STANOVY WOMEN IN THE ARTS, CR

FRIENDS OF THE
NATIONAL MUSEUM OF
WOMEN IN THE ARTS,
CZECH REPUBLIC, Z.S.

STANOVY
úplné znění

listopad 2015

1/9

STANOVY WOMEN IN THE ARTS, CR

Preambule
Zakladatelky spolku Friends of the National Museum of Women in the Arts, Czech
Republic, z.s. (dále „spolek“) motivovány úsilím o vytvoření českého centra pro
podporu, propagaci a zviditelnění žen-umělkyň se sdružily, aby iniciovaly
a napomáhaly rozvíjet speciální umělecké projekty a podporovaly šíření informací
o umělkyních a to jak v České republice (dále „ČR“), tak i v zahraničí. Ve své
činnosti v rámci spolku tak navazují na aktivity National Museum of Women in the
Arts, sídlícího ve Washingtonu, D.C. v USA, k jehož odkazu se hlásí.
Spolek se tímto řadí do mezinárodní sítě přátel International Museum of Women in
the Arts a chce se spolupodílet na uznání a prosazování umělecké tvorby žen bez
rozdílu jejich národnosti, oblasti umění či doby, v níž tvořily.
Spolek vznikl 12. července 2007 a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. 17919, IČ 22663894.

Čl. 1 Název spolku
(1)

Název spolku zní: Friends of the National Museum of Women in the Arts,
Czech Republic z.s.

(2)

Zkrácený název zní: Women in the Arts, CR.

Čl. 2 Sídlo spolku a jeho působnost
(1)

Sídlem spolku je Praha.

(2)

Spolek může vykonávat svoji působnost na celém území ČR.

Čl. 3 Právní forma a podstata spolku
(1)

Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu § 214 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(2)

Spolek je dobrovolným uskupením občanů a dalších osob, mající charakter
samostatné, nepolitické, nezávislé a otevřené spolkové organizace.

(3)

Působení politických stran a hnutí nebo prosazování jejich politických
programů, jakož i působení církví a náboženských společností v rámci spolku je
zásadně nepřípustné.

(4)

Spolek je založen na dobu neurčitou.

Čl. 4 Účel a cíle činnosti spolku
(1)

Účelem spolku je všestranné zajišťování zájmů svých členů a dosahování
obecného blaha v oblasti organizování aktivit spojených s popularizací žen
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v umění všech uměleckých žánrů minulosti i současnosti, rozvoj osvětové
činnosti směřující k rozšíření všeobecného povědomí o úrovni a kvalitě
ženského umění a spolupráce s ostatními osobami a institucemi v ČR i
v zahraničí v této oblasti.
(2)

Cílem činnosti spolku je organizovat, řídit a rozvíjet různé formy aktivit
směřujících k naplnění poslání spolku, zejména:
a) sjednotit podporovatele žen v umění v ČR;
b) organizovat umělecké projekty, výstavy, přednášky, studie a badatelskou
činnost o ženách v umění;
c) organizovat systematické mapování, shromažďování, získávání, restaurování
a uchovávání uměleckých děl vytvořených ženami;
d) organizovat aktivity spojené s popularizací žen v umění pro patrony,
sponzory, dárce a členy spolku;
e) zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních nebo svěřených hospodářských a
finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání;
f) plnit další úkoly společného zájmu členů spolku, které vyplývají z poslání
spolku a nejsou v rozporu s právními předpisy.

Čl. 5 Členství
(1)

Členem spolku se mohou stát jak občané ČR, tak i další fyzické osoby starší 18
let.

(2)

Řádné členství vzniká registrací vlastnoručně podepsané přihlášky, po
projednání a se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů Výboru a
zaplacením členského příspěvku.

(3)

Člen může kdykoliv ze spolku svobodně vystoupit.

(4)

Členství ve spolku váže se na osobu člena a nepřechází na jeho právního
nástupce.

(5)

Členství zaniká:
a) vystoupením na základě písemného oznámení doručeného Prezidentovi;
b) nezaplacením příspěvků ve stanovém termínu, byl-li člen na možnost zániku
členství písemně vyzván;
c) zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady členů spolku pro
závažné nebo opakované porušení povinností člena;
d) ztrátou způsobilosti k právnímu jednání nebo úmrtím člena;
e) zánikem spolku.

(6)

Zánikem členství se dosud nesplatné závazky člena vůči spolku stávají
splatnými.

(7)

Čestné členství vzniká a zaniká na základě rozhodnutí Valné hromady.
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(8)

Seznam členů spolku vede Prezident, který v něm provádí zápisy a výmazy
týkající se členství osob ve spolku, a to na základě rozhodnutí Výboru, resp.
Valné hromady. Do seznamu členů se zapisuje jméno a příjmení člena, datum
narození, trvalé bydliště, kontaktní údaje, datum vzniku a zániku členství.
Seznam členů je neveřejný, právo do něj nahlížet mají všichni členové, včetně
čestných členů.

Čl. 6 Postavení členů, práva a povinnosti
(1)

Všichni řádní členové spolku mají rovné postavení.

(2)

Členové mají zejména právo:
a) účastnit se činnosti spolku a využívat jeho zařízení, majetek, služby a to v
souladu s posláním spolku;
b) účastnit se činnosti orgánů spolku, účastnit se a hlasovat na Valných
hromadách spolku, být voleni za členy orgánů;
c) předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku.

(3)

Členové mají zejména povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí Valné hromady spolku,
b) řádně a včas plnit přijaté úkoly a závazky vůči spolku,
c) zdržet se jednání, které může poškodit dobré jméno spolku, nebo zmařit jeho
poslání.

(4)

Považuje-li člen rozhodnutí některého z orgánů spolku, proti němuž již nelze
podle těchto stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující
těmto stanovám, může do tří (3) měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl
nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí,
požádat příslušný soud o jeho přezkoumání.

(5)

Čestný člen má právo účastnit se Valné hromady s hlasem poradním a nemá
povinnost hradit členské příspěvky.

Čl. 7 Orgány spolku
(1)

Orgány spolku jsou Valná hromada, Prezident a Výbor.

(2)

Spolek může zřídit i jiné orgány a stanovit jim pravomoci a nechat zvolit jejich
členy.

(3)

Členy volených orgánů spolku mohou být jen bezúhonné osoby.

Čl. 8 Valná hromada
(1)

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, který se skládá ze všech na ní
zúčastněných členů spolku.
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(2)

Do působnosti Valné hromady spadají všechny záležitosti spolku, které nejsou
těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům.

(3)

Do působnosti Valné hromady patří zejména:
a) rozhodnutí o změně stanov;
b) rozhodnutí o stanovení výše a splatnosti členských příspěvků;
c) schvalování zprávy o činnosti spolku, výsledcích hospodaření a roční účetní
závěrky spolku;
d) volba a odvolávání Prezidenta spolku, Viceprezidenta a tajemníka;
e) zřízení dalších orgánů spolku a volba a odvolávání jejich;
f) rozhodnutí o udělení čestného členství;
g) rozhodnutí o zrušení členství některého člena spolku pro závažné nebo
opakované porušení členských povinností;
h) rozhodnutí o vzdání se statusu veřejné prospěšnosti;
i) rozhodnutí o dobrovolném zrušení nebo přeměně spolku.

(4)

Valnou hromadu svolává Prezident nejméně jedenkrát do roka. Pozvánku na
Valnou hromadu zasílá Prezident všem členům spolku nejméně patnáct (15) dnů
před konáním valné hromady na adresu uvedenou v registru členů. Pozvánka
musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání.

(5)

Nesvolá-li Prezident zasedání Valné hromady do šesti (6) měsíců po skončení
kalendářního roku nebo do třiceti (30) dnů, kdy se o tom rozhodne Výbor, může
Valnou hromadu svolat Viceprezident nebo Tajemník spolku. Nesvolá-li
Prezident zasedání Valné hromady do třiceti (30) dnů od doručení podnětu
alespoň třetiny (1/3) členů spolku, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání
Valné hromady na náklady spolku sám.

(6)

Členové přítomní na Valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež
obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je členem. Správnost listiny
přítomných potvrzují svými podpisy předsedající Valné hromady a zapisovatel.

(7)

Valnou hromadu zahajuje osoba určená svolavatelem. Není-li taková osoba
určena nebo přítomna, zahájení provede Prezident, příp. jiný člen Výboru. Valná
hromada zvolí aklamací svého předsedajícího a zapisovatele a schválí
přítomnost hostů.

(8)

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání Valné
hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem většiny všech členů
spolku.

(9)

Valnou hromadu řídí zvolený předsedající a přitom:
a) uděluje a vyžadují-li to okolnosti, též odnímá slovo jiným osobám,
b) řídí a vyhlašuje výsledky hlasování,
c) v odůvodněných případech přerušuje a znovu zahajuje jednání Valné
hromady,
d) po vyčerpání schváleného programu ukončuje jednání Valné hromady.
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(10) Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
členů spolku.
(11) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má při
hlasování jeden hlas. Za přítomné se považují i ti členové, zapsaní v listině
přítomných, kteří se zdrželi hlasování.
(12) Na Valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejdříve se hlasuje o návrhu Výboru, a
pokud takto předložený návrh není schválen, hlasuje se o podaných
protinávrzích.
(13) O Valné hromadě se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
a) místo a dobu konání Valné hromady,
b) jméno předsedajícího Valné hromady a zapisovatele,
c) popis projednání jednotlivých bodů programu Valné hromady,
d) rozhodnutí Valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
e) obsah protestu člena spolku nebo člena Výboru týkajícího se rozhodnutí
Valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
Ze zápisu musí být dále patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdo je zahájil, a kdy
byl zápis vyhotoven.
(14) Zapisovatel zabezpečuje vyhotovení zápisu o Valné hromadě do třiceti dnů (30)
od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající Valné hromady.
K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené na Valné hromadě
k projednání. Zápisy o Valné hromadě spolu s pozvánkou na Valnou hromadu a
listina přítomných členů se uchovávají v archivu spolku po celou dobu jeho
trvání. Každý člen spolku může požádat Prezidenta o vydání kopie zápisu nebo
jeho části.
(15) Není-li Valná hromada způsobilá se usnášet, nebo jsou-li pro to jiné závažné
důvody, může Prezident rozhodnout, aby členové rozhodli o navržených bodech
programu mimo zasedání Valné hromady ("per rollam“). Písemný návrh zaslaný
všem členům musí obsahovat navrhované znění rozhodnutí, případné podklady
k němu a lhůtu, ve které se má člen vyjádřit, nejméně však patnáct (15) dní.
K platnosti hlasování se vyžaduje vlastnoručně podepsané vyjádření člena
s uvedením data na listině obsahující plné znění návrhu. Rozhodnutí se přijímá
většinou hlasů všech členů. Výsledek hlasování oznámí Prezident v písemné
formě všem členům do třiceti (30) dnů od uplynutí lhůty pro hlasování.

Čl. 9 Prezident
(1)

Prezident je individuálním statutárním orgánem spolku, který řídí činnost mezi
Valnými hromadami a zastupuje spolek navenek vůči třetím osobám.

(2)

Prezidenta volí a odvolává Valná hromada. Funkční období Prezidenta je dva
(2) roky. Prezident je zároveň členem Výboru.

(3)

K zajištění úkolů vyplývajících z těchto stanov a rozhodnutí Valných hromad je
Prezident pověřen zejména:
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výkonem usnesení Valných hromad;
vedením registru členů;
řízením Výboru;
předkládáním návrhů týkající se činnosti spolku a přípravou podkladů pro
zasedání Výboru;
e) rozhodováním o všech ostatních záležitostech, které nejsou těmito
stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci vyhrazeny
jinému orgánu spolku.
a)
b)
c)
d)

(4)

Prezident může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením došlým Výboru,
v takovém případě zaniká funkce uplynutím dvou (2) měsíců od dojití
prohlášení.

Čl. 10 Výbor
(1)

Výbor je výkonným orgánem spolku a poradním orgánem Prezidenta. Skládá
z těchto tří (3) členů: Prezidenta, Viceprezidenta a Tajemníka spolku. Členy
Výboru volí a odvolává Valná hromada a funkční období členů je dva (2) roky.
Opětovné zvolení členem Výboru je přípustné.

(2)

Výbor se schází dle potřeby, alespoň jednou ročně. Zasedání svolává a řídí
Prezident, v jeho nepřítomnosti Viceprezident. Pozvánku na zasedání
s uvedením termínu, místa a pořadu jednání zasílá svolávající člen dopisem
nebo emailem nejméně tři (3) dny před konáním zasedání.

(3)

Výbor je usnášeníschopný jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů. Pro platnost usnesení Výboru je třeba nadpoloviční většina hlasů všech
členů.

(4)

Výbor má tuto působnost:
a) rozhoduje o hospodaření s majetkem spolku a vede účetnictví spolku;
b) rozhoduje o přijetí nových členů spolku a o změnách v seznamu členů;
c) schvaluje a předkládá roční účetní závěrky a zprávy o činnosti a stavu
majetku spolku Valné hromadě;
d) rozhoduje o účasti spolku na jednotlivých akcích při naplňování účelu a cílů
spolku.

(5)

O průběhu zasedání a rozhodnutí Výboru se pořizuje zápis, který podepisuje
předsedající. Každý člen Výboru má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný
názor na projednávanou věc.

Čl. 11 Jednání za spolek
(1)

Jménem spolku jedná samostatně Prezident ve všech záležitostech.

(2)

Je-li pro právní jednání předepsána písemná forma, pak se podepisování za
spolek děje tak, že k napsanému či natištěnému názvu spolku připojí svůj
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vlastnoruční podpis Prezident nebo jiná osoba k takovému úkonu spolkem
zvlášť zplnomocněná.

Čl. 12 Zásady hospodaření
(1)

Spolek má samostatnou majetkovou odpovědnost a může svým jménem nabývat
práv a zavazovat se.

(2)

Spolek hospodaří s cílem dosáhnout vyrovnaného rozpočtu příjmů a výdajů, a
přitom hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu uvedenému
v čl. 4 těchto stanov.

(3)

Spolek může za účelem podpory svých cílů vykonávat doplňkovou
hospodářskou činnost, jejíž hospodářský výsledek může být použit pouze na
rozvoj výše uvedeného účelu spolku.

(4)

Spolek vede předepsaným způsobem účetnictví, sestavuje roční účetní závěrku,
kterou předkládá Valné hromadě.

(5)

Spolek může nabývat majetek výhradně z poctivých zdrojů. Zdrojem majetku
jsou:
a) členské příspěvky,
b) příspěvky z vlastní činnosti,
c) dotace nebo podpory od státních orgánů a orgánů státní správy,
d) dary a sponzorské příspěvky,
e) příjmy z doplňkové činnosti,
f) jiné výnosy a příjmy.

(6)

Do majetku spolku se nezahrnuje majetek jeho členů. Členové spolku neručí za
závazky spolku.

Čl. 13 Zánik spolku
(1)

Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku na základě:
a) rozhodnutí o dobrovolném zrušení;
b) rozhodnutí o fúzi s jiným spolkem nebo změně právní formy,
c) rozhodnutím soudu o zrušení spolku.

(2)

O dobrovolném zrušení spolku nebo přeměně rozhoduje Valná hromada.

(3)

Nepřejde-li při zániku spolku celé jeho obchodní jmění na právního nástupce,
provede se likvidace a majetkové vypořádání.

(4)

Neurčí-li Valná hromada jiný způsob rozdělení, po uspokojení věřitelů se
vypořádací zůstatek rozdělí mezi členy spolku rovným dílem.
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Čl. 14 Ustanovení společná a závěrečná
(1)

Nadpisy jednotlivých článků stanov slouží pouze k usnadnění orientace a
nemohou být použity při výkladu.

(2)

Nevyplývá-li ze souvislosti něco jiného, mají pojmy uvedené ve stanovách
shodný význam, jako pojmy uvedené v obecně závazných právních předpisech.

(3)

V případě, že některé ustanovení stanov se vzhledem k platnému právnímu řádu
nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným,
anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov takovou
skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení platí příslušná právní
norma, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov,
nebo - není-li takové právní normy - způsob řešení, který je v takovém případě
obvyklý.

(4)

Nevyplývá-li z rozhodnutí Valné hromady něco jiného, nabývají změny stanov
účinnosti okamžikem jejich schválení Valnou hromadou.

(5)

Tyto stanovy byly přijaty ve formě úplného znění na zasedání Valné hromady
dne 30. 11. 2015 a nahrazují dosavadní znění stanov.

Ing. Pavla Kalousová
prezident spolku
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