
Stanovy Astronomického klubu Pelhřimov 
 
 
 

Článek 1 
 

Základní ustanovení 
 

Astronomický klub Pelhřimov je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
 

Článek 2 
 

Název a sídlo 
 

Název: Astronomický klub Pelhřimov, z.s.  zkratka: AKP, anglický ekvivalent: Astronomical 
Club of Pelhřimov, sídlo: Antonína Sovy 743, 393 01 Pelhřimov.  

 
 

Článek 3 
 

Cíle AKP 
 

AKP při své práci respektuje zásady a metody vědecké práce. 
 

Cíli AKP jsou především: 
• podílet se na rozvoji astronomie a příbuzných vědních oborů (především na území 

okresu Pelhřimov), 
• starat se o popularizaci astronomie a příbuzných vědních oborů (především na území 

okresu Pelhřimov), 
• poskytovat bezplatné poradenské a informační činnosti z oblasti astronomie a 

příbuzných vědních oborů,  
• poskytovat svým členům výpomoc při zvyšování jejich odborné úrovně. 

 
 

Článek 4 
 

Činnost AKP 
 

• Pořádání setkávání formou seminářů,  
• pořádání všeobecně vzdělávacích akcí (pozorování oblohy, přednášky, semináře, 

odborná soustředění, výstavy, apod.),  
• aktivní účast na vyhlášených pozorovacích kampaních,  
• příprava teoretických a pozorovacích programů,  
• působení ve veřejných sdělovacích prostředcích,  
• vydávání publikací, letáků a působení v elektronických médiích.  

 
 



Článek 5 
 

Členství v AKP 
 

Členem AKP může být fyzická osoba starší 15 let. AKP může na základě rozhodnutí 
výkonného výboru udělovat čestné členství osobám, které výrazným způsobem pomohly AKP 
v jeho činnosti, popř. jinak napomohly rozvoji astronomie. Čestní členové mají všechna práva 
členů vyjma práva volit orgány nebo členy orgánů AKP a být voleni orgány nebo členy 
orgánů AKP. Zároveň jsou čestní členové zproštěni všech povinností členů. 

 
 

1. Práva členů: 
• účastnit se jednání valné hromady AKP,  
• být přednostně informován o činnostech a aktivitách AKP,  
• účastnit se veškerých všeobecně i interně vzdělávacích akcí AKP,  
• volit orgány AKP a po dovršení věku 18 let být volen do těchto orgánů,  
• navrhovat další vývoj AKP, předkládat návrhy teoretických a pozorovacích kampaní a 

utvářet veřejné i neveřejné programy,  
• kdykoliv vystoupit z AKP bez udání důvodů.  

  
2.      Povinnosti členů: 

• dodržovat stanovy AKP a plnit usnesení orgánů AKP,  
• aktivně hájit zájmy AKP a přispívat podle svých možností k plnění cílů AKP, 
• platit členské příspěvky do 31.3. daného roku ve výši stanovené výkonným výborem.  

 
3.  Členství vzniká: 

• rozhodnutím výkonného výboru AKP o přijetí na základě písemné přihlášky. 
 
4.      Členství zaniká: 

• doručením písemného oznámení člena o tom, že z AKP vystupuje (nemusí udat 
důvody) kterémukoliv členu výkonného výboru,  

• úmrtím člena, nebo jeho soudním prohlášením za mrtvého,  
• zánikem AKP,  
• vyloučením člena výkonným výborem pro hrubé porušování stanov AKP.  

 
 

Článek 6 
 

Organizační uspořádání AKP 
 

1.  Valná hromada: 
Valná hromada je nejvyšším orgánem AKP. Je tvořena všemi členy AKP, rozhoduje o všech 
zásadních otázkách, týkajících se organizace. Řádnou valnou hromadu svolává výkonný 
výbor nejméně jedenkrát do roka, mimořádnou valnou hromadu svolá předseda, požádá-li o to 
výkonný výbor nebo alespoň 1/3 všech členů. O konání valné hromady musí být informován 
každý člen nejpozději 14 dní před vyhlášeným termínem valné hromady. Valná hromada je 
usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů sdružení. 
 



Výkonný výbor může rozhodnout o tom, že schůze valné hromady proběhne elektronicky dle 
článku 6b Stanov AKP. 
 
V případě konání schůze valné hromady elektronicky dle článku 6b Stanov AKP se valná 
hromada vždy považuje za usnášeníschopnou. 
 
Valná hromada dbá především na: 

• schvalování změn stanov AKP, 
• volbu výkonného výboru AKP, případně jeho odvolání, 
• schvalování zprávy o činnosti AKP a účetní závěrky za předešlý rok, 
• určování koncepcí a cílů AKP na příští období, 
• kontrolu usnesení předchozí valné hromady. 
 

2. Výkonný výbor: 
Výkonný výbor se schází minimálně 2x za rok. Schůzi výkonného výboru AKP svolává 
předseda a má právo se jí účastnit a hlasovat. Schůzi výkonného výboru je rovněž oprávněn 
svolat kterýkoliv jeho člen. Výkonný výbor je usnášeníschopný v případě přítomnosti 
nadpoloviční většiny zvolených členů. Návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných osob 
oprávněných hlasovat. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy AKP. Členem 
výkonného výboru může být pouze člen AKP starší 18 let. 
 
Předseda AKP může rozhodnout o konání schůze výkonného výboru elektronicky. V takovém 
případě se použijí ustanovení článku 6b přiměřeně. 
 
Výkonný výbor: 

• je výkonným orgánem AKP, řídí činnosti AKP mezi zasedáními valné hromady a plní 
úkoly uložené mu valnou hromadou,  

• má 3 členy (starší 18 let), které volí valná hromada na funkční období 3 roky,  
• předkládá valné hromadě zprávu o činnosti AKP a účetní závěrku za předešlý rok, 
• předkládá valné hromadě rozpočet na příští rok, 
• volí předsedu AKP (staršího 18 let) na funkční období 3 let,  
• vydává, mění a ruší rozhodnutím prováděcí předpisy ke stanovám AKP, 
• člen výkonného výboru může odstoupit z funkce před uplynutím funkčního období 

doručením svého písemného oznámení o odstoupení (nemusí udat důvod) předsedovi 
AKP. Odstoupením člena AKP z funkce člena výkonného výboru nezaniká členství 
v AKP. Odstoupivší člen výkonného výboru vykonává svou funkci až do volby 
nového člena, k níž musí dojít nejpozději do 30 dnů od odstoupení člena výkonného 
výboru. 

 
3. Předseda 

• je statutárním orgánem AKP, 
• jedná za AKP samostatně, 
• musí být členem AKP, 
• musí být starší 18 let, 
• svolává valnou hromadu, je-li o to požádán výkonným výborem AKP dle článku 6 bod 

1. Stanov AKP, 
• svolává valnou hromadu AKP v případě, že se výkonný výbor AKP nesejde ke schůzi 

v usnášeníschopném počtu nejméně na dvou bezprostředně po sobě následujících 
schůzích, 



• je volen výkonným výborem, jehož může být členem, na funkční období 3 roky; 
• předseda může ze své funkce odstoupit před uplynutím funkčního období 

doručením svého písemného oznámení o odstoupení výkonnému výboru, po 
odstoupení vykonává jeho funkci jím pověřený člen AKP. Odstoupením předsedy 
z funkce nezaniká jeho členství v AKP. K volbě nového předsedy musí dojít 
nejpozději do 30 dnů od odstoupení předchozího předsedy. 

 
 

Článek 6a 
 

Elektronická komunikace 
 
1. Zásady elektronické komunikace 
Komunikace mezi orgány AKP a jeho členy může probíhat elektronicky za použití prostředků 
dálkové komunikace, není-li obecně závazným právním předpisem stanoveno jinak. 
 
Úkony, pro jejichž platnost a účinnost vyžadují stanovy AKP písemnou formu, mohou být 
činěny elektronickou poštou (dále též „e-mail“). 
 
Elektronicky lze doručovat zejména: 

• přihlášky uchazečů o členství v AKP; 
• rozhodnutí výkonného výboru o přijetí za člena AKP na základě přihlášky; 
• oznámení člena AKP o vystoupení z AKP; 
• rozhodnutí výkonného výboru AKP o svolání valné hromady AKP; 
• rozhodnutí předsedy AKP o svolání mimořádné valné hromady; 
• oznámení člena výkonného výboru o odstoupení z funkce; 
• rozhodnutí předsedy AKP; 
• rozhodnutí výkonného výboru AKP; 
• podklady pro elektronicky konanou schůzi valné hromady; 
• rozhodnutí valné hromady AKP; 
• další dokumenty, jejichž povaha umožňuje přenos prostředky elektronické 

komunikace. 
 
2. E-mailové adresy členů AKP 
Člen AKP je povinen sdělit bez zbytečného odkladu výkonnému výboru AKP svou e-
mailovou adresu, již hodlá využívat pro účely elektronické komunikace a každou její změnu. 
Výkonný výbor odpovídá za aktualizace registru e-mailových adres členů AKP. Aktuální 
registr e-mailových adres členů AKP je přílohou závěrů ze zasedání valné hromady. Sdělením 
e-mailové adresy výkonnému výboru souhlasí člen AKP s jejím zařazením do registru e-
mailových adres členů AKP. Nesdělením e-mailové adresy členem AKP výkonnému výboru 
AKP, pozbývá člen AKP zejména práva účasti na elektronicky konané valné hromadě a 
dalších elektronicky konaných úkonech. 
 
 
 
 
 
 
 



Článek 6b  
 

Elektronická schůze valné hromady 
 
Výkonný výbor může rozhodnout o konání valné hromady elektronicky. V takovém případě 
je předmětné rozhodnutí součástí rozhodnutí výkonného výboru AKP či předsedy AKP o 
svolání valné hromady. 
 
Výkonný výbor vydá rozhodnutím prováděcí předpis k elektronickým schůzím valné 
hromady do dvou měsíců od posledního dne měsíce, v němž dojde ke schválení změny stanov 
AKP Ministerstvem vnitra České republiky.  
 

 
Článek 7 

  
Jednání jménem AKP 

  
AKP zastupuje a jeho jménem jedná zvolený předseda. Za AKP se podepisuje pouze předseda 
tak, že k názvu AKP připojí svůj podpis s uvedením funkce. Předseda AKP může zmocnit též 
jiné členy AKP, aby v rozsahu, jenž určí, AKP zastupovali; osoby takto zmocněné připojují k 
podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění. 

 
Článek 8 

  
Hospodaření AKP 

  
Za hospodaření AKP odpovídá výkonný výbor. AKP hospodaří podle ročního rozpočtu 
sestaveného výkonným výborem a schváleného valnou hromadou. Příjmy AKP tvoří dary, 
dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli AKP. Výdaje AKP jsou zaměřeny na 
uskutečňování cílů AKP uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 
těchto stanov. 
  
 

Článek 9 
  

Zánik AKP 
 

AKP může rozpustit výkonný výbor AKP. Spolek může být zrušen pravomocným 
rozhodnutím příslušného rejstříkového soudu o zrušení spolku. 

 
 Článek 10 

 
Majetkové vypořádání při zániku AKP  

  
V případě zániku AKP se majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou 
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům AKP. Jestliže nebude 
tato osoba nalezena do 6 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným 
dílem mezi členy AKP. 
 

  



Článek 11  
Účinnost stanov 

Tyto stanovy jsou platné a účinné jejich schválením Valnou hromadou AKP.  
 

Článek 12 
Přechodná ustanovení 

Funkční období členů výkonného výboru AKP zvolených na schůzi valné hromady konané 
dne 21. 12. 2013 se schválením změny stanov Ministerstvem vnitra ČR neprodlužuje. 
Stávající výkonný výbor AKP vykonává veškeré své funkce v dosavadním personálním 
obsazení. V případě odstoupení člena stávajícího výkonného výboru AKP se volba nového 
člena výkonného výboru nekoná, nepoklesne-li tím počet jeho členů pod 2. 

 
 
 
V Pelhřimově dne: 16.1.2016 
 
 
 

____________________ 
statutární orgán 

 
 

 


