen, jehož je člen revizní
komise zaměstnancem, řádným členem.
12.6. Revizní komise je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň 2 členové.
12.7. Revizní komise může rozhodovat per rollam. O jejích rozhodnutích vyhotoví zápis
předseda Revizní komise Asociace. Zápisy zasílá také Výkonné radě Asociace a
Tajemníkovi Asociace.
12.8. Žádný z členů Revizní komise Asociace nesmí být členem Výkonné rady Asociace. Členové
Revizní komise Asociace se mohou účastnit jednání Výkonné rady s hlasem poradním.
12.9. Revizní komise Asociace kontroluje veškerou činnost a hospodaření Asociace a informuje
o výsledcích kontrolní činnosti orgány Asociace. Schvaluje výroční zprávu a rozesílá ji všem
členům Asociace.
12.10. V případě, že se v kalendářním roce nekonalo ani jedno zasedání Výkonné rady
Asociace, požádá předseda Revizní komise Asociace Předsedu Výkonné rady a prvního
místopředsedu Výkonné rady o její neprodlené svolání. V případě, že se do 60 dnů od
takového upozornění Výkonná rada Asociace nesejde, svolá předseda Revizní komise
Asociace Sněm, kterému navrhne odvolání Výkonné rady Asociace jako celku. Pokud tuto
povinnost nevykoná předseda Revizní komise Asociace, může tak učinit kterýkoli ze členů
Revizní komise Asociace.
13. Pracovní skupiny Asociace

13.1. Pracovní skupiny jsou dobrovolnými sdruženími členů na základě společného profesního
zaměření, projektu, úkolu či zájmu. Řádný člen může být při své činnosti v rámci pracovní
skupiny zastupován libovolným počtem zaměstnanců zmocněných statutárním orgánem s
rovným právem hlasovat, volit a být volen do funkcí v příslušné pracovní skupině.
13.2. Pracovní skupiny jsou fakultativním orgánem Asociace a nemají právní působnost.
13.3. Vznik a zánik pracovní skupiny schvaluje Sněm nebo Výkonná rada Asociace na základě
písemného návrhu. Návrh musí obsahovat název, hlavní obsahové zaměření činnosti
pracovní skupiny a seznam zakládajících členů pracovní skupiny.
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13.4. Pracovní skupina může ke své činnosti přizvat jakékoli jiné fyzické či právnické osoby.
13.5. Pracovní skupina může být jednočlenná.
14. Tajemník a zaměstnanci Asociace

14.1. Po změně struktury orgánů podle článku 8.3 výše Sněm zvolí Tajemníka, jehož pracovní
náplní je zajištění činností souvisejících s posláním a úkoly Asociace. Tajemník je v
pracovním poměru k Asociaci.
14.2. Délka funkčního období Tajemníka Asociace činí 4 roky.
14.3. V případě, že pro zajištění činností Asociace jsou zřízená další pracovní místa kromě
funkce Tajemníka, je Tajemník jejich nadřízeným zaměstnancem ve smyslu pracovně
právních předpisů a odpovídá Výkonné radě Asociace za jejich činnost.
14.4. Tajemník je jmenován a odvoláván předsedou Výkonné rady Asociace se souhlasem
Výkonné rady Asociace.
14.5. Tajemník zastupuje Asociaci v rozsahu stanoveném Organizačním řádem Asociace.
14.6. Do působnosti Tajemníka Asociace dále patří vedení organizační a ekonomické agendy
Asociace a hospodaření s prostředky Asociace v objemu a struktuře schváleného ročního
rozpočtu.
14.7. Tajemník a zaměstnanci Asociace mají práva čestných členů, ale nemají právo na zvolení
do Výkonné rady či Revizní komise.
15. Hospodaření Asociace

15.1. Základ příjmů Asociace tvoří členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dotace z
veřejných rozpočtů, případně i jiné příspěvky a dary právnických i fyzických osob.
15.2. Veškerý zisk Asociace související s její vedlejší hospodářskou činností (např. vstupné z
veletrhů), bude reinvestován do činnosti Asociace včetně její správy.
15.3. Asociace hospodaří se svým nebo svěřeným majetkem podle:
15.3.1. všeobecně závazných předpisů;
15.3.2. zásad hospodaření schválených Sněmem; a
15.3.3. finančního rozpočtu, schváleného Výkonnou radou Asociace.
15.4. Finančními zdroji Asociace jsou:
15.4.1. zápisné a členské příspěvky; a
15.4.2. jiné zdroje, zejména dotace, nadace, úvěry, dary, podíly na projektech a
poskytovaných službách.
16. Rozpočet Asociace

16.1. Rozpočet Asociace schvaluje Výkonná rada Asociace na 1 rok, a to dvoutřetinovou
většinou hlasů přítomných členů Výkonné rady Asociace.
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16.2. Rozpočet spravuje Tajemník Asociace, který po skončení každého pololetí předkládá
zprávu o plnění rozpočtu Výkonné radě Asociace a nejméně jednou za rok revizní komisi
Asociace. V případě, že není jmenován Tajemník Asociace, musí Výkonná rada Asociace
určit ze svého středu člena nebo členy, kterým bude tato kompetence svěřena.
16.3. Výsledky hospodaření za hospodářský rok schvaluje Výkonná rada Asociace na základě
vyjádření Revizní komise Asociace.
17. Členské příspěvky

17.1. Výši členských příspěvků a jejich splatnost stanovuje Výkonná rada Asociace.
17.2. V odůvodněných případech může člen požádat o snížení členského příspěvku. Snížení
členského příspěvku schvaluje Výkonná rada Asociace na dobu jednoho kalendářního
roku.
17.3. Členové nově přijatí ve druhé polovině kalendářního roku zaplatí v roce přijetí polovinu
stanoveného ročního členského příspěvku.
18. Zánik Asociace

18.1. Asociace zaniká, jestliže o tom rozhodne Sněm usnesením nadpoloviční většiny
přítomných zástupců alespoň dvoutřetinové členské základny všech členů Asociace.
18.2. V případě, že se Sněmu, který má rozhodnout o zániku Asociace, nezúčastní zástupci
alespoň dvou třetin členské základny, může o zániku rozhodnout společné jednání
Výkonné rady Asociace a Revizní komise Asociace. Pro pravoplatnost rozhodnutí o zániku
Asociace je v takovém případě potřeba alespoň 7 hlasů, z nichž jeden musí být hlas
předsedy Výkonné rady Asociace a jeden musí být hlas předsedy Revizní komise Asociace.
18.3. V usnesení sněmu o zániku Asociace musí být stanoven způsob likvidace, vypořádání
majetkových nároků všech členů podle platných právních předpisů a použití případného
zůstatku finančních prostředků Asociace pro účely veřejně prospěšné v souladu se
smyslem poslání Asociace.
18.4. Asociace může zaniknout i z jiných důvodů stanovených zákonem.
19. Závěrečná ustanovení

19.1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření Dohody zakladatelů o založení
asociace nestátní otevřených památek, z. s.
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