
 

 

STANOVY spolku 

„Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s.“ 

 

 

I. 

Postavení, působnost a sídlo  

 

Čl. 1 

 

Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s. (dále jen „společnost“) je dobrovolný neziskový 

spolek, zabývajícím se podporou kulturních a vyučovacích aktivit společnosti Základní 

umělecká škola Morava, spol. s r.o. (dále jen „ZUŠ Morava“). Společnost působí na území 

Zlínského kraje, sídlem společnosti je Fryšták, Holešovská 271, PSČ 763 16. Společnost je 

právnickou osobou a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

 

 

II. 

Úvodní ustanovení 

 

Čl. 2 

 

Společnost vyvíjí nepolitickou činnost zaměřenou na uchovávání a popularizaci kulturních 

hodnot regionu a podporu činnosti ZUŠ Morava a aktivit s tím spojených. 

Svoje poslání naplňuje společnost plánovitou nevýdělečnou činností a popularizační a 

výchovnou prací. Veškeré případné příjmy z činnosti společnosti budou užity výhradně 

k další činnosti spolku.  

 

 

III. 

Cíle 

 

Čl. 3 

Činnost společnosti se zaměřuje zejména na: 

 

1) pořádání přednášek, vzdělávacích kurzů, výuky, mimoškolní péče (včetně služby pro 

dítě a rodinu), výstavní a koncertní činnosti a jiných kulturně výchovných akcí, včetně 

soustředění žáků ZUŠ ( např. tábor – všech tří oborů) 

2) propagaci činnosti školy, včetně pomoc materiální a finanční  

3) ediční a publikační činnost směřující k popularizaci kulturních hodnot regionu a práci 

školy 

4) spolupráci se sdělovacími prostředky a propagační činnost společnosti a školy  

5) vytváření finančních a materiálních zdrojů pro zabezpečení své činnosti formou 

získávání sponzorských příspěvků a darů, ucházením se o přidělení grantů a dotací apod. 

6) spolupráci s muzei, galeriemi, základními školami, mateřskými školami a dalšími 

kulturními zařízeními 

 

 

 



 

IV. Členství 

 

Čl. 4 

 

1. Členství ve společnosti se dělí na řádné individuální (členové činní, nebo přispívající), 

kolektivní a čestné. Řádným členem společnosti se může stát každý občan České 

republiky starší 18 let, který se ztotožňuje s posláním společnosti. 

 Kolektivním členem se mohou stát občanská sdružení, zájmové spolky a jiné instituce. 

Mimořádnou formou členství je čestné členství, které může být uděleno význačným 

osobnostem za zásluhy o rozvoj školy. 

 

2. Přijetím členství ve společnosti se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat 

její vnitřní řád. Společnost nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani 

znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy. 

Zneužije-li člen soukromé hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, 

kdo prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto člena nelze pro určitý případ přihlížet. Toto 

právo zaniká, pokud návrh není podán do tří měsíců ode dne, kdy k zneužití hlasu došlo. 

 

3. 

Členství zaniká vystoupením, úmrtím, zrušením a vyloučením. Člen může písemným 

prohlášením doručeným předsednictvu ze společnosti vystoupit. Členství končí dnem 

doručení písemného prohlášení. Členství může být zrušeno pro neplacení členských 

příspěvků po dobu dvou let. O zrušení rozhoduje předsednictvo společnosti. Člen může 

být vyloučen na základě činnosti, která se neslučuje s posláním společnosti nebo je 

hrubým porušením stanov společnosti. O vyloučení rozhoduje předsednictvo 

společnosti. Proti vyloučení může být podáno vyloučeným členem odvolání, a to do 15 

dnů ode dne jeho doručení. O odvolání rozhoduje valná hromada nadpoloviční  

většinou.  

 Členství  pak  zanikne  dnem, kdy  se rozhodnutí valné hromady doručí vyloučenému 

členovi.  

 

4. Předsednictvo je povinno na nejbližší valné hromadě informovat o přijetí nových členů, 

zrušení členství a vyloučení členů ze společnosti. 

 

5. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve společnosti a nikomu nesmí být bráněno vystoupit 

z něho. 

 

 

V. 

Práva a povinnosti členů 

 

Čl. 5 

 

1. Řádný člen společnosti má právo: 

 - volit a být volen do předsednictva a revizní komise společnosti 

 -  zúčastňovat se jednání valné hromady, podávat tam návrhy a hlasovat o nich. Při 

hlasování má každý člen, tedy i kolektivní, jeden hlas. 

 - být informován o činnosti společnosti, jejím hospodaření a všech jejich aktivitách a 

zúčastňovat se jich 



 

 

2. Řádný člen společnosti má povinnost: 

 - dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí valné hromady společnosti 

 - účastnit se jednání valné hromady 

 - účastnit se podle svých možností činnosti společnosti a hájit její zájmy a prestiž 

 

 

 

VI. 

Orgány společnosti 

 

Čl. 6 

 

Orgány společnosti jsou: 

- valná hromada 

- předsednictvo společnosti 

- revizní komise 

 

 

Čl. 7 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Svolává ji předsednictvo společnosti 

nejméně jednou ročně, případně na žádost nejméně jedné třetiny členů do jednoho 

měsíce od doručení žádosti. O datu konání valné hromady musí být členstvo 

informováno nejméně 15 dnů předem formou písemných pozvánek. Valnou hromadu 

řídí některý ze členů předsednictva, zpravidla předseda. 

 

2. Do kompetence valné hromady patří: 

 - schvalovat, upravovat a měnit stanovy společnosti 

 - určovat hlavní směry činnosti společnosti 

 - usnášet se na základních hospodářských opatřeních 

 - hlasováním volit a odvolávat členy předsednictva společnosti a revizní komise 

 - schvalovat zprávu předsednictva a revizní komise za uplynulé období 

 - stanovit výši členských příspěvků 

 

3. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. 

Nesejde-li se za 30 minut po stanoveném začátku jednání potřebný počet členů, 

mandátová komise vyhlásí skutečný počet přítomných a prohlásí valnou hromadu za 

usnášeníschopnou. Ke schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většina přítomných 

s výjimkou změny stanov, kdy je potřeba nadpoloviční většina všech členů společnosti. 

 

 

Čl. 8 

Předsednictvo společnosti 

 

1. Předsednictvo je výkonným orgánem společnosti a řídí její činnost v období mezi 

valnými hromadami. Volební období je tříleté. Předsednictvo je složeno z 5 členů. 

Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda, hospodářský pracovník a dva členové. 



Předseda je volen členy předsednictva. Schůze předsednictva svolává a řídí předseda 

společnosti podle potřeby, nejméně však třikrát v jednom kalendářním roce. V případě 

nepřítomnosti předsedy ho zastupuje místopředseda. Předsednictvo předkládá zprávu o 

své činnosti za uplynulé období na valné hromadě. Členem předsednictva může být člen 

společnosti volen opakovaně. 

 

2. Do kompetence předsednictva patří 

 - vyřizovat běžnou agendu společnosti 

 - rozhodovat o neodkladných a termínovaných záležitostech společnosti v období mezi 

valnými hromadami 

 - organizovat a zajišťovat činnost dle článku 3 

 - určovat ceny vydávaných publikací 

 - rozhodovat o přijetí členů, zrušení členství a vyloučení členů ze společnosti 

 

3. Předsednictvo je usnášeníschopné, jsou-li  přítomni alespoň 3 členové, z nichž jeden je 

předseda nebo místopředseda. Při hlasování, v případě rovnosti hlasů, rozhoduje 

stanovisko předsedy. 

 

 

 

 

Čl. 9 

Revizní komise 

 

Revizní komise je tříčlenná. Revizoři jsou voleni valnou hromadou na stejné volební období 

jako předsednictvo, současně je určen předseda revizní komise. Revizní komise provádí dozor 

nad hospodářskou činností společnosti. Na valné hromadě podává zprávu o hospodaření 

spolku za uplynulé období. Bez souhlasu revizní komise nemůže být provedena účetní 

uzávěrka, ani nemůže být rozhodnuto o použití finančních přebytků, nebo o likvidaci ztrát. 

 

Čl. 10 

Hospodaření společnosti 

 

Hmotné prostředky společnosti tvoří členské příspěvky, příjmy z vedlejší činnosti, dary osob 

a příspěvky institucí, popř. dotace( po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, 

správu a nutné platby) vynaloží ve prospěch cílů podle čl. 3, odstavce 1 a 3 těchto stanov. 

Spravováním hmotných prostředků je pověřeno předsednictvo společnosti. Hospodaření 

společnosti podléhá zákonům a obecně platným finančním předpisům. Hospodaření 

s hotovostí se řídí obecně platnými finančními předpisy. Dispoziční právo s finančními 

prostředky, tj. s běžným účtem v bance a s hotovostí v pokladně, mají pouze předseda a 

místopředseda společnosti, kteří mají podpisové právo pro styk s bankou. Veškerou finanční 

agendu společnosti vede hospodář společnosti, který pravidelně informuje předsednictvo o 

stavu finančních prostředků v bance a v pokladně. 

 

 

Čl. 11 

Zastupování 

 

Jménem společnosti jedná a doklady podpisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda 

a jeden člen předsednictva. 



 

Čl. 12 

Zánik společnosti 

 

Společnost zanikne, rozhodne-li o tom na valné hromadě tříčtvrtinová většina členů 

společnosti. Součástí hlasování o zániku společnosti je i rozhodnutí o tom, komu připadne 

majetek společnosti. Příslušný návrh připraví předsednictvo, přičemž se řídí zásadou, že 

majetek společnosti se nesmí stát majetkem soukromé osoby. Členové spolku neručí za jeho 

dluhy. 

 

 

Čl. 13 

Závěrečné ustanovení 

 

Stanovy společnosti byly schváleny ustavující valnou hromadou dne 28. 11. 2013 (valnou 

hromadou byly dne 14. 3. 2014 změněny) a nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem 

vnitra ČR. 

 

Ve Zlíně dne 14. 3. 2014 


