STANOVY
!eské numismatické spole"nosti
( zkratka !SN )
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!l. I
Úvodní ustanovení
!eská numismatická spole"nost (dále jen !NS) je sdru#ením ob"an$ ve smyslu právních p%edpis$ 1).
Sídlem !NS je Praha 10, 101 00, Arménská 1372/10. !NS vyvíjí "innost na území !eské republiky, kde
v rámci své p$sobnosti z%izuje organiza"ní jednotky - pobo"ky.
!NS je právnickou osobou 2).
Posláním !NS jako kulturní organizace je "innost v rámci v&dního oboru numismatika a v p%íbuzn'ch
v&dních disciplínách. !NS sdru#uje sb&ratele, v&decké pracovníky, kulturní instituce a jiné zájemce
k zachování kulturních a historick'ch hodnot. V oboru své p$sobnosti !NS:
a) roz(i%uje znalosti sv'ch "len$ a seznamuje ve%ejnost s nov'mi poznatky v oboru,
b) pro své "leny vydává a podílí se na vydávání periodick'ch i neperiodick'ch publikací, medailí a drobné
plastiky, opat%uje tyto p%edm&ty pro své "leny od jin'ch vydavatel$,
c) buduje odborné knihovny pro "leny !NS. Organizuje tématicky zam&%ená symposia, seminá%e, sch$ze,
p%edná(ky, v'stavy a exkurze,
d) napomáhá dopl)ování ve%ejn'ch sbírek numismatick'ch p%edm&t$. Umo#)uje sv'm "len$m vytvá%ení
vlastních sbírek, zejména formou v'm&nn'ch sch$zek a "lensk'ch aukcí,
e) v rámci obecn& platn'ch právních p%edpis$ umo#)uje sv'm "len$m dr#ení a v'm&nu platn'ch cizozemsk'ch platidel, zahrani"ní v'm&nu mincí, literatury a p%edm&t$ numismatického zájmu,
f) reprezentuje !NS v$"i zahrani"í.

!l. II
!lenství v !NS
(1) !lenství v !NS je zalo#eno na principech obsa#en'ch v právním p%edpise 3). Na "lenství v !NS není
právní nárok.
(2) *ádn'm "lenem !NS se m$#e stát osoba star(í 18 let bez ohledu na státní p%íslu(nost, dále tuzemské
i zahrani"ní kulturní a v&decké instituce.
(3) !estn'm "lenem !NS se m$#e stát osoba, je# se v'razn& zaslou#ila o !NS nebo numismatiku.
(4) Práva a povinnosti %ádn'ch "len$ !NS:
Ka#d' "len má právo:
a) ú"astnit se po%ádan'ch akcí,
b) b't soustavn& informován o "innosti !NS,
c) volit a b't volen do orgán$ !NS,
d) na sch$zích hlasovat a podávat návrhy,
e) obdr#et za "lenskou úhradu numismatick' materiál, kter' !NS vydává nebo zaji(+uje,
f) odvolávat se proti rozhodnutí ni#(ího orgánu k vy((ím orgán$m !NS.
Ka#d' "len má povinnost:
a) registrovat se v n&které z pobo"ek !NS (ob"ané !eské republiky),
b) registrovat se p%i V'boru !NS (cizí státní p%íslu(ník, bez státní p%íslu(nosti a "eské i zahrani"ní instituce),
c) dodr#ovat stanovy, vnit%ní organiza"ní normy a usnesení orgán$ !NS,
d) %ídit se sb&ratelskou etikou, hájit dobré jméno !NS, vyvarovat se jednání, které by mohlo naru(it poslání
!NS,
e) jednat v souladu s právními p%episy !eské republiky,
f) platit v"as "lenské p%ísp&vky,
g) odebírat "lensk' "asopis spole"nosti.
(5) !lenství v !NS zaniká v t&chto p%ípadech:
a) smrtí nebo prohlá(ením za mrtvého,

b) omezením zp$sobilosti k právním úkon$m,
c) vystoupením "lena,
d) zru(ením "lenství,
e) vylou"ením.
(6) !lenství je blí#e specifikováno v "Zásadách pro p%ijímání "len$ !NS".
!l. III
Organiza"ní struktura !NS
(1) Organiza"ní strukturu !NS tvo%í: V'bor !NS a pobo"ky.
(2) V'bor !NS je jedenácti"lenn' a jeho "leny jsou konferencí volení "lenové !NS. P%edseda, jednatel a hospodá% v'boru jsou voleni konferencí jmenovit&. Mají oprávn&ní jednat jménem celé spole"nosti (dva z nich
spole"n&) a spolu s dal(ími dv&ma "leny V'boru !NS tvo%í p%edsednictvo V'boru !NS. K zastupování
mohou zmocnit i jiné "leny nebo zam&stnance !NS.
(3) Pobo"ky jsou organiza"ními jednotkami s oprávn&ním jednat sv'm jménem. Pobo"ky mají právní subjektivitu a své sídlo. Ka#dá pobo"ka musí mít p%id&leno identifika"ní "íslo organizace (I!O). Jestli#e prost%edky
pobo"ky p%ekro"í stanoven' pokladní limit, je pobo"ka povinna vést finan"ní prost%edky na ú"tu u pen&#ního ústavu. Majetek pobo"ky je jejím vlastnictvím. V pravomoci pobo"ek !NS je p%ijímání nov'ch "len$
a rozhodnutí o zániku "lenství. !innost pobo"ky %ídí v'bor pobo"ky v jeho# "ele jsou volení funkcioná%i.
Podmínky vzniku pobo"ek a %e(ení zániku pobo"ek vymezují "Zásady pro z%ízení nové pobo"ky a pro
ukon"ení "innosti pobo"ky".
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!l. IV
Orgány !NS
Orgány !NS jsou:
A. Konference delegát$
B. V'bor !NS
C. Rada !NS
D. V'ro"ní "lenská sch$ze pobo"ky
E. V'bor pobo"ky
F. Revizní komise !NS
G. Revizní komise pobo"ky
V(echny orgány !NS jsou volené, krom& orgánu C - rady !NS a D - v'ro"ní "lenské sch$ze pobo"ky.
Orgány !NS jsou schopny usná(ení, je-li p%ítomna nadpolovi"ní v&t(ina v(ech jejich "len$. Nebude-li tato
podmínka spln&na, bude za p$l hodiny po oznámení po"tu p%ítomn'ch svolán orgán znovu a p%ítomní
"lenové orgánu budou oprávn&ni p%ijímat usnesení. Usnesení jsou platná, jestli#e pro návrh hlasovala v&t(ina
p%ítomn'ch. P%i rovnosti hlas$ rozhoduje hlas p%edsedajícího.
Orgány !NS mohou svoji "innost zaji(+ovat prost%ednictvím aktivist$, tj. - dobrovoln'ch pracovník$ nebo
osob v pracovním pom&ru.
Orgány !NS, zp$sob ustavení a specifikace jejich "innosti:

A. KONFERENCE DELEGÁT,
Konference je nejvy((ím orgánem !NS a svolává ji V'bor !NS jednou za "ty%i roky. Kenference se s právem
hlasovat zú"ast)ují delegáti volení na "lensk'ch sch$zích pobo"ek a "lenové v'boru !NS. Právo ú"astnit se
konference bez mo#nosti hlasovat mají i ostatní "lenové !NS. Konference plní funkci nejvy((ího odvolacího
orgánu !NS, schvaluje nové stanovy, volí a odvolává v'bor !NS, volí a odvolává revizní komisi !NS, ud&luje
"estné "lenství, rozhoduje o zániku nebo rozd&lení !NS, o majetku !NS v p%ípad& jejího zániku nebo rozd&lení
a o rozpu(t&ní pobo"ky. Mimo%ádnou konferenci m$#e svolat v'bor !NS, Rada !NS, nebo p%edsednictvo !NS
po#ádá-li o to nejmén& jedna t%etina pobo"ek.
B. V-BOR !NS
V'bor !NS %ídí "innost !NS mezi konferencemi a koordinuje "innost pobo"ek. Plní funkci statutárního orgánu.
Odpovídá za:

a) "innost sekretariátu !NS,
b) "innost knihovny !NS,
c) evidenci "lenské základny, v"etn& vybírání "lensk'ch p%ísp&vk$,
d) vypracování návrhu rozpo"tu v'boru !NS na následující rok v"etn& návrhu v'(e "lenského p%ísp&vku a za
zpracování ú"etní uzáv&rky za uplynul' rok,
e) hospoda%ení s prost%edky !NS v souladu s platn'mi právními p%edpisy,
f) p%ípravu a svolání konference nebo rady,
g) zpracování návrhu vnit%ních organiza"ních norem nebo stanov, v"etn& návrh$ na jejich aktualizaci v souladu
s platn'mi právními p%edpisy,
h) vydávání spolkov'ch periodik,
i) vypracování plánu edi"ní "innosti,
j) zpracování harmonogramu "lensk'ch aukcí,
k) zpracování plánu v&deckoodborné "innosti a mezinárodní spolupráce.
Ve vztahu k pobo"kám má V'bor !NS právo:
a) vy#adovat statistické údaje o majetku, v'sledku hospoda%ení a stavu "lenské základny,
b) svolat mimo%ádnou v'ro"ní sch$zi pobo"ky,
c) zru(it rozhodnutí orgán$ pobo"ky v p%ípad& poru(ení stanov, rozhodnutí vy((ích orgán$ !NS nebo platn'ch
právních p%edpis$.
C. RADA
Rada !NS je slo#ena z p%edsed$ pobo"ek a "len$ V'boru !NS. Jednání rady svolává V'bor !NS minimáln&
jedenkrát do roka.
Rada schvaluje:
a) rozhodnutí o svolání mimo%ádné konference,
b) rozpo"et !NS na následující rok a ú"etní uzáv&rku za uplynul' rok,
c) v'(i "lenského p%ísp&vku na následující rok,
d) vnit%ní organiza"ní normy nebo jejich dopl)ky,
e) kooptaci "len$ V'boru !NS.
Rada kontroluje:
a) pln&ní usnesení konference,
b) pln&ní vlastních usnesení.
D. V-RO!NÍ !LENSKÁ SCH,ZE POBO!KY
V'ro"ní "lenská sch$ze pobo"ky je nejvy((ím orgánem pobo"ky a svolává ji v'bor pobo"ky, ve v'jime"n'ch
p%ípadech v'bor !NS. V'ro"ní "lenská sch$ze pobo"ky schvaluje rozpo"et pobo"ky na následující rok a ú"etní
uzáv&rku za uplynul' rok. Schvaluje zprávu o "innosti v'boru pobo"ky a zprávu revizní komise pobo"ky za
uplynul' rok. V'ro"ní "lenská sch$ze pobo"ky provádí jednou za dva roky volbu v'boru pobo"ky a volbu
revizní komise pobo"ky. V'ro"ní sch$ze pobo"ky je dále oprávn&na rozhodnout o zániku pobo"ky.
E. V-BOR POBO!KY
V'bor pobo"ky %ídí její "innost v období dvou let (volební období). Za odstoupiv(í nebo zem%elé "leny m$#e
v'bor pobo"ky kooptovat nové "leny v'boru z %ádn'ch "len$ pobo"ky.
V'bor pobo"ky zaji(+uje a je odpov&dn' za:
a) napl)ování poslání !NS v regionu, ve kterém p$sobí ve smyslu "l. I. odst. (4),
b) dodr#ování stanov !NS, vnit%ních organiza"ních norem !NS a platn'ch právních p%edpis$ !eské republiky,
c) hospoda%ení s vlastními prost%edky v souladu s platn'mi právními p%edpisy,
d) poskytování statistick'ch údaj$ o majetku, v'sledku hospoda%ení a stavu "lenské základny pro V'bor !NS,
e) p%ípravu a svolání v'ro"ní "lenské sch$ze,
f) evidenci "len$ pobo"ky,
g) distribuci numismatického materiálu vydávaného nebo obstarávaného !NS.
V'bor pobo"ky rozhoduje:
o p%ijetí nov'ch "len$ a zániku "lenství v souladu s vnit%ními organiza"ními normami.

F. REVIZNÍ KOMISE !NS
P%edsedu a dal(í dva "leny revizní komíise !NS volí konference na "ty%i roky. P%edseda komise je volen jmenovit&.
Z d$vodu zamezení st%etu zájm$ nesmí b't "lenové revizní komise !NS sou"asn& funkcioná%i jin'ch orgán$ !NS.
P%edseda revizní komise nebo jím pov&%en' "len má právo zú"ast)ovat se jednání orgán$ !NS. Revizní komise
kontroluje, zda hospoda%ení se sv&%en'mi prost%edky a "innost orgán$ !NS je v souladu s právním %ádem, stanovami a usneseními orgán$ !NS. Dále prov&%uje do(lé stí#nosti a oznámení. Revizní komise !NS odpovídá za
svoji "innost konferenci. !innost revizní komise !NS blí#e upravují "Zásady pro "innost revizních komisí".
G. REVIZNÍ KOMISE POBO!KY
P%edsedu a dal(í "leny revizní komise volí v'ro"ní "lenská sch$ze pobo"ky na stejné období jako v'bor pobo"ky.
P%edseda revizní komise je volen jmenovit&. Z d$vodu zamezení st%etu zájm$ nesmí b't "lenové revizní komise
pobo"ky sou"asn& funkcioná%i jin'ch orgán$ pobo"ky. P%edseda revizní komise pobo"ky, nebo jím pov&%en' "len
má právo zú"ast)ovat se jdnání v'boru pobo"ky. Nápl) "innosti revizní komise pobo"ky je analogická s náplní
"innosti revizní komise !NS. Revizní komise pobo"ky odpovídá za svoji "innost v'ro"ní "lenské sch$zi pobo"ky.
!innost revizních komisí pobo"ek upravují "Zásady pro "innost revizních komisí".
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!l. V
Zásady hospoda#ení !NS
Ve(kerá hospodá%ská "innost !NS a jejich orgán$ sm&%uje k zaji(t&ní poslání !NS ("l. I, odst.4). P%íjmy
z hospoda%ení jsou ur"eny ke krytí v'loh spojen'ch s "inností !NS.
Zdrojem prost%edk$ !NS jsou:
- ro"ní "lenské p%ísp&vky a "lenské p%ísp&vky za ú"ast na jednotliv'ch akcích,
- dary na "innost !NS od "len$ nebo t%etích osob,
- finan"ní prost%edky z "inností dle "l.I, odst.4.
Orgány !NS vedou o hospodá%ské "innosti evidenci podle platn'ch právních p%edpis$.
Funkcioná%i a pracovníci !NS odpovídají za sv&%en' majetek v souladu s obecn& platn'mi právními
p%edpisy. Placení pracovníci musí mít uzav%ennou hmotnou zodpov&dnost.
Jednotlivé oblasti hospoda%ení !NS blí#e upravují "Zásady hospoda%ení s prost%edky !NS".

!l. VI
Organiza"ní normy !NS
Za ú"elem jednotného v'kladu stanov vydává v'bor !NS vnit%ní organiza"ní normy, zejména:
a) jednací %ád,
b) zásady pro p%ijímání "len$ a zánik "lenství,
c) disciplinární %ád,
d) pravidla pro konání "lensk'ch aukcí, (tzv. auk"ní %ád),
e) zásady hospoda%ení s prost%edky !NS,
f) zásady pro vydavatelskou "innost !NS,
g) knihovní %ád !NS,
h) vnit%ní pokyny pro "innost revizních komisí,
i) zásady pro z%ízení nové pobo"ky !NS a pro ukon"ení "innosti pobo"ky.
!l. VII
Zánik !NS
(1) P%i zániku !NS se postupuje v souladu s právním p%edpisem 4).
(2) !NS zanikne, usnese-li se na tom konference svolaná zvlá(t& k tomuto ú"elu dvout%etinovou v&t(inou hlas$
delegát$ a "len$ v'boru !NS. Nesejde-li se tato konference v %ádném ani v náhradním termínu, právo rozhodnout o zániku spole"nosti p%echází na v'bor !NS. V tomto p%ípad& !NS zanikne, usnese-li se na tom
dvout%etinová v&t(ina z celkového po"tu "len$ v'boru !NS.
(3) P%i zániku !NS se provede majetkové vypo%ádání 5). Majetek !NS bude po provedené likvidaci deponován

u ur"ené kulturní instituce, s ní# musí b't pro tento ú"el uzav%ena p%edem písemn& smlouva. Za uzav%ení
takovéto smlouvy je odpov&dn' v'bor !NS. V p%ípad&, #e do dvou let po zániku !NS vznikne nové
nástupnické sdru#ení se stejn'm posláním, bude po#ádáno p%íslu(né ministerstvo "i jiná kompetentní
instituce o souhlas k p%evodu majetku b'valé !NS na toto nové sdru#ení.
!l. VIII
Záv$re"ná ustanovení
(1) !lenové !NS po#ívají soudní ochrany 6).
(2) !NS a její pobo"ky mohou mezi sebou pop%. s jin'mi sdru#eními uzavírat smlouvy o sou"innosti k dosa#ení
ur"itého cíle, kter' je v souladu s posláním !NS, není v rozporu se stanovami !NS a platn'mi právními
p%edpisy 7).
(3) Zm&na stanov se provádí v souladu s platn'mi p%edpisy 8).
(4) Stanovy nab'vají platnosti dne 24. 11. 1994 a ú"innosti od 01. 01. 1995.
Ú"inností nov'ch stanov pozb'vají platnosti a ú"innosti stanovy !NS schválené dne 9. 10.1987 pod
".j. VS/1-8809/498/87-MV !SR a registrované dne 26. 06. 1990 MV !R.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Zákon ". 83/1990 Sb. o sdru#ování ob"an$
2) Zákon ". 83/1990 Sb. o sdru#ování ob"an$, § 2 odst. 3.
3) Zákon ". 83/1990 Sb. o sdru#ování ob"an$, § 3.
4) Zákon ". 83/1990 Sb. o sdru#ování ob"an$, § 12.
5) Zákon ". 83/1990 Sb. o sdru#ování ob"an$, § 13 odst. 2, 3, 4.
6) Zákon ". 83/1990 Sb. o sdru#ování ob"an$, § 15.
7) Zákon ". 83/1990 Sb. o sdru#ování ob"an$, § 16 odst. 1, 2, 5.
8) Zákon ". 83/1990 Sb. o sdru#ování ob"an$, § 11.

