
1 

Zakladatelé 

1. Ing. Jana Mlčochová, narozená 29. 9. 1964, s bydlištěm a trvalým pobytem Na Radouči
1058, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

2. MgA. Eva Pinkasová, narozená 25. 5. 1976, s bydlištěm a trvalým pobytem U Stadionu
927, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

3. Miroslav Jirounek, narozený 3. 8. 1955, s bydlištěm a trvalým pobytem
Palackého 443/18, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

STANOVY SPOLKU 

Článek I. 
Základní ustanovení 

Název spolku 

Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s. (dále jen spolek). 

Sídlo spolku 

Sídlo spolku je umístěno v obci: Mladá Boleslav 

Právní postavení 

Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, za účelem naplňování společného zájmu jeho členů. Je dobrovolným sdružením 
fyzických a právnických osob vzniklým za účelem všestranné podpory kulturního života, 
zejména hudby, v Mladé Boleslavi. Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku 
příslušeného rejstříkového soudu. 

Účel spolku 

Spolek je založen zejména za účelem: 

a) sdružovat členy spolku za účelem všestranné podpory kulturního života, zejména hudby,
v Mladé Boleslavi a širším regionu;

b) vést své členy a inspirovat společnost k dodržování základních etických, estetických a
zákonných pravidel a umožnit jim širokou informovanost v oblasti spolkové činnosti a
kultury vůbec;

c) pořádání společenských akcí;
d) organizování občanskoprávních aktivit a vytváření materiálních podmínek pro jejich

uskutečnění zejména vlastní činností;
e) hájit zájmy členů spolku, spolupracovat s orgány obecní a státní správy a s ostatními

právnickými či fyzickými osobami za účelem naplnění účelu spolku;
f) napomáhat rozvoji kultury a veřejného života formou vzdělávací, organizační a osvětové

činnosti.

Příloha č. 1
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Článek II. 
Členství ve spolku 

 
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství je vázané na osobu člena a nepřechází na jeho 

právního nástupce s výjimkou členů - právnických osob.  
2. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby či právnické osoby, které souhlasí se 

stanovami spolku, jeho účelem a pravidly stanovenými pro členství ve spolku, mají 
zaplaceny členské příspěvky a mají zájem podílet se na plnění účelu spolku.  

3. Členové spolku jsou povinni platit členský příspěvek, jehož výši, splatnost a způsob 
splacení určí členská schůze spolku. 
 

Vznik členství 
 

Členství vzniká na základě písemné žádosti o členství doručené spolku, a to dnem schválení 
žádosti výborem spolku. Kdo podá žádost o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán 
stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Každý člen je povinen zaplatit 
vstupní poplatek nejpozději do 15 dnů ode dne jeho přijetí za člena spolku. Výši vstupního 
poplatku stanoví členská schůze.  

 
Zánik členství 

 
Členství zaniká:  
a) vystoupením člena na základě písemného oznámení, a to s účinky ke dni doručení 

takového oznámení na adresu spolku; každý člen je oprávněn kdykoli ze spolku vystoupit 
a ukončit tak své členství;  

b) rozhodnutím výboru spolku o vyloučení člena v souladu se stanovami nebo zákonem; 
c) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve 

výzvě k zaplacení;  
d) smrtí člena;  
e) u člena právnické osoby jejím zrušením nebo prohlášením úpadku, 
f) dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně. 
 
Člen spolku může být rozhodnutím výboru vyloučen ze spolku, pokud závažně porušil 
povinnost vyplývající z členství ve spolku. Rozhodnutí výboru o vyloučení člena 
přezkoumává členská schůze.  

 
 

Článek III. 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Člen spolku má vedle práv uvedených na jiném místě stanov a práv plynoucích z právních 

předpisů tato práva:  
 
a) volit a být volen do orgánů spolku;  
b) účastnit se jednání členské schůze spolku, být k jednání včas přizván, navrhovat body 

programu jednání členské schůze a hlasovat o usneseních členské schůze;  
c) obracet se na orgány spolku s připomínkami, podněty a stížnostmi a žádat o jejich 

vyjádření;  
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d) svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, které se dotýkají činnosti spolku;  
e) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností kulturního a společenského života 

jako celku a to za podmínek stanov spolku, 
f) volit a být volen od osmnácti let věku do volených orgánů spolku. 

2. Člen má povinnosti zejména:  
 
a) dodržovat tyto stanovy, další vnitřní předpisy spolku, pokud budou přijaty, a 

respektovat rozhodnutí členské schůze a výboru spolku a základní mravní normy;  
b) vystupovat a jednat v duchu poslání a účelů spolku a nepoškozovat zájmy a pověst a 

dobré jméno spolku;  
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, 

jakož i usilovat o jeho dobré jméno;  
d) vykonávat svědomitě a řádně funkce v orgánech spolku, do nichž byl zvolen;  
e) aktivně se podílet na činnosti spolku;  
f) zaplatit vstupní poplatek;  
g) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím 

a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku dle stanov rozhodl.  
 

 
Článek IV. 

Organizace spolku 
 

Orgány spolku jsou:  
a) členská schůze 
b) výbor spolku. 
 
Výbor spolku je tvořen: 
a) předsedou  
b) 1. místopředsedou 
c) 2. místopředsedou  
 
 
 
 

Článek V 
Členská schůze 

 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Každý člen spolku má při hlasování na 

členské schůzi jeden hlas. 
2. Členskou schůzi svolává výbor spolku písemnou nebo elektronickou pozvánkou podle 

potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor svolá členskou schůzi vždy, když o to 
požádá nejméně polovina členů spolku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne takové 
žádosti. Pozvánka musí být odeslána členovi spolku nejpozději deset dnů přede dnem 
konání členské schůze.  

3. O jednání členské schůze se pořizuje zápis, k čemuž členská schůze zvolí zapisovatele.  
4. Členská schůze zejména:  

a) rozhoduje o změnách stanov spolku;  
b) schvaluje hlavní zaměření činnosti, výroční zprávu spolku, rozpočet a účetní uzávěrku 

spolku, výši vstupních poplatků a výši členských příspěvků, jejich splatnost a způsob 
splacení;  
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c) volí a odvolává předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu výboru spolku 
d) hodnotí činnost dalších orgánů spolku;  
e) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací a přijímá rozhodnutí související s majetkovým 

vypořádáním;  
f) rozhoduje o přeměně spolku za podmínek stanovených zákonem; 
g) rozhoduje o použití zisku spolku;  
h) zřizuje fondy spolku, stanoví pravidla jejich čerpání a správy.  

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 
spolku. Členské schůze rozhoduje o všech záležitostech nadpoloviční většinou všech hlasů 
členů spolku s výjimkou rozhodnutí o věcech uvedených v odst. 4 písm. a), e) a f), kdy 
rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku.  

6. Pokud není členská schůze schopná usnášení, svolá výbor náhradní členskou schůzi, a to 
do patnácti dnů od konání původně svolané členské schůze. Náhradní členská schůze musí 
být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Náhradní členská schůze 
je schopna se usnášet bez ohledu na kvorum uvedené v odst. 5 s tím, že neplatí pro takový 
případ kvalifikovaná většina nezbytná pro přijetí usnesení tak, jak uvedeno v odst. 5. 
Jakákoli usnesení projednávaná na náhradní členské schůzi jsou přijímána nadpoloviční 
většinou hlasů přítomných členů spolku.  

7. Na členské schůzi se hlasuje veřejně zvednutím ruky, pokud členská schůze nerozhodne 
jinak. Členská schůze může rozhodovat o konkrétních otázkách i korespondenčně, a to na 
základě podkladů rozeslaných nebo elektronicky zpřístupněných předsedou všem členům 
spolku, přihlédne se k těm hlasům, které spolek doručí ve lhůtě vymezené ve výzvě k 
hlasování. Podrobnosti korespondenčního hlasování stanoví svým rozhodnutím předseda. 

 
 

Článek VI. 
Výbor 

 
1. Výbor spolku, který zastupuje předseda výboru, je statutárním orgánem spolku, který 

spolek řídí mezi zasedáními valné hromady. Výbor spolku schvaluje svůj rámcový plán 
činnosti a stanoví termíny svých pravidelných zasedání.  
Výbor navenek zastupuje a za výbor podepisuje předseda výboru, v jeho nepřítomnosti 
1. místopředseda výboru, v jeho nepřítomnosti pak 2. místopředseda výboru. 
 

2. Výbor spolku přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny 
členské schůzi, anebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru spolku členskou schůzí 
svěřeny nebo uloženy, anebo pravomoc výboru spolku je přímo ve stanovách spolku 
založena. Činnost výboru spolku, jeho rozhodnutí a opatření musí být v souladu se 
stanovami spolku a s naplněním jeho hlavního poslání podle článku I. stanov spolku.  

 
3. Výbor zejména: 

a) organizuje a řídí činnost spolku;  
b) svolává členskou schůzi;  
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze;  
d) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze;  
e) rozhoduje o přijetí člena a o vyloučení v souladu se stanovami a vykonává ostatní 

záležitosti související s členstvím podle těchto stanov;  
f) zajišťuje vedení účetnictví spolku;  
g) navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve spolku;  
h) rozhoduje o všech závazných dokumentech spolku s výjimkou stanov;  
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i) rozhoduje o hospodaření spolku, zejména o čerpání prostředků spolku;  
j) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, spolky a ostatními právnickými 

osobami a fyzickými osobami. 
 

4. Rozhodnutí výboru spolku je přijato, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho 
členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí či usnesení hlasovala alespoň jejich 
nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, pokud se 
hlasování nezdržel.  
 

5. Z každého zasedání výboru spolku musí být pořízen písemný zápis nebo záznam tak, aby 
bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak 
konkrétně byly rozhodnuty.  
 

6. O otázkách či procedurách, které jsou spolku jako právnické osobě uloženy ze zákona, 
nelze hlasovat. Tyto otázky či procedury musí být výborem spolku splněny řádně a včas.  
 

7. Výbor spolku a jeho předseda jsou povinni předložit členské schůzi na jejím zasedání 
písemné materiály a zprávy, které je členská schůze oprávněna projednávat a rozhodovat o 
jejich přijetí.  
 

8. Výbor spolku je povinen mít pravidelný alespoň měsíční přehled o plnění či čerpání 
schváleného rozpočtu spolku, o stavu disponibility pohotových zdrojů spolku, o jeho 
příjmech, výdajích, pohledávkách a závazcích, jakož i o plnění odvodových povinností 
spolku a stavu majetku a práv (výsledovky-rozvaha-inventarizace).  
 

9. Pro zabezpečení administrativních, provozních a ekonomických záležitostí spolku, které 
přesahují svou pravidelností a specializací nároky na výkon čestné, plně nehonorované 
funkce člena výboru spolku, může výbor spolku ustavit přiměřený placený aparát 
(managament) spolku. Do čela jednotlivých úseků jmenuje vedoucí, kteří spolku 
odpovídají za kvalitu svěřených úkolů podle znění pracovních smluv a podle režimu 
pracovního práva.  

 
 

Článek VII. 
Hospodaření a majetek spolku 

 
1. Spolek hospodaří s  majetkem v souladu se svým posláním, účelem a programovými cíli. 
2. Zdroji majetku jsou zejména:  

a) členské příspěvky členů spolku;  
b) vstupní poplatky členů spolku;  
c) příspěvky a dotace  
d) dary a příspěvky fyzických a právnických osob 
e) příspěvky z veřejných rozpočtů;  
f) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností spolku,  
g) majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku.  

3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi 
zprávu o hospodaření, včetně roční uzávěrky.  

4. Hospodaření spolku se uskutečňuje v souladu s obecně platnými právními předpisy.  
5. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho 

nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O veškerých 
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dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská 
schůze.  

6. Příjmy plynoucí z činnosti spolku lze použít pouze pro činnost spolku a jeho správu.  
 
 

Článek VIII. 
Zrušení spolku 

 
1. Spolek lze zrušit na základě rozhodnutí členské schůze nebo jinými způsoby stanovenými 

v zákoně či těchto stanovách. 
2. Při zrušení spolku s likvidací členská schůze jmenuje likvidátora. Likvidace se provede 

dle zákona.  
3. Zrušení spolku fúzí nebo rozdělením se řídí platnými právními předpisy; úkony spolku s 

tím související schvaluje členská schůze. 
 

 
 
 
V Mladé Boleslavi dne 30. 1. 2019 

 


