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Stanovy Zlínské astronomické společnosti 
 

Základní ustanovení 
Článek 1 

1. Název sdružení: Zlínská astronomická společnost (dále jen ZAS). ZAS je sdružením 
občanů podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů ze dne 27.března 1990 
v platném znění. 

2. ZAS je výhradním provozovatelem hvězdárny ve Zlíně 
3. Sídlem ZAS je Hvězdárna Zlín, Lesní čtvrtˇ III/5443, 760 01 Zlín 

 
Článek 2 

1. Cíle ZAS:  
a) pěstování přírodních věd a zejména astronomie vlastní odbornou, popularizační a 

vzdělávací činností 
b) podpora a uskutečňování kulturních projektů sloužících k poznávání vesmíru 

v souvislostech 
 
2. Hlavní činnost sloužící k dosahování cílů ZAS:  

a)  pořádání odborných, vzdělávacích a popularizačních pořadů a akcí (přednášky, 
diskuse, konference, kurzy, zájezdy, astronomická pozorování, expedice, 
astronomické tábory apod.) určených nejširší veřejnosti a mládeži. 

b) ZAS organizuje vzdělávání v oblasti přírodních věd 
c)  ZAS vydává publikace vztahující se k oblasti svého zájmu v jakékoliv formě 
d)  ZAS nakupuje, prodává a zprostředkovává služby a zboží týkající se oblasti zájmu 

ZAS za účelem propagace ZAS a jejích aktivit 

 
Článek 3 

 1. K hospodářskému zajištění činnosti ZAS slouží zejména tyto zdroje: 
a) majetek 
b) členské příspěvky 
c) prostředky poskytované státní správou a samosprávou 
d) prostředky poskytované jinými právními subjekty z ČR i  zahraničí 
e) příjmy vyplývající z činnosti ZAS 
f) dary, dědictví a odkazy od subjektů v ČR i v zahraničí  

 
Organizační členění ZAS 

Článek 4 
1. Orgány ZAS, které zajišťují a usměrňují činnost ZAS, jsou: 

a) členská schůze (výroční a mimořádná) 
b) výbor 

2. Kontrolním orgánem ZAS je revizor 

 
Členství 
Článek 5 

1. Členství je individuální nebo kolektivní. 
2. Členem ZAS se může stát každý, kdo má zájem o astronomii a příbuzné obory 
3. Podmínky kolektivního členství včetně zastupování kolektivního člena v orgánech ZAS 

sjednává výbor ZAS. 
4. Členství vzniká rozhodnutím výboru ZAS o přijetí a zaplacením členského příspěvku  

 
Článek 6 

1. Členům přísluší práva: 
a) účastnit se členské schůze, na ní hlasovat a volit 
b) být zvolen do orgánů ZAS; do funkce předsedy ZAS mohou být voleni jen členové 

starší 18 let 
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Článek 7 
1. Členové ZAS jsou povinni: 

a) dodržovat stanovy a interní pravidla ZAS 
b) platit členské příspěvky každoročně do konce prvního pololetí 

 
Článek 8 

1. Členství v ZAS zaniká: 
a) písemným prohlášením člena, že ze ZAS vystupuje 
b) nezaplacením členských příspěvků do června příslušného kalendářního roku 
c) vyloučením člena. O vyloučení rozhoduje výbor ZAS.  

 
Členská schůze 

Článek 9 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ZAS. Členská schůze se svolává jako výroční 

nebo mimořádná. Hlasovací právo mají všichni přítomní členové, každý člen 
(individuální i kolektivní) má při hlasování jeden hlas. 

 
2. Výroční členská schůze:  

a) schvaluje zprávu výboru o činnosti ZAS za období od poslední výroční členské 
schůze 

b) rozhoduje o hospodaření  
c) určuje způsob volby volených orgánů a počet volených členů v nich 
d) volí předsedu ZAS, členy výboru, revizora a jejich náhradníky 
e) může měnit stanovy ZAS 
f) schvaluje výši členských příspěvků 
g) ukládá voleným orgánům úkoly formou usnesení Členské schůze 
h) schvaluje a ruší vnitřní předpisy 

 
3. Výroční členská schůze se koná nejméně jednou za rok a to zpravidla do konce 

března příslušného kalendářního roku. Svolává ji výbor. Konání výroční členské 
schůze oznámí výbor všem členům nejméně 30 dní před termínem jejího konání spolu 
s programem. 

 
4. Mimořádná členská schůze 
 a) schvaluje a ruší vnitřní předpisy 
 b) rozhoduje o hospodaření 
 c) může měnit stanovy ZAS 
 d) ukládá voleným orgánům úkoly formou usnesení Členské schůze 
 
5. Mimořádnou Členskou schůzi je výbor povinen svolat na podnět alespoň jedné třetiny 
členů, a to nejpozději do 30 dnů od písemného podání žádosti těchto členů. 

 
6. Výbor oznámí termín konání mimořádné členské schůze všem členům nejméně 15 dnů 

před tímto termínem, spolu s programem. 

 
 

Článek 10 
1. Členská schůze je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina 
členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se schůze o 15 minut 
později a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň deseti členů nebo jedné třetiny 
členů, klesne-li členská základna pod 30 členů. 

 
2 K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 
 
3 K usnesení o změně stanov nebo o zániku ZAS je třeba souhlasu nejméně dvou třetin 

přítomných členů. 
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4. Volba výboru a revizora platí do následující výroční členské schůze. Členská 

schůze může délku funkčního období zkrátit i prodloužit.   
 

Výbor ZAS 
  Článek 11 

 
Statutárním zástupcem ZAS je výbor, za který jedná předseda. Výbor řídí činnost ZAS 
v období mezi Členskými schůzemi a zastupuje ZAS vůči jiným subjektům. Schůze 
výboru je veřejně přístupná všem členům ZAS.  
 

1. Výboru přísluší mimo jiné: 
a) vydávat interní předpisy provozu ZAS 
b) sjednávat podmínky kolektivního členství 
c) rozhodovat o výdajích nad rámec schváleného rozpočtu do výše stanovené 
členskou schůzí 
d) přijímat a vylučovat členy ZAS 
 

2. Výbor je povinen: 
a) plnit usnesení Členské schůze 
b) předložit zprávu o činnosti ZAS za období od poslední výroční členské schůze 
c) předložit zprávu o hospodaření ZAS za období od poslední výroční členské schůze 
d) vypracovat návrh rozpočtu na následující rok 

 
3. Schůzi výboru svolává kterýkoliv člen výboru 

 
4. Výbor je způsobilý jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  
 

5. Proti rozhodnutí výboru je možno odvolat se k Členské schůzi. Odvolání nemá 
odkladný účinek. 

Revizor 
Článek 12 

1. Revizor je orgán nezávislý na výboru. Revizor kontroluje hospodářskou činnost ZAS, 
dodržování usnesení Členské schůze a vnitřních předpisů ZAS 

 
2. Revizor podává zprávu o své činnosti Členské schůzi a výboru. 

 
Likvidace ZAS 

 
Článek 13 

1. O způsobu likvidace a vypořádání majetku ZAS rozhodne členská schůze. 
 
 

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí, konanou ve Zlíně dne 11. března 2006 a 
jejich znění může být změněno pouze po schválení výroční členskou schůzí ZAS. 
Dnem registrace stanov Ministerstvem vnitra ČR pozbývají platnosti původní stanovy ZAS 
ze dne 17.4.1992 pod číslem VSC/1-11235/92R. 


