
Stanovy Společnosti 
pro technologie ochrany 
památek – STOP, z. s.
Úplné znění stanov včetně změn přijatých na členské schůzi 16. 6. 2022

I. Základní ustanovení
1.1   Název spolku je: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s. (dále 

jen „spolek“).
1.2   Spolek je nezávislý, zájmový, samosprávný nepolitický svazek fyzických osob 

a práv nických osob.
1.3   Spolek působí na území České republiky, sídlem spolku je Praha.
1.4  Spolek je právnickou osobou.

II. Účel spolku
2.1  Účelem spolku je: 
       a)  vytvářet prostor pro odbornou diskusi o použitelnosti jednotlivých technologií 

pro obnovu památek, sjednocovat požadavky památkářské a technické obce, 
       b)  zkoumat možnosti využití historických a progresivních technologických postupů, 

formulovat podmínky aplikace novodobých technologií a materiálů, 
       c)  systematicky zvyšovat kvalifikační úroveň svých členů účinnými formami včetně 

sdružování do odborných skupin (sekcí),
       d)  spolupracovat s příslušnými pracovišti památkové péče,
       e) spolupracovat s domácími a zahraničními organizacemi příbuzného zaměření,
       f)  přednášková, konzultační, poradenská a publikační činnost, pořádáni odborných 

konferencí a školení.
2.2   Spolek vyvíjí též vedlejší hospodářskou činnost, a to: výrobu, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Jejím účelem je podpora 
činnosti spolku. 

III. Členství ve spolku, práva a povinnosti členů
3.1      V souladu s občanským zákoníkem je členství ve spolku různého druhu. Členskou 

základnu tvoří individuální a přidružení členové.
3.2     Individuální členství 
3.2.1  Individuálním členem může být pouze fyzická osoba.
3.2.2   Individuální členství je řádné a čestné. Řádným individuálním členem je každý 

individuální člen, který není čestným individuálním členem. 
3.2.3   Individuální členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o členství 

členskou schůzí.
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3.2.4   Čestným individuálním členem může být pouze osoba, která mimořádným 
způsobem přispěla k rozvoji či popularizaci ochrany památek v České republice 
nebo v zahraničí, případně dlouhodobě a významně přispěla k rozvoji a popularizaci 
činnosti spolku samotného. Čestné individuální členství vzniká přijetím výborem 
navrhnuté osoby za čestného individuálního člena členskou schůzí. Podmínkou 
předložení návrhu je písemný souhlas navrhovaného s jeho členstvím ve spolku 
v případě, že se nejedná o individuálního člena spolku. 

3.2.5   Individuální členství zaniká písemným oznámením individuálního člena o vystoupení, 
vyloučením individuálního člena, neplacením členských příspěvků individuálním 
členem, úmrtím individuálního člena a zánikem spolku. Důvodem vyloučení člena může 
být opakované nebo závažné porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku 
nebo z vnitřních rozhodnutí spolku, pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný 
čin, a to i netýkající se samotné činnosti spolku, nebo úpadek individuálního člena. 
Předchozí výzva k nápravě se pro platné vyloučení individuálního člena nevyžaduje; 
to nebrání členské schůzi, aby před vyloučením k výzvě k nápravě přistoupila. 

3.2.6  Práva individuálního člena:
          a) využít výhody, vyplývající z členství ve spolku,
          b) požadovat na orgánech spolku odbornou poradenskou a konzultační pomoc,
          c) podávat návrhy, připomínky a stížnosti a obracet se s dotazy na orgány spolku,
          d)  hlasovat na členské schůzi, volit a být volen do orgánů spolku a pracovat v některé 

odborné skupině.
3.2.7  Povinnosti individuálního člena:
          a) hájit zájmy a poslání spolku,
          b) dodržovat stanovy spolku,
          c) podílet se na činnosti spolku,
          d)  platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši, přičemž čestný individuální 

člen je od této povinnosti osvobozen, 
         e) řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen nebo jmenován.
3.3     Přidružené členství 
3.3.1   Přidruženým členem může být každá právnická, v odůvodněném případě i fyzická 

osoba, působící v České republice nebo i v zahraničí, jejíž činnost je slučitelná 
s účelem spolku a s právním řádem ČR.

3.3.2   Přidružené členství se sjednává s výborem spolku na dobu určitou – zpravidla 
na jeden rok, za dohodnutých podmínek a dohodnutý členský příspěvek a případné 
zápisné. Po skončení období může být opět obnoveno, nedojde-li k automatickému 
prodloužení členství o 1 rok na základě smlouvy o přidruženém členství. Členství 
vzniká dnem určeným ve smlouvě uzavřené mezi výborem spolku a přidruženým 
členem, jinak dnem uzavření této smlouvy.
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3.3.3   Přidružené členství zaniká před termínem daným uzavřenou smlouvou: písemným 
oznámením přidruženého člena o vystoupení ze spolku, vyloučením přidruženého 
člena, neplacením členských příspěvků (včetně zápisného a poplatku za informační 
servis) přidruženým členem, zánikem právnické osoby, jež je přidruženým členem, 
a zánikem spolku. Důvodem vyloučení může být opakované nebo závažné 
porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku nebo z vnitřních rozhodnutí 
spolku, pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin, a to i netýkající se samotné 
činnosti spolku, nebo úpadek přidruženého člena. Předchozí výzva k nápravě se 
pro platné vyloučení přidruženého člena nevyžaduje; to nebrání členské schůzi, 
aby před vyloučením k výzvě k nápravě přistoupila. 

3.3.4  Práva přidruženého člena v rámci rozsahu uzavřených dohod s výborem spolku:
          a)  získávat od spolku informace, stanoviska, posudky, expertizy, odborné publikace 

a využívat dalších poznatků,
          b)  získávat informace o akcích spolku i o akcích partnerských organizací v zahraničí,
          c) předkládat návrhy na uspořádání odborných akcí,
          d) získávat pomoc při řešení otázek odborně příslušejících spolku,
          e)  využívat zkušeností, poznatků a materiálů získaných z mezinárodních styků spolku,
          f)  účastnit se členské schůze s hlasem poradním, ke kterému se pak ve smyslu § 252 

odst. 2 NOZ při hlasování na členské schůzi a při posuzování usnášeníschopnosti 
nepřihlíží.

3.3.5  Povinnosti přidruženého člena:
          a) dodržovat stanovy spolku,
          b) uhradit sjednaný členský příspěvek, případně i zápisné včas a ve stanovené výši,
          c) přispívat k uskutečnění odborných akcí pořádaných ve spolupráci se spolkem,
          d) uhradit poplatek za sjednaný informační servis včas a ve stanovené výši.

IV. Organizační struktura spolku
4.1     Orgány spolku jsou:
          a) členská schůze,
          b) výbor spolku,
          c) revizní komise,
          d) sekretariát spolku.
4.2     Členská schůze
4.2.1   Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Do působnosti členské schůze náleží:
          a) volit jednotlivé členy výboru spolku a revizní komise na dobu 4 let,
          b) odvolávat jednotlivé členy výboru spolku a revizní komise,
          c) v souladu se zájmy členů spolku stanovit hlavní úkoly pro dané období,
          d) rozhodovat o struktuře, složení a vedení svých odborných kolektivů,
          e)  projednávat a schvalovat výsledek hospodaření, rozpočet, zprávy o činnosti 

a hospodaření, zprávy revizní komise,
          f)  rozhodovat o přijetí individuálních členů a vyloučení individuálních i přidružených 

členů spolku,
          g) rozhodovat o změnách stanov, zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
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4.2.2  Členskou schůzi k zasedání svolává výbor spolku nejméně jedenkrát do roka. 
4.2.3   Výbor spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny 

individuálních členů spolku nebo revizní komise spolku. Nesvolá-li výbor spolku 
zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo 
podnět podal, svolat zasedání schůze na náklady spolku sám. 

4.2.4   Zasedání členské schůze se svolá 15 dnů před jeho konáním; v případě 
rozhodování členské schůze o změně stanov, zrušení spolku s likvidací a přeměně 
spolku 30 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad 
zasedání. Pozvánku všem členům je možné zaslat/uveřejnit dálkovým přístupem, 
poštou, elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, SMS). Bez splnění 
těchto požadavků na svolání členské schůze se členská schůze může konat 
tehdy, souhlasí-li s tím všichni její individuální členové. Z pozvánky musí být zřejmé 
místo, čas a pořad zasedání.

4.2.5   Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se  
ho účastnit.

4.2.6   Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo 
svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí 
spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. 

4.2.7   Je-li zasedání svoláno podle čl. 4.2.3, může být odvoláno či odloženo jen na návrh 
nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 

4.2.8  Je-li zasedání svoláno podle čl. 4.2.3, může být pořad zasedání proti návrhu 
uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.

4.2.9  Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm 
vysvětlení záležitostí spolku (tzv. právo na vysvětlení), vztahuje-li se požadované 
vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání 
sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení 
by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

4.2.10  Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích 
individuálních členů. Na členské schůzi hlasují pouze přítomní individuální členové. 
Každý individuální člen má jeden hlas. Kromě rozhodnutí o změně stanov, zrušení 
spolku s likvidací a přeměně spolku stačí k přijetí rozhodnutí většina hlasů přítomných 
členů v době usnášení. K rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku s likvidací 
a přeměně spolku je zapotřebí nejméně dvoutřetinová většina hlasů přítomných 
individuálních členů.

4.2.11    Není-li členská schůze na svém zasedání schopna unášet se, může výbor spolku 
nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů 
od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí 
být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání 
členské schůze se musí konat nejpozději do 6 týdnů  ode dne, na který bylo 
zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská 
schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. 
Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

4

Stanovy Společnosti pro technologie ochrany památek – STOP, z. s.



4.2.12    Členské schůze se účastní i členové výboru spolku a revizní komise spolku. 
Ostatní osoby se členské schůze mohou účastnit jako hosté tehdy, vysloví-li s tím 
členská schůze svůj souhlas. 

4.2.13    Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí 
volbu předsedy a případně i dalších činovníků, pokud tak rozhodne členská schůze.

4.2.14  Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze 
usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena 
na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 
všech individuálních členů spolku.

4.2.15   Výbor spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení. 
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila 
členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, 
kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze 
zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může 
nahlížet do zápisu ze zasedání v sídle spolku.

4.2.16  Členská schůze může rozhodovat mimo zasedání (per rollam) v písemné formě 
nebo elektronickou poštou (e-mailem). Návrh usnesení zašle osoba oprávněná 
ke svolání členské schůze (nejčastěji půjde o výbor spolku) všem členům 
(individuálním i přidruženým) na e-mailové adresy nebo poštovní adresy, které 
k tomu účelu nahlásili na sekretariátu spolku.

4.2.17  Návrh usnesení obsahuje:
            a) text navrhovaného usnesení a jeho zdůvodnění;
            b) případně podklady potřebné pro jeho přijetí;
            c)  adresu osoby oprávněné ke svolání členské schůze (poštovní nebo e-mailovou), 

na kterou je třeba vyjádření doručit;
            d)  lhůtu pro doručení vyjádření individuálního člena (nejméně však sedm kalendářních 

dnů); pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu individuálnímu členu spolku.
4.2.18   Nedoručí-li individuální člen ve lhůtě určené v návrhu osobě oprávněné ke svolání 

členské schůze souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 
4.2.19   Rozhodnutí je přijato, jakmile dojde ve stanovené lhůtě ke kladnému vyjádření 

posledního individuálního člena, kterým bylo dosaženo potřebné většiny. Rozhodná 
většina se pro účely hlasování per rollam počítá z celkového počtu individuálních členů.  

4.2.20  Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí spolek nebo osoba, která 
hlasování per rollam vyvolala, neprodleně všem členům spolku (individuálním 
i přidruženým), a to postupem pro svolání členské schůze (čl. 4.2.4).

4.2.21  Výsledek rozhodování per rollam, včetně znění přijatého usnesení, bude písemně 
zaznamenán v zápisu z nejbližšího zasedání členské schůze. Čl. 4.2.14 se použije 
přiměřeně.

4.2.22  Rozhodovat per rollam nelze o změnách stanov, zrušení spolku s likvidací nebo 
o jeho přeměně, členech orgánů spolku, o vyloučení individuálního a přidruženého 
člena, jakož i o rozpočtu spolku.
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4.3 Výbor spolku
4.3.1  Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku. Za svou činnost odpovídá 

členské schůzi. Výbor zasedá podle potřeby.
4.3.2  Výbor spolku má 4 členy. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Členové výboru 

volí ze svého středu předsedu spolku, který řídí činnost výboru, a dva místopředsedy, 
kteří jej zastupují. V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování výboru rozhoduje 
hlas předsedy.

4.3.3 Každý člen výboru zastupuje spolek navenek samostatně.
4.3.4  Výbor spolku též přijímá písemné přihlášky uchazečů o individuální členství a předkládá 

návrhy na jejich přijetí. Výbor uzavírá za spolek smlouvy o přidruženém členství.
4.3.5  Výbor spolku jmenuje a odvolává tajemníka spolku, který dle pokynů členů výboru 

řídí sekretariát spolku.
4.4 Revizní komise spolku
4.4.1  Revizní komise je kontrolním a revizním orgánem spolku. Za svou činnost odpovídá 

členské schůzi. Komise zasedá podle potřeby, nejméně jedenkrát do roka.
4.4.2  Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek 

činnost v souladu se stanovami a právními předpisy; tato kontrolní činnost zahrnuje 
rovněž kontrolu dodržování usnesení členské schůze a hospodaření spolku. 

4.4.3  Revizní komise má právo kontrolovat činnost všech orgánů spolku s výjimkou 
členské schůze spolku. Svá stanoviska předkládá výboru spolku a členské schůzi. 
Revizní komise má 3 členy. Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu, 
který řídí její činnost.

4.4.4  Členství v revizní komisi je čtyřleté a není slučitelné s členstvím ve výboru spolku ani 
s funkcí likvidátora. 

4.5 Sekretariát spolku
4.5.1  Sekretariát spolku je operativním orgánem spolku, který zabezpečuje běžné práce 

organizační a výkonné povahy. Je podřízen výboru spolku. Jeho činnost přímo řídí 
tajemník spolku, který je jmenován a odvoláván výborem spolku.

V. Hospodaření spolku
5.1  Spolek hospodaří se svým majetkem a do jeho výše odpovídá za své závazky.
5.2 Členové spolku neručí za jeho dluhy.
5.3  Hospodaření s majetkem spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy; 

spolek nakládá s majetkem v souladu se zájmy svých členů, a to v rámci svého 
odborného zaměření.

5.4  Hospodaření spolku se řídí rozpočtem, který na období kalendářního roku navrhuje 
výbor spolku a schvaluje členská schůze.

5.5 Příjmy spolku jsou zejména:
       a) členské příspěvky, zápisné, poplatky za informační servis;
       b) příjmy z vlastní odborné činnosti;
       c) dotace, subvence a dary; 
       d) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.
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VI. Členské příspěvky
6.1  Výši zápisného, členských příspěvků individuálních i přidružených členů a výši 

poplatků za informační servis včetně způsobu a termínu jejich úhrady (splatnosti) 
stanovuje každoročně členská schůze spolku na základě návrhu výboru spolku 
a s ohledem na roční plán práce.

6.2  Při zániku členství ve spolku během kalendářního roku se vybrané příspěvky nevracejí.

VII. Seznam členů
7.1  Spolek vede seznam svých členů, a to samostatně pro individuální členy a pro 

přidružené členy. Tajemník spolku určený výborem zapíše individuálního člena 
do seznamu členů neprodleně po schválení písemné přihlášky uchazeče 
o členství členskou schůzí. Výmaz individuálního člena ze seznamu členů provede 
neprodleně po potvrzení výborem spolku, že členství zaniklo. Tajemník spolku 
zapíše přidruženého člena do seznamu členů neprodleně po podpisu smlouvy 
o přidruženém členství. Výmaz přidruženého člena ze seznamu členů provede 
neprodleně po potvrzení výborem spolku, že členství zaniklo.

7.2  Seznam členů je přístupný k nahlédnutí stávajícím a bývalým členům spolku 
v sekretariátu spolku. Ostatním osobám je seznam členů přístupný k nahlédnutí 
po předchozím souhlasu výboru spolku. Výše uvedené nebrání spolku, aby 
seznam svých současných i bývalých členů zpřístupnil na svých internetových 
stránkách, jsou-li zřízeny a udělí-li k tomu člen spolku svůj souhlas.

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení
8.1.   Články stanov 4.2.1 a), 4.3.2 a 4.4.4 související s prodloužením funkčního období 

členů výboru a revizní komise spolku na čtyři roky se poprvé použijí u jejich členů 
zvolených po přijetí změny stanov, nejdříve 16. 6. 2022.

8.2  Spolek vznikl před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek 
se změnou těchto stanov přizpůsobuje ex lege transformaci (§ 3045 občanského 
zákoníku) ze své původní právní formy občanského sdružení na právní formu spolku.

8.3  Tyto stanovy se řídí a jsou vykládány podle platných ustanovení českého právního 
řádu. Vztahy těmito stanovami neupravené se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 16. června 2022 

Za výbor spolku:

Ing. Pavel Fára
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA 
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
Ing. arch. Ondřej Šefců
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