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STANOVY 

 
ART MOVEMENT, z.s. 

 
 
 

čl. I 

 
Název a sídlo, působnost a charakter spolku 

 

1) Název spolku je: Art Movement, z.s. (dále jen "spolek") 

2) Sídlo spolku: Praha 
3) Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační 

jednotky – celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou; 

4) Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy k rozvoji amatérské a místní kultury, 

podpoře   kultury a umění ve všech jeho sférách, budovaní a upevňování kulturních komunit 

na místní, národní i mezinárodní úrovni a podpora jejich vzájemného poznávání a spolupráce, 

propagace amatérské kultury, umění, sportu, duševního zdraví, vzdělávaní a dalších 

zájmových aktivit, potřebných pro zdraví jedince i společnosti. 

 
                čl. II 

Cíle, činnosti 

Cíle spolku jsou: 

• podpora kultury a umění ve všech jeho sférách 

• podpora tvůrců se zkušeností s duševním onemocněním, získávání prostředků pro prezentaci 
jejich tvorby v České republice a v zahraničí 

• prosazování zájmů lidí se zdravotním znevýhodněním a působení na veřejnost v oblasti 
destigmatizace 

• propagace a prosazování principů občanské společnosti 

• vzdělávací a osvětová činnost 

• vzdělávaní, inovace ze zahraničních zdrojů v oblastech kultury, zdravotnictví a školství 

• budovaní a upevňovaní všech komunit na místní, národní i mezinárodní úrovni a podpora   

jejich vzájemného poznávaní a spolupráce 

• propagace kultury, umění, vzdělávaní a sportu a dalších zájmových aktivit, potřebných pro 

zdravé jedince i společnosti 

• zvyšovaní povědomí o činnosti a možnostech nestátních organizací mezi umělci, učiteli, 

lékaři, sportovci atd. 

• vzdělávání veřejnosti v oblastech souvisejících s výše uvedenými základními cíli spolku 

• pořádaní seminářů, školení, workshopů, výstav, koncertů, soutěží atd. 

• pořádaní kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí 

• poskytování sociálních služeb, zejména pak tyto druhy služeb – sociální rehabilitace a 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 

 
čl. IIl 

Formy činnosti 

 
1) Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v 

oblastech vzdělávání, zdravotnictví, duševního zdraví, sportu, kultury a umění ve 

všech jeho sférách.  

Zejména:   
• zvyšování povědomí o činnosti a možnostech nestátních organizací 
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• vzdělávání veřejnosti v oblastech souvisejících s výše uvedenými základními cíli spolku 

• vzdělávací a osvětová činnost 

• pořádaní seminářů, školení, workshopů, výstav, koncertů, soutěží 

• pořádaní kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích 

• účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány 

• organizování občasných kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku 

 
2) Formy činnosti spolku: 

 
a) Hlavní činnost spolku 

 
• vzdělávací a osvětová činnost 

• pořádaní seminářů, školení, workshopů 

• pořádaní kulturních a sportovních akcí 

• zvyšovaní povědomí o činnosti a možnostech nestátních organizací mezi umělci 

• vzdělávaní veřejnosti v oblastech souvisejících s výše uvedenými 

základními cíli spolku 

• vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním, tělesným, 

sociálním či jiným handicapem s důrazem na plnou sociální integraci a 

začlenění do komunity 

• podpora různých způsobů pracovního uplatněné lidí s postižením 

• prosazování práv lidí s postižením 

• účast při jednáních na řízeních s volenými i správními orgány 

• poskytované servisních služeb, pomoci a poradenství 

• organizovaní občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku 

• na základě odborné kvalifikace a v souladu s příslušnými právními předpisy zřizuje a 
poskytuje služby psychosociální komunitní péče, tj. socioterapeutická centra , 
programy na podporu zaměstnanosti a jiné služby (sociální rehabilitace a 
nízkoprahová centra pro děti a mládež) 

 
b) Vedlejší hospodářská činnost 

 
• výroba a prodej publikací, katalogu, propagačních materiálů 

• pořizované a vydávání hudebních a obrazových záznamů 

• reklamní činnost a marketing 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona 
 

Spolek bude vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, jejímž účelem bude získávaní finančních 

prostředků potřebných pro uskutečňování činnosti hlavní. 

 
Za účelem plnění cílů spolku může spolek zaměstnávat zaměstnance. Pak se spolek musí 

řídit všemi právními normami a předpisy, které upravují postavení a povinnosti 

zaměstnavatele i vzájemné vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. 

 

čl. IV 

Členství ve spolku 

1) členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba 

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. O přijetí člena rozhoduje výbor spolku 

3) Členství zaniká: 

• doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku 

• rozhodnutím členské schůze o vyloučení; (o svém vlastním členství nemůže člen hlasovat) 

• úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku 
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4) Člen má právo: 

• účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován 

• účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen 

• předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku 

• podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku 

 

5) člen má povinnost: 

• dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku 

• platit členské příspěvky; každý člen spolku je povinen hradit roční členský příspěvek, jehož výši 
schvaluje členská schůze. Splatnost ročního členského příspěvku je vždy do 31.1. na daný 
kalendářní rok. 

 
čl. V 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

• členská schůze 

• výbor: předseda spolku, místopředseda spolku, revizor 
 
 
 

čl. VI 
 

Členská schůze 
 

 
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně; 

2) Členskou schůzi svolává výbor spolku, a to písemnou pozvánkou, která musí být doručena 

členu spolku alespoň 10 dnů před datem konané členské schůze. Členská schůze je 

usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se 

usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne 

dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet 

přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je 

potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 

3) členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to (písemně) alespoň 1/3 členů spolku a 

to ve lhůtě do jednoho měsíce do doručení žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

4) Každý člen může být na členské schůzi zastoupen jiným členem na základě plně moci. 

5) Členská schůze: 

• schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto 

rozhodnutí je potřeba absolutní většiny všech člen spolku 

• volí výbor spolku 

• schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období 
 

čl. VII 
 

Výbor a předseda spolku, místopředseda spolku a jednaní jménem spolku 
 

1) Výbor spolku 
 

a) Výbor je výkonným orgánem spolku řídí jeho činnost. Výbor je tříčlenný. Je volen na 

dobu dvou let. 

b) Ze svého středu volí předsedu spolku a místopředsedu spolku. Činnost výboru spolku řídí 
předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro výbor o sudém počtu 
přítomných/všech členů). 

 
 



 
 

 

 
 

c) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru 

spolku je volně přístupná členům spolku. 

d) Výbor spolku 

• na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku 

• připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další 

období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti 

e) členové výboru rozhodují hlasováním a o návrhu platí, že je přijat, je-li pro jeho 

přijetí nadpoloviční většina členů výboru. 

f) členy výboru volí Členská schůze spolku. Každý člen může být zvolen opakovaně. 

g) Výbor: 

• rozhoduje o výběru akcí podporovaných spolkem 

• po skončení účetního roku vypracovává Výbor Zprávu o hospodaření 

spolku za uplynulý rok, kterou předkládá členské schůzi ke schválení. 

Rozpočet musí být vyrovnaný 

• rozhoduje o pracovněprávních vztazích 

• realizuje poslání spolku 

• dohlíží na plnění rozpočtu 

• plní usnesení členské schůze 

• přijímá nové členy  

• vede evidenci členů 

• navrhuje změny stanov 

• rozhoduje o dalších otázkách, výslovně nevyhrazených těmito stanovami 

jiným orgánům spolku 

• v případě nebezpečí z prodlení je Výbor oprávněn přijmout usnesení nad 

rámec svých kompetencí, které podléhá schválení nejbližší členské schůzi  

2) Předseda a místopředseda spolku 

a) Předseda a místopředseda spolku jsou statutárním orgánem spolku 

b) Jménem spolku dále jednají předsedou a místopředsedou písemně pověření 

členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně  

c) Jménem spolku jedná předseda a místopředseda výboru samostatně  

 

čl. VIII 

   Revizor spolku 

 

 

1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Dbá, aby 
příjmy a výdaje odpovídaly schválenému rozpočtu, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. 

2) Revizorem může být zvolen, a to i opakovaně, kterýkoliv člen spolku, včetně členů Výboru.  

 

 

čl. IX 

Zásady hospodaření 

 

1) Spolek je neziskovou organizací. Svoji činnost bude spolek financovat ze 
získaných grantů, dotací a darů a z příjmů vedlejší činnosti.  

 



 
 

 

 

 

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto 
stanov.  

2) Hospodaření spolku musí být vedeno zásadou hospodárnosti, s vědomím, že hlavním cílem spolku je 
rozvoj činností a cílů daných těmito stanovami. Veškerý čistý zisk z akcí pořádaných spolkem musí být 
použit na obecně prospěšné účely. Spolek bude se svým majetkem a získanými prostředky nakládat 
výhradně v souladu se svým celkovým zaměřením a posláním a je způsobilé nabývat práv a zavazovat 
se v majetkových věcech.  

3) Financování a nakládání s majetkem spolku zajišťuje Výbor.  

4) Hospodaření spolku se řídí schváleným rozpočtem spolku, všeobecně platnými předpisy, případně i 
vnitřními hospodářskými směrnicemi schválenými orgány spolu.  

5) Zdroje financování spolku jsou především: 

• Členské příspěvky 

• Dotace státu a jiných ústředních zdrojů,  

• Dary a příspěvky od fyzických a právnických osob,  

• Příjmy od sponzorů či jiných subjektů,  

• Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti na základě živnostenského oprávnění 

 

X.  

Zánik spolku  

1) Spolek zaniká buďto dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jiným spolkem nebo pravomocným 
rozhodnutím příslušného orgánu o rozpuštění.  

2) O dobrovolném rozpuštění či sloučení s jiným spolkem rozhoduje Členská schůze na návrh Výboru.  

3) Na téže členské schůzi spolek ustanoví likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech 
závazků a pohledávek. V případě likvidačního přebytku rozhodne členská schůze o jeho vynaložení.  

 

XI.  

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1) Tyto stanovy může měnit či zrušit pouze Členská schůze. 

2) Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí dne 21.6.2021 a nahrazují v plném rozsahu všechny 
předchozí stanovy.  

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Riley    Markéta Matoušková 

Předsedkyně spolku    místopředsedkyně spolku 


