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Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.  (WTA CZ) 

dále jen společnost 

 

 

 

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ 

 

 

V souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění a v návaznosti na 

stanovy společnosti upravují tyto „Zásady“ přijímání nových členů. 

 

Podle stanov je členství: 

 

1. řádné  - členství fyzických osob 

2. přidružené   - členství organizací 

3. mezinárodní - členství ve WTA International 

 

A. Vznik členství 

 

Členství ve společnosti  vzniká schválením přihlášky člena předsednictvem společnosti. 

Přihláška musí obsahovat náležitosti podle vzoru v příloze a musí být vyplněna pravdivě a 

v celém rozsahu. 

 

Druhou podmínkou vzniku členství je zaplacení členského příspěvku na příslušný rok; 

u přidruženého člena podpis „Smlouvy o členství“ a úhrada v ní dohodnutého příspěvku. 

 

Podpisem přihlášky případně „Smlouvy o členství“ vyslovuje člen souhlas se Stanovami 

společnosti a s jejím programem a posláním. 

 

 

B. Postup při přijímání členů 

 

1. Na základě projeveného zájmu o členství zašle sekretariát kandidátu členství přihlášku, 

stanovy a tyto Zásady pro přijímání členů. 

 

2. Po obdržení vyplněné přihlášky zašle sekretariát: 

a) jde-li o fyzickou osobu výzvu k úhradě členského příspěvku specielní poštovní 

poukázkou typu A nebo převodem na běžný účet.  

b) Jde-li o organizaci (přidruženého člena) zašle kandidátu členství Smlouvu o členství 

na dobu neurčitou a fakturu na úhradu členského příspěvku a podílu nákladů za služby 

poskytované členům společnosti. 

Po úhradě této faktury a připsání příslušné částky (viz bod D3) na běžný účet 

společnosti jsou splněny náležitosti přijetí za člena společnosti. 

 

3. Sekretariát společnosti provede kontrolu všech náležitostí přihlášky a splnění smlouvy o 

členství, zejména úhrady členských příspěvků a vypracuje přehled nových členů, který 

předloží Radě WTA CZ k projednání. Členům přidělí členská čísla, která budou 

používána jako identifikační. Pro rozlišení plateb členských příspěvků se používají čísla 

faktur (variabilní čísla) nebo variabilní symboly uváděné na poštovní poukázce. 
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4. Rada návrh projedná a rozhodne o přijetí jednotlivých členů. Výsledky rozhodnutí se  

uvedou v zápise.  

 

5. V případě odmítnutí členství z vážných důvodů, rozhodne o přijetí nejbližší valná 

hromada společnosti na základě podaného odvolání s definitivní platností. 

 

C. Zánik členství 

 

V souladu s čl. 5, odst. 5 stanov členství zaniká: 

 

a) ukončením platnosti smlouvy u členů přidružených 

b) uplynutím doby výpovědní lhůty po výpovědi jednou ze smluvních stran nebo dohodou 

smluvních stran 

c) zánikem organizace přidruženého člena 

d) úmrtím řádného člena (fyzické osoby) 

e) nezaplacením členských příspěvků po dva roky za sebou  

f) zánikem společnosti WTA 

g) vyloučením člena ze společnosti na základě rozhodnutí valné hromady 

 

D. Členské příspěvky 

 

Výši členských příspěvků (čl. 13 – Stanov společnosti) stanovuje valná hromada na základě 

návrhu Rady WTA na příslušné funkční období. Z pověření valné hromady může výši 

příspěvků v jednotlivých letech stanovit Rada WTA. 

 

Pro období od r. 2003 jsou členské příspěvky stanoveny takto: 

 

1. Roční členský příspěvek řádných členů činí  500,- Kč, 

důchodci (neprovozující podnikatelskou činnost a bez pracovního poměru) Kč 100,-, 

studenti odborných škol do 26 let 100,- Kč. 

Čestní členové neplatí členský příspěvek. 

 

2. Členové, kteří byli přijati do WTA – International platí členské příspěvky této 

mezinárodní organizaci prostřednictvím WTA CZ ve výši, která je stanovena WTA – 

International. Část příspěvku (obvykle 25 %) zůstává pro WTA CZ a považuje se za 

členský příspěvek podle předchozího bodu. 

 

3. a)   Roční členský příspěvek přidruženého člena (organizace) činí 500,- Kč. 

b) Členské organizace (firmy, ústavy apod.) se podílejí na věcných nákladech 

společnosti, tj. zejména na krytí nákladů na překlady, autorizaci a vydávání směrnic 

WTA, vydávání informačního Zpravodaje WTA, na krytí nákladů zástupců 

společnosti na zasedáních WTA – International, krytí nákladů na jednání odborných 

referátů atp. v následující výši na 1 rok: 

organizace  do 10 zaměstnanců    2.500,- Kč 

do 50 zaměstnanců    4.500,- Kč 

do 100 zaměstnanců    9.500,- Kč 

nad 100 zaměstnanců                       14.500,- Kč 
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S ohledem na podporu šíření odborných znalostí ve výchovně vzdělávacím procesu se mohou 

střední odborné školy a fakulty vysokých škol stát přidruženými členy společnosti s výhodami 

příslušejícími ostatním kolektivním členům. Obdobně též správní instituce, zejména stavební 

úřady, městské, okresní a krajské úřady, památkové ústavy atp.  

 

Školy a správní organizace platí pouze členský příspěvek    500,- Kč 

 

Splněním členských povinnosti přidruženého člena je včasná úhrada společné faktury za body 

3a) a 3b).  

 

Přidružení členové (organizace) mohou přihlásit několik svých zaměstnanců jako řádné členy, 

kteří se mohou zapojit do činnosti zvoleného referátu a využívat členských výhod za 

předpokladu splnění povinností dle č. D1 nebo D2. 

 

 

E. Výhody příslušející členům 

 

- zasílání Zpravodaje WTA CZ zdarma 

- přístup na webové stránky WTA CZ a WTA Inter zdarma 

- umístění firemních propagačních stránek v rozsahu 2 kB na webových stránkách WTA 

CZ za režijní cenu Kč 500,- na dobu 3 měsíců. 

- sleva na poplatku za propagaci firmy na akcích WTA CZ (výstavní stoly a plochy, 

propagační přednášky atp.) až do úrovně režijních nákladů 

- půjčování publikací WTA Inter v originále tj. v němčině zdarma (směrnice, ediční 

publikace, WTA News atp.) 

- nákup českého překladu směrnic a publikací získaných od WTA Inter za režijní ceny 

- bezplatná účast na činnosti odborných referátů a na tvorbě jejich programů podle 

vlastního zájmu 

- přidružení členové mají právo jmenovat jednoho svého zástupce na jednání valné 

hromady, který má právo hlasovat. 

- sleva na účastnickém poplatku na akcích pořádaných WTA CZ (konference, semináře, 

školení atp.). Pro přidružené členy se sleva poskytuje maximálně třem pracovníkům 

organizace. 

 

Nezaplacením členských příspěvků, případně nezaplacením faktury přidruženým 

členem za běžný rok uvedené výhody zanikají. 

 
 


