
STANOVY 

Čl. I. 
NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 

Spolek AMAG, z.s. – Atelier Malířů A Grafiků, z.s. je právnickou osobou založenou 
na dobrovolnosti, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., OZ, v platném znění. 

Sídlo spolku je na adrese: Komenského třída čp. 235, 547 01 Náchod. 
 

Čl. II. 
ÚČEL SPOLKU 

Účelem spolku je hájit a naplňovat zájmy členů spolku ve výtvarné tvorbě. 

Spolek je samosprávný, nepolitický a dobrovolný svazek členů.  

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 
 

Čl. III. 
HLAVNÍ ČINNOST 

Spolek celou svou činností vytváří podmínky pro svobodnou výtvarnou tvorbu svých členů 
a aktivit s ní spojených: pořádání výstav, pořádání výtvarných kurzů, poradenská činnost, kresba 
a malba v atelieru i v plenéru, návštěvy výstav a jiné.  

Zisk z činnosti spolku bude vždy použit pro spolkovou činnost, včetně správy spolku. 
 

Čl. IV.    
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ 

Členem spolku se může stát jakákoliv osoba starší 18-ti let. 

Členství vzniká:  

 podáním písemné přihlášky výboru, 

 zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši a lhůtu splatnosti stanoví členská schůze. 
Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit povinnosti 
plynoucí pro něj z tohoto členství. 

Vznik členství nového člena oznámí výbor na nejbližší členské schůzi. Výbor vede člena 
v evidenci. Seznam členů bude zpřístupněn. Členství je nepřevoditelné na jinou osobu. 

Členství ve spolku zaniká: 

 dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení 
o ukončení členství výboru, 

 vyloučením pro zvlášť závažné porušení povinností, 

 nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě, 

 úmrtím člena, 

 zánikem spolku. 



Čl. V.  
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU 

Práva člena spolku:  

 účastnit se členských schůzí a podílet se na rozhodování hlasováním, 

 podílet se na činnostech spolku, 

 spolurozhodovat o činnostech a hospodaření spolku, 

 volit orgány spolku, 

 být volen do orgánu spolku, 

 svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti spolku, 

 vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání. 
 
Povinnosti člena spolku: 

 dodržovat stanovy spolku, 

 dodržovat a plnit usnesení členské schůze, 

 platit členské příspěvky, 

 svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku do nichž byl jmenován či volen, 

 pracovat ve prospěch spolku a zachovávat jeho dobré jméno, 

 hájit zájmy spolku a dodržovat vnitřní dohody. 
 

Čl. VI. 
ORGÁNY SPOLKU 

 členská schůze, 

 výbor. 
 

ČLENSKÁ SCHŮZE 

Je nejvyšším orgánem spolku, který rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku. 

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené. 

Členská schůze je svolávána statutárním orgánem 1x za rok nebo jinak dle potřeby. 

Do působnosti členské schůze náleží: 

 určit hlavní zaměření a další činnost spolku, 

 rozhodovat o změně stanov, 

 schvalovat výši ročního členského příspěvku, 

 schvalovat výsledky hospodaření spolku, 

 hodnotit činnost výboru spolku a jeho členů, 

 volit a odvolávat členy statutárního orgánu - výboru, 

 rozhodovat o návrzích předložených výborem, 

 rozhodovat o členství ve spolku, 

 hlasováním rozhodovat v nejednotných otázkách, 

 rozhodovat o přeměně spolku a jeho likvidaci. 
 



Předseda nebo pověřená osoba řídí členskou schůzi a vypracuje zápis, který je součástí 
evidence. 
Členskou schůzi svolává výbor vhodným způsobem minimálně 7 dnů předem. 

Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů spolku. 

Usnesení členské schůze je platné, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina. 

Pokud není schůze usnášeníschopná, svolá výbor do 7 dnů nové jednání členské schůze. 
Při hlasování má každý člen jeden hlas a hlasy mají stejnou váhu. 
 

VÝBOR 

Výbor je druhým nejvyšším orgánem. Zastupuje spolek navenek a naplňuje poslání spolku.  

Je kolektivní statutární orgán, který má 3 členy. V čele výboru je předseda, dále je pokladní 
a člen výboru. Výbor je volen členskou schůzí na období 5-ti let. 

 výbor odpovídá za řádné hospodaření s financemi spolku a připravuje roční uzávěrku, 

 vede evidenci členů spolku, 

 výbor předkládá návrhy a podněty k rozhodnutí členské schůzi, 

 dohlíží na dodržování stanov a usnesení členských schůzí, 

 připravuje program členských schůzí  a svolává jednání členských schůzí, 

 přijímá nové členy. 
 
Výbor je povinen hospodařit s péčí řádného hospodáře. Výbor je svoláván předsedou podle 
potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho 
členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle 
potřeby i hosté. 

 

Čl. VII. 
PŘEDSEDA 

 Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku, navenek za spolek jedná 
a podepisuje smlouvy. Podepisování za spolek se děje tak, že na smlouvy a dokumenty 
spolku dá svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem spolku 
v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě 
udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné 
osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. 

 Předseda je volen členskou schůzí. 
 
K výlučným kompetencím předsedy patří: 

 podepisování smluv za spolek, 

 vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání, 

 svolání a vedení schůzí výboru, 

 předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze. 



 

Čl. VIII. 
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 

 spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku 
a v průběhu své činnosti, 

 zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, dotace, dary 
právnických a fyzických osob, sponzorské dary, 

 způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Čl. III., 

 výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku, 

 prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku. 

 

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně 

výborem spolku a členskou základnou. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

 

Čl. IX. 
ZÁNIK SPOLKU 

Spolek zaniká: 

 dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské 
schůze spolku, 

 pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 
 
Zánik spolku a finanční záležitosti budou řešeny podle platných zákonů.  

 

Čl. X. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku § 214 a násl. zákona 
č.89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.  

Spolek AMAG, z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu 
v Hradci Králové. 

 

 

 

V Náchodě dne 15. 1. 2015  


