Stanovy spolku
Společnost Jindřicha Chalupeckého, z.s.
Stanovy vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v podrobnostech
výslovně v těchto stanovách neupravených platí podpůrně příslušná ustanovení citovaného zákona.
Čl. I
Název a sídlo spolku
1.1.

Sdružení bude jako právnická osoba jednat a vystupovat pod názvem „Společnost Jindřicha
Chalupeckého, z. s.“ (dále jen: „SJCH“).
Sídlem SJCH je Praha.
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

1.2.
1.3.

Čl. II
Účel spolku
2.1.

Účelem SJCH je:
-‐
-‐
-‐
-‐

2.2.

podporovat rozvoj českého výtvarného umění se zvláštním zaměřením na mladé umělce ve
věku do 35 let
připomínat památku význačného českého teoretika umění Jindřicha Chalupeckého, a to
zejména každoroční péčí o soutěž „Cena Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarníky“
věnovat se prezentaci tvorby laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarníky
věnovat se mimoškolní výchově a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti současného výtvarného
umění
Uvedené cíle hodlá SJCH dosahovat zejména pořádáním výstav a přednášek, přípravou a
vydáváním příležitostných i periodických publikací, přípravou audiovizuálních pořadů, a to
samostatně i ve spolupráci s jinými.

Čl. III
Práva a povinnosti členů spolku
3.1.

Člen SJCH má zejména tato práva:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

3.2.

účastnit se, hlasovat a diskutovat na jednání členské schůze SJCH
být volen do orgánů SJCH
využívat služeb SJCH a účastnit se pořádaných akcí
dávat návrhy a doporučení pro činnost SJCH
být informován o činnosti SJCH
vystoupit z SJCH
Člen SJCH má zejména tyto povinnosti:

-‐
-‐
-‐
3.3.

dodržovat stanovy SJCH
dodržovat rozhodnutí přijatá členskou schůzí a správní radou SJCH
aktivně se podílet na činnosti SJCH a řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly
Porušením členských povinností SJCH je zejména:

-‐
-‐

nedodržování stanov, rozhodnutí členské schůze či správní rady SJCH
jednání, které by mohlo poškodit zájmy členů a dobré jméno SJCH
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Čl. IV
Vznik a zánik členství
4.1.

SJCH má jediný, základní, druh členství. Členství nepřechází na právního nástupce člena
SJCH.

4.2.

Členem SJCH může být fyzická nebo právnická osoba:
-‐
-‐
-‐

4.3.

která uvede pravdivé skutečnosti v žádosti o přijetí do SJCH
jejíž členství schválí správní rada
která přijme a jedná v souladu s těmito stanovami
Členství v SJCH zaniká:

-‐
-‐

-‐

jednostranným vystoupením člena (oznámení o vystoupení předává člen SJCH v písemné
formě a jeho členství skončí dnem uvedeným v tomto oznámení)
rozhodnutím správní rady o vyloučení člena, zejména pokud závažným způsobem porušuje
členské povinnosti nebo poškozuje dobré jméno SJCH nebo je dlouhodobě neplní, čímž se
rozumí zejména neomluvené absence na členské schůzi
smrtí nebo zánikem člena SJCH

Čl. V
Určení statutárního orgánu
5.1.

Statutárním orgánem SJCH je správní rada. Správní rada je kolektivním orgánem a tvoří ji
sedm (7) členů. Funkční období členů správní rady je pětileté.

5.2.

Členy správní rady volí členská schůze. Členy správní rady mohou být pouze členové SJCH.
Návrh na členy správní rady předkládá členské schůzi správní rada. Znovuzvolení člena
správní rady je možné.

5.3.

Pokud se uvolní místo člena správní rady, kooptují do následující členské schůze zbývající
členové správní rady jeho nástupce.

5.4.

Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní čtvrtletí.

5.5.

Správní rada volí ze svého středu předsedu, kterého může také odvolat.

5.6.

Správní rada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou členů a rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných členů.

5.7.

Do pravomoci správní rady patří zejména:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

organizovat a zabezpečovat činnost SJCH
svolávat zasedání členské schůze
rozpracovávat a realizovat závěry z jednání členské schůze
schvalovat roční účetní závěrku a rozpočet SJCH
volit a odvolávat předsedu správní rady
vykonávat činnosti, které nespadají do výlučné pravomoci členské schůze
přijímat a vylučovat členy SJCH
navrhovat členské schůzi kandidáty na členství ve správní radě

5.8.

Správní rada vypracovává zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření SJCH za kalendářní rok,
a to nejpozději k 30.6. následujícího roku, a předkládá je ke schválení členské schůzi.

5.9.

Zasedání správní rady je svoláváno jejím předsedou. Správní rada může rozhodovat per
rollam. Rozhodnutí per rollam je schváleno okamžikem, kdy je SJCH doručeno souhlasné
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vyjádření posledního člena správní rady. Na následujícím zasedání správní rady je předseda
správní rady povinen podat informaci o rozhodnutích schválených od předchozího zasedání
formou per rollam.
5.10.

Předseda správní rady je oprávněn jednat jménem SJCH navenek ve všech věcech.
Podepisování za SJCH probíhá tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí
předseda správní rady svůj podpis.

Čl. VI
Členská schůze
6.1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem SJCH a je tvořena všemi jejími členy. Je-li členem
právnická osoba, zastupuje ji na členské schůzi její statutární orgán, popř. zmocněnec, který
příslušné zmocnění doloží.

6.2.

Zasedání členské schůze se koná nejméně jednou za rok a svolává je předseda správní rady
SJCH v termínu nejméně 14 dnů před termínem konání zasedání. Na základě rozhodnutí
správní rady nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů SJCH je svoláno mimořádné
zasedání členské schůze. O mimořádném zasedání členské schůze musí být členové SJCH
informováni nejpozději deset dnů před jeho zahájením.

6.3.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pokud
je zjištěna neusnášeníschopnost, je do patnácti dnů svolána náhradní členská schůze, která
projednává pouze otázky připravené k rozhodování - z tohoto jsou vyňaty volby a odvolání,
rozhodnutí o změnách stanov a o ukončení činnosti SJCH; náhradní členská schůze je
usnášeníschopná bez ohledu na počet zúčastněných členů.

6.4.

Členská schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členům; každý člen
má jeden hlas. Členská schůze může při zahájení zasedání odhlasovat, že pro hlasování o
předem určených bodech programu bude rozhodováno kvalifikovanou většinou hlasů
přítomných členů. Změna stanov SJCH vyžaduje souhlas 2/3 většiny hlasů všech členů SJCH,
kteří jsou zároveň členy správní rady.

6.5.

Zasedání členské schůze řídí předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady.
Osoba řídící zasedání členské schůze předkládá při zahájení zasedání členské schůze ke
schválení program jednání.

6.6.

Zápis z jednání podepisuje předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady a
ověřovatel a zasílá jej všem členům členské schůze.

6.7.

Do výlučné pravomoci členské schůze patří zejména:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

určovat hlavní zaměření činnosti SJCH
rozhodovat o změně stanov SJCH
volit a odvolávat členy orgánů SJCH
schvalovat výsledek hospodaření SJCH
rozhodovat o zrušení SJCH s likvidací
rozhodovat o přeměně SJCH

Čl. VII
Hospodaření SJCH
7.1.

Majetek SJCH tvoří dary, příspěvky z veřejných rozpočtů, výnosy z akcí pořádaných SJCH a
výnosy z vlastní činnosti SJCH.

7.2.

Se svým majetkem hospodaří SJCH podle příslušných obecně závazných předpisů a
schváleného rozpočtu.
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7.3.

SJCH může podnikat v rámci vedlejší činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti SJCH
nebo hospodárné využití majetku SJCH.

7.4.

SJCH může žádat o granty.

Čl. VIII
Zánik SJCH
8.1.

SJCH zaniká:
-‐
-‐

rozhodnutím členské schůze o zrušení SJCH
poklesem členů SJCH pod úroveň tří členů

Čl. IX
Komunikace
9.1.

SJCH vede databázi kontaktních údajů členů. Za správnost svých údajů v databázi odpovídají
členové.

9.2.

Komunikace mezi SJCH a členy bude probíhat v elektronické formě na e-mailovou adresu
uvedenou v databázi kontaktních údajů členů.
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