STANOVY  
spolku  Ateliér  KOKPIT,  spolek  
ke  dni  4.6.2015  
  
  
Článek  I.  
Název  a  sídlo  
  
  
Název  spolku:  Ateliér  KOKPIT,  spolek  (dále  jen  spolek).  
  
a) Sídlo  spolku:  Hradec  Králové.  
b) Spolek  působí  na  celém  území  České  republiky.  Nečlení  se  na  pobočné  spolky.  
c) Spolek  je  samosprávný  a  dobrovolný  svazek  členů,  v  němž  se  spolčují  umělci,  studenti  
uměleckých  oborů  a  přátelé  výtvarného  umění.  
  
  
Článek  II.  
  
A.  Účel  spolku  
  
  
a) Podpora  kulturního  života  a  umění,  a  to  navázáním  na  tradici  v  provozování  ateliéru  nad  
hostincem  Malý  Růžek  v  ulici  Škroupova  v  Hradci  Králové.  
b) Zajištění  výstavních  prostor  a  účasti  na  kulturních  projektech  současným  tvůrcům    
c) všech  generací  s  potřebou  uměleckého  vyjádření.  
d) Zprostředkování  umění  široké  veřejnosti  vytvořením  alternativní  roviny  a  propojovacího  
článku  k  ostatním  veřejným  kulturním  institucím.  
e) Spolupráce  s  dalšími  organizacemi  a  renomovanými  umělci  při  pořádání  nejrůznějších  
kulturních  akcí.  
f) Vytvoření  a  provozování  plně  vybaveného  zázemí  (ateliéru)  pro  členy  spolku,  které  bude  
využitelné  všemi  směry  umělecké  činnosti.  
  
  
B.  Předmět  podnikání  
  
a) Výroba,  obchod  a  služby  neuvedené  v  přílohách  1  až  3  živnostenského  zákona.  
b) Hostinská  činnost.  
c) Prodej  kvasného  lihu,  konzumního  lihu  a  lihovin.  
  
  
Článek  III.  
Orgány  spolku  
  
Orgány  spolku  jsou  členské  shromáždění,  správní  rada  a  pokladník.  
  
III.A  Členské  shromáždění  
a) Členské  shromáždění  je  nejvyšším  orgánem  spolku  za  situace,  kdy  správní  rada  není  s  to  
vykonávat  svou  působnost  po  dobu  delší  než  jeden  měsíc.  Členské  shromáždění  je  složeno  ze  
všech  členů  spolku.  
b) Členské  shromáždění  svolává  alespoň  pětina  členů  spolku,  a  to  písemnou  nebo  elektronickou  
pozvánkou  s  uvedeným  programem,  přičemž  členské  shromáždění  je  třeba  svolat  alespoň  
15  dnů  před  jeho  konáním.  
c) Členské  shromáždění  rozhoduje  hlasováním  a  o  návrhu  platí,  že  je  přijat,  je-‐li  pro  jeho  přijetí  
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nadpoloviční  většina  přítomných  členů  spolku.  O  přijatých  či  schválených  návrzích  rozhoduje  
členské  shromáždění  usnesením.  
d) Do  výlučné  působnosti  členského  shromáždění  patří  v  době,  kdy  je  nejvyšším  orgánem  
spolku,  a  pouze  v  této  době:  
-‐
schvalovat  stanovy  spolku  a  jejich  změny  
-‐
schvalovat  výsledky  hospodaření  a  rozpočet  spolku  
-‐
rozhodovat  o  zrušení  spolku  s  likvidací  nebo  o  jeho  přeměně  
-‐
volit  členy  správní  rady.  
a) Členské  shromáždění  je  usnášeníschopné  v  případě,  že  je  přítomno  50  %  všech  členů.  
b) Každý  člen  může  být  na  členském  shromáždění  zastoupen  jiným  členem  na  základě  plné  
moci.  
Členské  shromáždění  hlasuje  tak,  že  každý  zúčastněný  člen  má  jeden  hlas.  
  
  
III.B  Jednání  členského  shromáždění    
  
a) Členské  shromáždění  volí  předsedu,  zapisovatele,  dva  ověřovatele  zápisu  a  osoby  pověřené  
sčítáním  hlasů.    
b) Jednání  členského  shromáždění  zahájí  a  do  zvolení  předsedy  řídí  člen  spolku  pověřený  členy  
spolku,  kteří  svolali  členské  shromáždění.  Člen  spolku,  který  zahájil  členské  shromáždění,  
přednese  návrh  členů  spolku,  kteří  svolali  členské  shromáždění,  na  složení  orgánů  členského  
shromáždění  uvedených  v  bodu  a)  tohoto  odstavce  a  dá  o  něm  hlasovat.  Po  zvolení  řídí  
jednání  členského  shromáždění  jeho  předseda.    
c) O  průběhu  jednání  členského  shromáždění  se  pořizuje  zápis,  jehož  vyhotovení  zabezpečují  
členové  spolku,  kteří  svolali  členské  shromáždění.    
d) Zápis  podepisují  předseda  členského  shromáždění,  zapisovatel  a  ověřovatelé  zápisu.    
e) Zápis  z  členského  shromáždění  obsahuje:    
-‐
nacionále  spolku,    
-‐
datum  a  místo  konání,    
-‐
jméno  předsedy,  zapisovatele,  ověřovatelů  zápisu  a  osob  pověřených  sčítáním  hlasů,    
-‐
popis  projednání  jednotlivých  bodů  programu,    
-‐
rozhodnutí  členského  shromáždění  s  uvedením  výsledku  hlasování.    
f) K  zápisu  se  přiloží  prezenční  list,  předložené  návrhy  a  přijaté  námitky  členů,  kteří  požádali  
o  jejich  zaprotokolování.    
  
III.C  Správní  rada    
  
a) Správní  rada  je  nejvyšším  a  statutárním  orgánem  spolku.    
b) Správní  rada  je  kolektivním  statutárním  orgánem  a  má  čtyři  členy.  Skládá  se  z  předsedy,  
místopředsedy  a  dalších  dvou  členů.  Správní  rada  je  volena  na  dobu  deseti  let.  Pokud  počet  
členů  správní  rady  neklesl  pod  tři,  jsou  zbývající  členové  správní  rady  oprávněni  kooptovat  
náhradní  členy  do  doby  uplynutí  funkčního  období  zbývajících  členů  správní  rady.    
c) Členové  správní  rady  rozhodují  hlasováním,  přičemž  správní  rada  je  usnášeníschopná  
v  případě  přítomnosti  nadpoloviční  většiny  všech  členů  a  o  návrhu  platí,  že  je  přijat,  je-‐li  pro  
jeho  přijetí  nadpoloviční  většina  všech  členů.    
d) Každý  člen  správní  rady  může  být  zvolen  opakovaně.    
e) Na  prvním  jednání  správní  rady  po  jejím  zvolení  si  správní  rada  volí  předsedu  
a  místopředsedu.    
f) Za  spolek  jednají  společně  předseda  a  místopředseda,  nebo  tři  členové  správní  rady.    
g) Správní  rada  zasedá  zpravidla  jednou  měsíčně,  minimálně  však  jednou  za  čtvrt  roku.  Správní  
radu  může  svolat  kterýkoliv  její  člen,  a  to  elektronickou  pozvánkou  na  e-‐mailovou  adresu  
uvedenou  v  seznamu  členů  s  uvedením  programu  jednání,  přičemž  správní  radu  je  třeba  
svolat  alespoň  15  dnů  před  jejím  konáním.    
h) Do  působnosti  správní  rady  patří  vše,  co  není  těmito  stanovami  svěřeno  do  působnosti  
jiného  orgánu  spolku  včetně  vedení  seznamu  členů  spolku.  Seznam  členů  spolku  je  veden  
v  písemné  i  elektronické  podobě.  Do  seznamu  členů  je  oprávněn  provádět  zápisy  a  výmazy  
týkající  se  členství  osob  ve  spolku  pouze  předseda  nebo  místopředseda  správní  rady.  Seznam  
členů  spolku  bude  přístupný  v  sídle  spolku  pouze  členům  spolku.    
  
III.D  Pokladník    
  
a) Pokladník  vede  účetnictví  spolku,  dbá,  aby  příjmy  a  výdaje  odpovídaly  schválenému  rozpočtu  
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b)

a  vykonává  další  činnosti  svěřené  mu  těmito  stanovami  nebo  správní  radou.    
Pokladníkem  může  být  zvolen,  a  to  i  opakovaně,  kterýkoliv  člen  spolku.  Pokladníka  volí  
a  odvolává  správní  rada.    

  
Článek  IV.  
Členství  
IV.A  Členství  ve  spolku    
  
a) Členem  spolku  může  být  každá  bezúhonná  fyzická  osoba,  která  souhlasí  s  cílem  a  posláním  
spolku  a  má  zájem  o  podporu  kulturního  života  a  která  zaplatí  členský  příspěvek.    
b) Přihlášky  se  podávají  správní  radě,  která  rozhodne  o  přijetí  či  nepřijetí  člena.    
c) Členství  vzniká  vydáním  potvrzení  o  zaplacení  členského  příspěvku.    
  
  
IV.B  Členství  zaniká    
  
a) Dobrovolným  vystoupením  člena  ze  spolku  dnem  doručení  oznámení  o  vystoupení  ze  spolku  
na  adresu  sídla  spolku.    
b) Vyloučením  za  hrubé  či  opakované  porušení  těchto  stanov  či  právních  předpisů.  O  vyloučení  
rozhoduje  pokladník  na  návrh  kteréhokoliv  člena  spolku.  Přezkum  rozhodnutí  o  vyloučení  
člena  provádí  správní  rada,  která  rozhoduje  nadpoloviční  většinou  všech  členů  správní  rady.  
Pro  nezaplacení  členského  příspěvku  může  být  člen  spolku  vyloučen  pouze  v  souladu  s  tímto  
bodem  stanov.  Členství  ve  spolku  tak  nezaniká,  pokud  člen  nezaplatí  členský  příspěvek  ani  
v  přiměřené  lhůtě  určené  dodatečně  ve  výzvě  k  zaplacení,  přestože  byl  na  tento  
následek  upozorněn.    
c) Úmrtím  člena.    
d) Zánikem  spolku.    
  
V  případě  zániku  členství  z  jakéhokoli  důvodu  se  již  zaplacený  členský  příspěvek  na  období,  v  němž  
členství  zaniklo,  nevrací.    
  
IV.C  Práva  členů    
  
a) Každý  člen  spolku  má  právo  být  zván  a  účastnit  se  členského  shromáždění,  kde  může  
hlasovat,  volit  a  vznášet  návrhy.    
b) Má  právo  být  zvolen  a  volit  do  některého  orgánu  spolku.    
c) Má  právo  být  informován  o  akcích  a  činnosti  spolku,  kterých  se  může  podle  svých  zájmů  
účastnit  (dle  pravidel  stanovených  správní  radou).    
d) Má  právo  obracet  se  na  kterýkoliv  orgán  spolku  s  dotazy,  připomínkami  a  stížnostmi,  
podávat  návrhy  na  zlepšení  činnosti  spolku.    
e) Má  právo  znát  rozpočet  a  zprávu  o  hospodaření  spolku.    
f) Členům  může  být  správní  radou  přiznán  nárok  na  výhody  (např.  nižší  vstupné  na  kulturních  
akcích  a  projektech  pořádaných  spolkem,  malé  občerstvení,  materiály,  atd.,  a  to  za  
podmínek  stanovených  správní  radou.    
  
IV.D  Povinnosti  členů    
  
a) Každý  člen  spolku  je  povinen  hradit  roční  členský  příspěvek  ve  výši  a  za  podmínek  
stanovených  správní  radou  spolku,  minimálně  však  ve  výši  1200  Kč,  a  to  nejpozději  do  31.  12.  
na  příští  kalendářní  rok.  V  případě,  že  výše  příspěvků  není  stanovena  nejpozději  do  31.  10.  
kalendářního  roku  předcházejícího  kalendářnímu  roku,  za  který  se  členský  příspěvek  hradí,  
je  závazná  výše  platná  v  předcházejícím  období.    
b) Je  povinen  dodržovat  tyto  stanovy,  řády  spolku  i  usnesení  a  rozhodnutí  orgánů,  jakož  
I  veškeré  vnitřní  předpisy  spolku.    
c) Je  povinen  řádně  vykonávat  svěřené  funkce  v  orgánech  spolku.    
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d)

e)
f)

a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

Je  povinen  aktivně  se  podílet  na  činnosti  spolku,  tj.  k  plnění  účelu  spolku  vykonávat  činnosti  
ve  prospěch  spolku  s  tím,  že  bližší  podmínky  (zejména  časový  rozsah  včetně  druhu  činností)  
výkonu  těchto  činností  stanoví  správní  rada  spolku.    
Je  povinen  zdržet  se  jednání,  které  by  poškozovalo  zájmy,  poslání  a  dobrou  pověst  spolku.    
Je  povinen  podílet  se  dle  svých  možností  a  schopností  na  plnění  poslání  a  cílů  spolku,  jako  
je  zejm.  podpora  kulturního  a  uměleckého  života.    
  
  
Článek  V.    
Hospodaření  spolku    
  
Hospodaření  spolku  musí  být  vedeno  zásadou  hospodárnosti,  s  vědomím,  že  hlavním  cílem  
spolku  je  rozvoj  kultury.  Veškerý  zisk  z  akcí  pořádaných  spolkem  musí  být  použit  pro  
naplňování  účelu  spolku.  Spolek  bude  se  svým  majetkem  a  získanými  prostředky  nakládat  
výhradně  v  souladu  se  svým  celkovým  zaměřením  a  posláním.  Spolek  může  vyvíjet  vedle  
hlavní  činnosti  vedlejší  hospodářskou  činnost  spočívající  v  podnikání  nebo  jiné  výdělečné  
činnosti.  O  rozsahu  a  formě  vedlejší  hospodářské  činnosti  rozhodne  správní  rada.  Vedlejší  
hospodářskou  činnost  bude  spolek  vyvíjet  výhradně  za  účelem  podpory  hlavní  činnosti  
spolku  nebo  hospodárného  využívání  spolkového  majetku.  Případný  zisk  z  vedlejší  
hospodářské  činnosti  spolku  lze  použít  pouze  pro  spolkovou  činnost  včetně  správy  spolku.    
Financování  a  nakládání  s  majetkem  spolku  zajišťuje  a  rozhoduje  o  něm  správní  rada  po  
konzultaci  s  pokladníkem.    
Hospodaření  spolku  se  řídí  schváleným  rozpočtem  spolku,  právními  předpisy  a  vnitřními  
předpisy.    
Po  skončení  účetního  roku  vypracovává  správní  rada  zprávu  o  hospodaření  spolku  za  
uplynulý  rok.    
Spolek  může  poskytovat  ze  svých  prostředků  granty  umělcům.  Pokud  bude  některému  
umělci  poskytnut  grant  z  prostředků  spolku,  musí  jej  umělec  vyúčtovat  a  doložit  jeho  čerpání  
v  souladu  s  podmínkami  grantu  správní  radě.  Podmínky  grantů  stanoví  správní  rada  po  
konzultacích  s  pokladníkem.  Správní  rada  je  oprávněna  rozhodnout  o  vrácení  grantu,  pokud  
bude  použit  v  rozporu  s  podmínkami  stanovenými  správní  radou  pro  jeho  čerpání  nebo  
pokud  umělec  nevyúčtuje  a/nebo  nedoloží  správní  radě  čerpání  grantu  v  souladu  
s  podmínkami  grantu  ve  lhůtě  určené  správní  radou  v  podmínkách  čerpání  grantu.  Lhůtu  pro  
vrácení  grantu  stanoví  správní  rada  v  rozhodnutí  o  jeho  vrácení.    
Zdroje  financování  spolku  jsou  především:    
-‐
členské  příspěvky  ,    
-‐
výnosy  majetku,  granty,  dotace  od  státních  orgánů,  případně  z  dalších  zdrojů,    
-‐
dary  a  příspěvky  od  fyzických  a  právnických  osob,  sponzorů  či  jiných  subjektů,    
-‐
příjmy  z  pořádaných  akcí,  kurzů,  workshopů,  přednášek  a  besed  sloužící  k  pokrytí  
nákladů  spolku,    
-‐
vedlejší  hospodářské  činnosti.    
Za  účelem  plnění  cílů  spolku  může  spolek  zaměstnávat  zaměstnance.  V  takovém  případě  
se  spolek  musí  řídit  právními  předpisy,  které  upravují  postavení  a  povinnosti  zaměstnavatele  
I  vzájemné  vztahy  mezi  zaměstnavatelem  a  zaměstnanci.    

  
Článek  VI.  
Zánik  spolku  
  
a)
b)
c)

Spolek  zaniká  způsoby  stanovenými  právními  předpisy.    
O  Dobrovolném  rozpuštění  či  přeměnách  spolku  rozhoduje  správní  rada.    
V  případě  dobrovolného  rozpuštění  spolek  zaniká  až  po  provedené  likvidaci  aktiv  a  pasiv,  
a  to  výmazem  z  rejstříku  spolků.  Likvidátora  jmenuje  správní  rada.  Likvidátor  je  od  povolání  
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do  funkce  statutárním  orgánem  a  jedná  za  spolek.  Případný  čistý  výtěžek  z  likvidace  majetku  
spolku  bude  věnován  na  obecně  prospěšný  účel,  o  němž  rozhodne  správní  rada  v  rozhodnutí  
o  vstupu  do  likvidace.  Majetkové  vypořádání  bude  provedeno  dle  právních  předpisů.    
  
  
Ateliér  KOKPIT,  spolek  
předsedou  správní  rady    
Michalem  Čepelkou:  
  
  
místopředsedkyní  správní  rady    
Renatou  Rybářovou:  
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