
 

STANOVY 

I. Název, územní působnost, sídlo 

1) Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 
2) Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 
3) Názvem sdružení je Sdružení knihoven ČR, zkratka SDRUK (dále jen Sdružení). 
4) Sídlem Sdružení je Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1 

II. Účel Sdružení 

Účelem Sdružení je podpora činnosti a rozvoje knihoven, ochrana a prosazování jejich 
zájmů, podpora jejich odborné spolupráce napříč obory a podpora knihovnictví. 

III.  Předmět činnosti 

Předmětem hlavní činnosti Sdružení je zejména (nikoliv výhradně) příprava a koordinace 
koncepčních řešení v doplňování, zpracování a zpřístupňování knihovních fondů, 
kooperativní zajišťování informačních zdrojů, společné poskytování knihovních služeb bez 
ohledu na jejich charakter či místo realizace, zajišťování jednotného přístupu do 
informačních zdrojů českých knihoven, hodnocení a výběr vhodných technologií pro 
knihovnické procesy včetně vývoje metodik jejich aplikace, spolupráce při záchraně 
knihovních fondů jejich restaurováním, vhodným uchováváním a digitalizací, koordinovaná 
příprava a sdílení metodik k informačnímu vzdělávání uživatelů, organizace odborných 
porad, seminářů, školení a konferencí pro knihovny, příprava studijních cest, vydávání 
odborných publikací, poskytování expertních stanovisek a odborná poradenská činnost, 
reprezentace knihoven při jednání s orgány veřejné správy na všech úrovních včetně aktivní 
účasti na legislativním procesu. 

IV. Zdroje a způsoby použití prostředků Sdružení 

1) Finanční prostředky získává Sdružení: 
a) z členských příspěvků členů, 
b) z příjmů z vlastní činnosti, 
c) z darů a jiných věnování, 
d) z veřejných subvencí, dotací a příspěvků jiných organizací. 

2) Prostředky Sdružení lze používat pouze v souladu s účelem Sdružení pro činnost 
Sdružení včetně správy Sdružení. O konkrétním použití prostředků rozhoduje rada 
Sdružení. 

V. Členové 

1. Členy Sdružení jsou jeho zakladatelé a další právnické osoby, které k jejich písemné 
žádosti za členy přijala svým usnesením rada Sdružení.  

2. Je-li členem vysoká škola1, která provozuje více fakultních knihoven, pohlíží se na 
každou fakultu z hlediska těchto Stanov jako by byla členem, včetně všech práv a 
povinností, a to od chvíle, kdy rada Sdružení přijme žádost zástupce této fakulty o 
přiznání tohoto postavení. Vysoká škola v takovém případě svá práva může vykonávat i 
jen prostřednictvím fakult. Obdobně se postupuje u organizačních složek státu.  

3. Členství ve Sdružení zanikne vystoupením člena písemně oznámeným radě Sdružení, a 
to ke dni členem požadovanému, následuje-li toto datum po dni doručení oznámení o 
vystoupení, nebo ke dni doručení tohoto oznámení. Dále zanikne dnem rozhodnutí rady 
Sdružení o vyloučení člena z důvodů závažného porušování stanov Sdružení. 

4. Každý člen má tato práva a povinnosti: 
a) volit a být volen do orgánů Sdružení. Do orgánů Sdružení jsou voleni zástupci členů 

jmenovitě, 
b) být informován o pořádání a účastnit se všech akcí pořádaných Sdružením, 

                                                
1
 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 



 

c) podávat návrhy a jednat o nich na schůzích orgánů Sdružení, 
d) využívat dosažené výsledky společné činnosti ve smyslu předmětu činnosti 

Sdružení, 
e) dodržovat stanovy Sdružení a řídit se jeho platnými usneseními, 
f) usilovat o plnění úkolů Sdružení, 
g) zpřístupňovat výsledky své vědecké a odborné činnosti tak, aby z nich měli užitek 

všichni členové Sdružení, 
h) platit řádně členské příspěvky ve stanovené výši, která je určena rozhodnutím valné 

hromady. 
5. Členství člena přechází na jeho právního nástupce. 
6. Za každého člena jedná jako zástupce vůči Sdružení jedna fyzická osoba (statutární 

orgán nebo zaměstnanec, pro nějž je to obvyklé vzhledem k jeho zařazení nebo funkci).  
7. Každý člen má právo jednoho hlasu.  
 

 

VI. Orgány Sdružení a vymezení jejich působnosti 

1) Statutárním orgánem Sdružení je předseda rady Sdružení. Zastupuje Sdružení 
navenek. 
 

2) Valná hromada 
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. Tvoří jej všichni zástupci členů. 
b) Valná hromada je jediným orgánem, který rozhoduje o účelu Sdružení a způsobu, 

jak jej naplnit, o změnách předmětu činnosti a o změnách a doplněních stanov. 
c) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů 

Sdružení. V případě, že na valné hromadě bude přítomna méně než polovina členů 
Sdružení, jedná valná hromada až s hodinovým odstupem od plánovaného začátku 
a je usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů. Usnesení valné 
hromady je přijato prostou většinou přítomných. 

d) Valná hromada se schází nejméně jednou ročně. 
e) Valná hromada volí členy rady Sdružení. 
f) Na návrh rady Sdružení nebo kteréhokoli člena mohou členové rozhodnout o 

navržených záležitostech i bez svolání valné hromady (distanční hlasování), pokud 
valná hromada takovou záležitost z distančního hlasování nevyloučila. V případě 
distančního hlasování rada Sdružení zašle všem členům Sdružení návrh s datem, 
do kterého se má člen vyjádřit. Člen Sdružení hlasuje elektronicky na adresu, kterou 
určí rada Sdružení. Návrh je přijat, pokud se pro něj ve stanoveném termínu vysloví 
nadpoloviční většina všech členů Sdružení. Rada sdružení je povinna stejnou 
formou potvrdit hlasujícímu členu Sdružení přijetí hlasu a zaslat po skončení 
hlasování všem členům Sdružení vyrozumění, zda byl návrh přijat, a dále údaje o 
tom, jak který člen hlasoval, a celkový počet hlasů pro a proti návrhu. 
 

3) Rada Sdružení 
a) Vedení veškeré činnosti Sdružení náleží radě Sdružení (dále jen též jen rada), 

kterou tvoří zástupci členů zvolení valnou hromadou. 
b) Členy rady Sdružení volí valná hromada na období čtyř let. Počet členů rady 

Sdružení určí valná hromada při volbě.  
c) Valná hromada může doplňující volbou zvolit dalšího člena rady Sdružení, zejména 

změní-li se výrazně počet členů Sdružení nebo při předčasném ukončení funkce 
člena rady Sdružení. V této doplňující volbě je člen rady Sdružení volen pouze na 
zbytek volebního období rady Sdružení. 

d) Rada ze svých členů volí a odvolává předsedu, místopředsedu a tajemníka rady 
Sdružení. 

e) Rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje prostou 
většinou hlasů. 

f) Rada svolává nejméně jednou ročně valnou hromadu, které předkládá ke schválení 
zprávu o činnosti a hospodaření. 



 

g) Předseda svolává radu podle potřeby, nejméně však třikrát do roka. Požádá-li o to 
nadpoloviční většina členů rady, je předseda povinen svolat radu do 30 dnů ode dne 
této žádosti. 

h) Členové rady Sdružení nemohou kooptovat náhradní členy rady. 
 

 
4) Revizní komise 

a) Revizní komise je tříčlenná, sleduje plnění usnesení rady a dohlíží na správnost 
hospodaření s prostředky a na to, aby se používaly v souladu s účelem a 
předmětem činnosti Sdružení a příslušnými právními předpisy. 

b) Revizní komise podává každoročně zprávu radě Sdružení. 
c) Revizní komise je volena radou Sdružení ze zaměstnanců členů Sdružení. Volební 

období není omezeno. 
d) Členové revizní komise nemohou kooptovat náhradní členy. 

 
5) Odborné sekce a pracovní skupiny 
Členové Sdružení se podle svého zaměření a zájmů účastní práce v odborných sekcích. Na 
činnosti odborných sekcí a pracovních skupin se mohou podílet též zástupci knihoven, které 
nejsou členy Sdružení. 
 
6) Sekretariát 
Rada Sdružení může ustavit sekretariát, který zajišťuje dle pokynů předsedy zejména 
organizační záležitosti Sdružení. 
 

VII. Zrušení sdružení 

1) Sdružení se zrušuje usnesením valné hromady, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina 
přítomných členů. 

2) Likvidační zůstatek Sdružení bude rozdělen poměrně mezi všechny členy Sdružení, 
kteří jimi budou v době zániku Sdružení. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1) Tyto stanovy zrušují stanovy Sdružení ze dne 16. června 2015. 
2) Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem schválení. 
 
 
V Olomouci dne 20. dubna 2016 
 
 


