STANOVY SPOLKU ARTISSIMO, z.s.

1. NÁZEV, SÍDLO, TRVÁNÍ SPOLKU
5.1 Název spolku je „ARTISSIMO, z. s.“ (dále jen „Spolek“).
5.1 Sídlem Spolku je Husova 8, Brno.
5.1 Spolek je založen na dobu neurčitou.
2. ÚČEL SPOLKU
2.1

Spolek je dobrovolným a zájmovým spolkem členů, jež spojuje zájem o kulturní a umělecké
aktivity.

2.2

Cílem Spolku je kulturní obohacení společnosti zejména v oblasti volná tvorba, design a
výtvarná díla se zaměřením na keramiku, sklo, kov, dřevo, papír a dále na oblast grafiky,
malby, umělecké a dokumentární fotografie.

2.3

Účelem Spolku je sdružování osob za účelem naplňování těchto hlavních – neziskových –
činností:
-
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kulturní obohacení společnosti zejména v oblasti volná tvorba, design, výtvarná díla se
zaměřením na keramiku, sklo, kov, dřevo, papír a dále oblast grafiky, malby, umělecké a
dokumentární fotografie (vše dále jen „kultura a umění“),
celoživotní vzdělávání členů Spolku (dospělých i dětí a mládeže) v oblasti kultury a
umění zejména formou klubových setkání s možností práce v keramické a sklářské
dílně, včetně odborného vedení, přednášky, besedy na různá témata,
podpora a pořádání volnočasových aktivit seniorů starších padesáti let v oblasti kultury a
umění,
podpora a pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže - členů Spolku – zaměřených
na kulturu a umění, na systém vzdělávání Montessori, atp. včetně organizace
zážitkových a pobytových akcí,
tematické vzdělávání a výchova dětí a mládeže – členů Spolku – v oblasti kultury a
umění,
rozvoj komunitních vztahů v oblasti kultury a umění, spolupráce s jinými spolky za
účelem plnění cílů Spolku a jejich dalšího rozvoje,
budování společné platformy spolků, které mají podobné či související cíle za účelem
lepšího naplňování cílů Spolku a jejich dalšího rozvoje,
podpora a pořádání aktivit v rámci celoživotního vzdělávání, jako je mimoškolní
výchova a vzdělávání členů Spolku, pořádání kurzů a školení pro členy Spolku včetně
lektorské činnosti, kulturních programů
podpora filantropických projektů v oblasti kultury a umění,
podpora rozvoje umělecké tvořivosti,
výstavní činnost – výstavy produktů vytvořených v rámci činnosti Spolku,
vydávání tiskovin, např. sborníků současného umění, katalogů s uměleckou tématikou,
atp.,
spolupráce na výukovém programu Montessori,
prezentace Spolku a produktů vytvořených v rámci činnosti Spolku na kulturních a
společenských akcích,
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-

oživení veřejného prostoru prostřednictvím vystavování uměleckých děl na veřejnosti a
ve veřejně přístupných objektech - např. umístěním v parku, v nemocnicích či domovech
důchodců, atp.
získávání sponzorských darů a dotací za účelem realizace cílů Spolku,
zajištění technického zázemí, prostředků a dalších materiálů pro činnosti Spolku a
naplňování cílů Spolku,

a těchto vedlejších činností:
2.4

poskytování vzdělávacích služeb a pořádání akreditovaných i neakreditovaných kurzů
v oblasti kultury a umění pro veřejnost,
pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže – nečlenů Spolku – zaměřených na
kulturu, umění, na systém vzdělávání Montessori, atp. včetně organizace zážitkových a
pobytových akcí,
příprava veřejnosti – mládeže – na přijímací zkoušky na umělecké školy
organizování workshopů pro veřejnost,
pořádání příměstských táborů pro děti a mládež,
prodej výrobků vytvořených v rámci činnosti Spolku, zejména šperků, keramiky, atp.,
nejedná-li se o prodej v rámci prezentačních akcí, výstav, atp.

Případné příjmy z vedlejší činnosti budou používány výhradně za účelem naplnění hlavních
činností Spolku a při jeho správě.
3. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

3.1

Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let či právnická osob za
předpokladu, že souhlasí s těmito stanovami, posláním a účelem Spolku.

3.2

O přijetí za člena rozhoduje členská schůze, a to na základě písemné přihlášky uchazeče.

3.3

Přijetí do Spolku (nabytí členství) i jeho další trvání může být vázáno na zaplacení
členského příspěvku příp. splnění dalších podmínek. Výši a splatnost členského příspěvku či
podmínek pro přijetí za člena určuje kontrolní rada Spolku. Tyto podmínky nesmí mít
diskriminační charakter.

3.4

Členství ve Spolku je:
a) Základní – členové v této kategorii mají základní práva a povinnosti, která jsou dále
specifikována ve čl. 4. a dále ta práva a povinnosti vyplývající z platných právních
předpisů,
b) Elitní – toto členství mají zakládající členové Spolku a ti členové, kteří jsou ve
volených orgánech Spolku; s tímto členstvím je navíc spojeno prioritní hlasovací právo
– každý elitní člen má při hlasování namísto jednoho hlasu hlasy tři. Pro členy s elitním
členstvím může být stanovena jiná výše příspěvku než pro členy se základním členstvím,
minimálně ve výši členského příspěvku členů se základním členstvím, max. ve výši
pětinásobku členského příspěvku členů se základním členstvím.
c) Čestné – o udělení čestného členství rozhoduje členská schůze; uděluje se osobě, která
vykonává pro Spolek mimořádně záslužnou činnost – např. veřejně známé osobnosti
zajišťující medializaci Spolku a jeho propagaci na veřejnosti, osobě věnující Spolku
vysoké finanční či materiální dary využitelné pro plnění cílů Spolku, atp. O době, na
kterou bude „statut čestného člena“ přidělen, rozhoduje členská schůze. Člen s čestným
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členstvím je oprávněn účastnit se členské schůze Spolku, vyjadřovat se k projednávaným
záležitostem a má poradní hlas. Čestné členství je bezplatné.
d) Dětské – toto členství je udělováno předsedou Spolku osobám, které nedosáhly 18 let a
uhradily dětský členský příspěvek. Členové s dětským členstvím nemají právo účastnit
se členské schůze a tedy ani právo na členské schůzi hlasovat. Členové s dětským
členstvím mají pouze práva dle čl. 4 odst. 4.2 písm. d) a e) stanov.
3.5

Členství ve Spolku zaniká:
a)
b)
c)
d)

úmrtím člena – fyzické osoby,
vystoupením člena písemným oznámením předsedovi Spolku,
zánikem Spolku,
vyloučením člena rozhodnutím členské schůze v případě závažného porušení povinnosti
člena Spolku, zejména v případě jednání člena Spolku, které je v příkrém rozporu
s cílem a/nebo účelem Spolku. Rozhodnutí o vyloučení může být na základě písemného
návrhu dotčeného člena, předloženého kontrolní radě do 15 dnů od doručení rozhodnutí
o vyloučení, přezkoumáno kontrolní radou.
e) Členství v Spolku zanikne také v případě, pokud člen Spolku nezaplatí členský
příspěvek, je-li stanoven, ani v přiměřené lhůtě určené Spolkem ve výzvě (ta může být
zaslána členovi i prostřednictvím emailu) k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve
výzvě upozorněn. V takovém případě zaniká členství automaticky k poslednímu dni
stanovené lhůty pro zaplacení, aniž by o tom musel rozhodovat některý z orgánů Spolku.
3.6 Člen ztrácí členství vyškrtnutím. Vyškrtnutí je v pravomoci kontrolní rady, která o něm
rozhoduje v případě, že příslušný člen Spolku více než 1 rok neplní své základní členské povinnosti.
Vyškrtnutý člen Spolku může písemně požádat o přezkoumání rozhodnutí kontrolní rady členskou
schůzi, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyškrtnutí.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
4.1

Členové Spolku mají práva a povinnosti dané těmito Stanovami, vnitřními předpisy Spolku
přijatými členskou schůzí členů Spolku, popř. rozhodnutím předsedy Spolku a zákonem.

4.2

Členové Spolku mají zejména právo:
a)
b)
c)
d)

účastnit se jednání členské schůze,
volit členy volených orgánů Spolku,
být voleni do orgánů Spolku,
obracet se na orgány Spolku s podněty, dotazy, stížnostmi a připomínkami a žádat o
jejich vyjádření,
e) využívat výhod a služeb poskytovaných Spolkem – zejména mají právo na slevu
z kurzovného, na přednostní účast na kurzech pořádaných Spolkem, atp.
4.3

Členové Spolku mají zejména povinnost:
a) plnit svoje poplatkové povinnosti ve výši a v termínech stanovených orgány Spolku,
b) podrobit se pravomocným rozhodnutím orgánů Spolku,
c) dodržovat stanovená pravidla a svým jednáním nepoškozovat Spolek jako takový ani
jeho dobré jméno, ani omezovat práva ostatních členů Spolku,
d) aktivně se podílet na činnosti Spolku a plnění jeho cílů.

4.4
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Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy údajů v seznamu členů týkající se osobních
údajů členů se provádí na základě oznámení dotčeného člena – např. o změně jména, atp.
Ostatní zápisy a výmazy členů jako takových se provádějí na základě rozhodnutí příslušného
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orgánu Spolku o přijetí za člena, vyškrtnutí člena, vyloučení, atp. či na základě jiné právní
skutečnosti (úmrtí, uplynutí doby pro zaplacení členského poplatku, atp.).
5. ORGÁNY SPOLKU
5.1 Orgány Spolku jsou:
-

členská schůze členů Spolku

-

předseda Spolku

-

kontrolní rada.
6. ČLENSKÁ SCHŮZE

6.1

Členská schůze členů Spolku je nejvyšším orgánem Spolku. Členská schůze zejména:
-

rozhoduje o hlavní a vedlejší činnosti Spolku a jejich změně,
rozhoduje o změnách a doplnění Stanov,
volí a odvolává osoby, které budou dle rozhodnutí těchto osob předsedou Spolku a členy
kontrolní rady (dále jen „členové orgánů“),
schvaluje roční zprávu o hospodaření Spolku a výsledek hospodaření,
schvaluje rozpočet Spolku, schvaluje výši členského příspěvku pro dospělé a dětské
členy Spolku,
rozhoduje o přijímání nových členů Spolku, o udělení čestného členství, o vyloučení
člena ze Spolku,
schvaluje základní koncept dispozice s majetkem Spolku, včetně rozhodování o
rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Členská schůze má právo si vyhradit nezastupitelné rozhodování i v dalších věcech týkajících se
Spolku, nestanoví-li zákon či tyto stanovy výslovně jinak.
6.2

Právo zúčastnit se členské schůze má každý řádný člen Spolku. Právo podílet se na
rozhodování má každý člen po dovršení věku 18 let s tím, že členové s čestným členstvím
mají pouze poradní hlas.

6.3

Zasedání členské schůze svolává předseda Spolku nejméně jedenkrát za rok. Dále je
předseda Spolku povinen svolat členskou schůzi, pokud o to požádá nejméně jedna třetina
členů Spolku nebo kontrolní rada. Pozvánka na zasedání členské schůze musí být členům
Spolku odeslána nejpozději 14 dnů před termínem zasedání členské schůze. Pozvánku je
možné zaslat i na email sdělený členem Spolku.

6.4

Členská schůze rozhoduje hlasováním. Volba členů orgánů je prováděna tajným hlasováním
– hlasovacími lístky, nedohodne-li se členská schůze jinak. V ostatních věcech rozhoduje
členská schůze veřejným hlasováním – aklamací. Do volených orgánů Spolku mohou být
voleni pouze členové Spolku.

6.5

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen se základním členstvím má
jeden hlas, každý člen s elitním členstvím má tři hlasy. K platnosti rozhodnutí členské
schůze o ukončení činnosti Spolku a zrušení Spolku je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů
všech členů s hlasovacím právem.

6.6

Není-li na řádně svolané členské schůzi přítomno potřebné množství členů, může statutární
orgán nebo ten, kdo původní schůzi svolal, svolat náhradní členskou schůzi, která se může
konat nejdříve po uplynutí 30 dnů od původního termínu členské schůze. Náhradní členská
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schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské
schůze předtím svoláno. Usnesení může členská schůze na náhradním zasedání přijmout za
účasti libovolného počtu členů.
6.7

Zasedání členské schůze řídí zvolený předseda členské schůze. Členská schůze může zvolit i
jiné funkcionáře zasedání jako např. ověřovatele zápisu, sčitatele, atp. Z jednání se pořizuje
písemný zápis.

6.8

Při jednání, resp. hlasování členské schůze je možné použít formy per rollam nebo
technických prostředků umožňujících ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací
právo.

6.9

Členská schůze volí členy orgánů, a to 4 osoby. Tyto osoby následně na jednání členů
orgánů zvolí z členů orgánů osobu, která bude vykonávat funkci předsedy spolku. Každý
člen orgánů má jeden hlas. Ti členové orgánů, kteří nebyli zvoleni předsedou spolku, se
automaticky stávají členy kontrolní rady. O volbě předsedy spolku bude pořízen zápis.
V případě, že se tímto způsobem nepodaří zvolit předsedu Spolku ani na druhém jednání
členů orgánů, rozhodne o volbě předsedy Spolku členská schůze.

7. PŘEDSEDA SPOLKU
7.1

Předseda Spolku je výkonným statutárním a rozhodovacím orgánem Spolku. Předseda
Spolku je volen na období 5 let. Opakovaná volba je možná. Předseda Spolku rozhoduje o
všech věcech týkajících se Spolku s výjimkou těch, které jsou stanovami vyhrazeny
k rozhodování členské schůzi nebo těch, které si členská schůze ve svých usneseních
k rozhodování vyhradí., a těch, které jsou svěřeny kontrolní radě.

7.2

Předseda Spolku zejména
-

-

naplňuje rozhodnutí členské schůze Spolku,
zastupuje Spolek navenek,
uzavírá jménem Spolku smlouvy, atp.
řídí a kontroluje činnost pracovníků Spolku,
předkládá členské schůzi ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní
závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní
účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a návrh úhrady
ztrát,
má dispoziční právo k účtům Spolku.

7.3

Prvními členy statutárního orgánu byli: Ing. Anna Kojecká, Ing Veronika Marušková,
Ing. Pavel Dostál.

7.4

Členové orgánů můžou na svém zasedání zvolit zástupce předsedy Spolku (a to i více
v pořadí) pro případ, že předseda Spolku přestane být způsobilým k výkonu dané funkce,
nebo ji nemůže z jiných důvodů dále vykonávat, a to z členů orgánů zvolených členskou
schůzí. Okamžikem, kdy se tento zástupce stane předsedou Spolku, zaniká jeho členství
v kontrolní radě.

7.5

Předseda Spolku může být ze své funkce odvolán členskou schůzí v případě, že řádně neplní
své povinnosti předsedy Spolku a poškozuje tím Spolek či jeho dobré jméno.
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8. KONTROLNÍ RADA
8.1

Kontrolní rada je kontrolním orgánem Spolku voleným členskou schůzí Spolku. Funkční
období členů Kontrolní rady je 5 let. Opakovaná volba je možná.

8.2

Kontrolní rada má 3 členy. Ze svého středu volí předsedu kontrolní rady, který bude
zastupovat kontrolní radu navenek. Členem kontrolní rady může být pouze člen Spolku.

8.3

Členská schůze může zvolit zástupce za členy kontrolní rady (a to i více v pořadí) pro
případ, že některý z členů kontrolní rady přestane být způsobilým k výkonu dané funkce,
nebo ji nemůže z jiných důvodů dále vykonávat.

8.4

Kontrolní rada je usnášeníschopná za předpokladu, že je přítomna nadpoloviční většina
členů, a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy kontrolní rady. Při jednání, resp. hlasování kontrolní rady je možné
použít formy per rollam nebo technických prostředků umožňujících ověřit totožnost osoby
oprávněné vykonávat hlasovací právo.

8.5

Kontrolní rada zajišťuje pravidelnou kontrolu hospodaření Spolku, a to minimálně 1x za
pololetí, s výsledky seznamuje předsedu Spolku a členskou schůzi a podává návrhy na
odstranění případných nedostatků.

8.6

Kontrolní rada předkládá řádné členské schůzi revizní zprávu shrnující stav hospodaření
Spolku.

8.7

Členství v kontrolní radě je neslučitelné s funkcí předsedy Spolku.
9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
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9.1 Spolek hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého
rozpočtu a se odpovědností za svoje závazky. Spolek samostatně vyřizuje daňové a poplatkové
povinnosti.

9.2

Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok.

9.3

Spolek a jeho činnost je do značné míry odvislá od příspěvků a darů od veřejnosti. Tyto
příspěvky a dary jsou využívány výlučně k naplňování cílů Spolku a zajištění jeho provozu.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád Spolku.

10.2

Stanovy mohou být měněny jen rozhodnutím členské schůze.

Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi Spolku konané dne 1. 9. 2015.

Ing. Veronika Marušková
předsedkyně Spolku
!
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