Čl.1
Název a sídlo sdružení
Název sdružení: Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary (dále jen sdružení)
Zkrácený název sdružení: SPaT Dyleň
Ekvivalentní název v anglickém jazyce: Folklore group Dyleň Karlovy Vary
Sídlo sdružení: Celní 11, 360 05 Karlovy Vary

Čl. 2
Cíle, poslání a předmět činnosti sdružení
1. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností na dobu neurčitou.
2. Sdružení je samostatným, dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením dětí, mládeže
a dospělých osob.
3. Hlavním posláním sdružení je podporovat rozvoj lidových tradic a prezentovat folklor v rámci
České republiky, Evropy i celého světa.
4. Při své činnosti sdružení spolupracuje se státními orgány, jakož i orgány místní správy
a samosprávy, s ostatními institucemi, právnickými a fyzickými osobami z České republiky i ze
zahraničí.
5. K rozvoji lidových tradic a prezentaci folkloru sdružení provádí:
a. Organizační činnost v oblasti kultury, umění a jiné kulturně-společenské zábavy
b. Prezentaci folkloru z širšího Karlovarska na přehlídkách, festivalech, zahraničních
cestách, kulturně společenských akcích a jiných soukromých akcích.
c.

Metodickou vzdělávací činnost a výchovu dětí, mládeže a dospělých

d. Samostatně i ve spolupráci s jinými orgány pořádání přehlídek, soutěží, festivalů, besed,
uměleckých dílen, výměnných akcí, seminářů, koncertů, výstav, plesů apod.
e. Sportovní, relaxační, zájmové a jiné související aktivity
f.

Spolupráci s odbornými, společenskými, i jinými folklorními organizacemi, zabývajícími se
obdobnou činností v České republice i v zahraničí.

6. Sdružení na podporu svých cílů realizuje tvorbu, výrobu i distribuci propagačních předmětů a
materiálů.
7. Sdružení zřizuje své organizační jednotky, které nemají vlastní právní subjektivitu a nejsou
oprávněny jednat svým jménem navenek. Jménem sdružení jedná statutární zástupce.
8. Sdružení dohlíží na ochranu autorských a dalších práv svých členů.
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Čl. 3
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto
stanovy a řídí se usnesením orgánů sdružení. Členství ve sdružení vzniká na základě podané
přihlášky některému z členů Výkonné rady sdružení. Sdružení vede evidenci členů sdružení.
2. Řádný člen sdružení má práva a povinnosti vyplývající ze stanov tohoto sdružení. Vedle řádných
členů se mohou fyzické osoby stát i čestnými členy sdružení. Čestným členem může být každý,
kdo projeví zájem o spolupráci se sdružením a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá
žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
3. Řádný člen sdružení má právo:
• Zúčastnit se valné hromady.
• Je-li řádný člen starší 15 let, může volit do orgánů sdružení, navrhovat kandidáty do
orgánů sdružení a být volen do těchto orgánů. Navrhovaní kandidáti musí být členy
sdružení a musí se svou kandidaturou souhlasit.
• Volit na valné hromadě jedním hlasem. Čestní členové sdružení mají hlas pouze poradní.
Pokud je čestný člen zvolen do Výkonné rady, pak má hlasovací právo jako řádný člen.
Řádný člen hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce.
• Být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, předkládat
návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení.
• V případě zvolení či jmenování do orgánu sdružení plnit odpovědně svěřené úkoly
a přijatá rozhodnutí orgánů sdružení.
• Být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod,
plynoucích z členství ve sdružení.
• Obracet se na orgány sdružení s připomínkami, návrhy a žádostmi ohledně činnosti
sdružení a žádat jejich řešení
4. Člen sdružení má povinnost:
• Dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady a operativní rozhodnutí Výkonné rady.
• Zaplatit roční členský příspěvek ve výši, která je stanovená na daný kalendářní rok
Výkonnou radou a přispívat tak k úhradě nákladů sdružení vzniklých v běžném roce. Nový
člen zaplatí členský příspěvek v poměrné výši dle data vzniku jeho členství ve sdružení a
hradí vstupní poplatek určený Výkonnou radou. Členský příspěvek se platí na rok dopředu
a nejpozději do konce ledna příslušného kalendářního roku.
• Účastnit se vystoupení, festivalů a jiných kulturních akcí, kterých se příslušná složka
sdružení během daného kalendářního roku účastní.
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• Pokud se člen sdružení nemůže účastnit vystoupení, festivalů a jiných kulturních akcí,
kterých se příslušná umělecká složka účastní, musí se řádně omluvit Vedoucímu
umělecké složky.
• Pokud se nemůže účastnit většího počtu vystoupení, festivalů a jiných kulturních akcí,
Výkonná rada může pro tohoto člena zvýšit členské příspěvky, popřípadě jiné provozní
poplatky hrazené členy sdružení.
• Aktivně hájit dobré jméno a zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a
nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení.
• Účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce
•

Podílet se na praktické činnosti sdružení a pořádání kulturních akcí

•

Přispívat k pozitivnímu duchu sdružení, vytvářet pohodu a klid v kolektivu, respektovat a
ctít ostatní členy sdružení a zabránit jakémukoliv šíření nesnášenlivosti, pomluv a
negativních jevů.

5. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude
v rozporu se stanovami a zájmy sdružení :
•

napomenout člena sdružení, napomenutí provede písemně Výkonná rada sdružení

•

vyloučení ze sdružení.

6. Členství ve sdružení zaniká :
•

vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení
předsedovi sdružení.

•

vyloučením - o vyloučení rozhoduje Vedení sdružení

•

úmrtím člena - fyzické osoby

•

zánikem sdružení.

•

nečinností v rámci aktivit sdružení nebo neplněním členských povinností

7. Člen, který ukončí členství ve sdružení musí navrátit veškerý majetek sdružení a vyrovnat
všechny své závazky vůči sdružení. Vyrovnání musí proběhnout do tří měsíců od potvrzeného
ukončení členství.

Čl. 4
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
-

Valná hromada

-

Výkonná rada

-

Vedení sdružení

-

Revizní komise
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Valná hromada
1. Valná hromada, jako shromáždění všech členů sdružení, je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou
hromadu svolává Výkonná rada nejméně jednou za 24 měsíců a to tak, že uvědomí o jejím
konání všechny členy sdružení. Oznámení musí být provedeno buď písemně, e-mailem nebo
prostřednictvím webových stránek sdružení nejméně 30 dní přede dnem jejího konání, jinak je
svolání valné hromady neplatné. V pozvánce na valnou hromadu musí být obsažen program,
datum a místo konání valné hromady.
2. Výkonná rada svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, požádá-li o její svolání písemně (mailem)
nejméně jedna třetina všech řádných členů sdružení nebo požádá-li písemně (mailem) o svolání
valné hromady revizní komise sdružení. Nesvolá-li Výkonná rada valnou hromadu nejpozději do
30 dnů od podání žádosti (tedy nejpozději na 60. den ode dne podání žádosti, aby byla valná
hromada platná) je valnou hromadu oprávněn svolat kterýkoliv člen sdružení.
3. Každý člen sdružení nad 15 let má jeden rozhodující hlas, čestní členové mají poradní hlas. Valná
hromada je usnášeníschopná za účasti alespoň poloviny rozhodujících hlasů. Nerozhodne-li se
jinak, rozhoduje se prostou většinou přítomných hlasů a to aklamací (zdvižením ruky).
4. Pro případ, že by valná hromada nebyla usnášeníschopná, může její svolavatel svolat náhradní
valnou hromadu, která musí mít totožný program a řídí se stejnými pravidly.
5. Zápis z jednání podepisuje Výkonná rada a člen revizní komise.
6. Valná hromada má tyto kompetence a pravomoci
•

Schvaluje jednací a volební řád valné hromady

•

Schvaluje stanovy či změny stanov sdružení. Pro změny stanov je zapotřebí souhlas
nadpoloviční většiny všech členů starších 15 let.

•

Projednává výsledky činnosti sdružení, schvaluje zprávy o činnosti jednotlivých orgánů a
složek sdružení a schvaluje program a cíle činnosti sdružení na další období.

•

Projednává výsledky hospodaření sdružení a schvaluje Zprávu o hospodaření sdružení.
Projednává a schvaluje rozpočet sdružení na další období.

•

Volí a odvolává členy Výkonné rady, Vedení sdružení a Revizní komise. Volba se provádí
tajným hlasováním prostřednictvím volebních lístků.

•

Schvaluje organizační strukturu sdružení, organizační řád sdružení, koncepce a kompetence
jednotlivých orgánů a volí další členy sdružení na pozice specifikované v organizační
struktuře.

•

Na základě návrhu Výkonné rady rozhoduje o zániku sdružení. Pro zrušení sdružení je
zapotřebí souhlasu všech členů sdružení.

-4-

Výkonná rada
1. Výkonná rada je statutárním, řídícím a výkonným orgánem sdružení. Je volena valnou hromadou
na dvouleté funkční období. Ze své činnosti je odpovědná valné hromadě. Volba členů do
Výkonné rady probíhá tajným hlasováním. Kandidovat může jakýkoliv člen sdružení starší 18 let.
Každý řádný člen má právo volit tolik osob, kolik je míst ve Výkonné radě. Pokud je více
kandidátů, členy Výkonné rady se stávají ti členové, kteří získají nejvíce hlasů. Pokud mají někteří
kandidáti stejný počet hlasů, hlasuje se znovu pouze o těchto kandidátech v dalších kolech tajné
volby a členem se stává ten, který získá více hlasů. Stejný proces se opakuje do té doby, dokud
z tajné volby nevzejde dostatečný počet členů Výkonné rady. Pokud se výsledek tajné volby
v některých kolech opakuje a nebylo rozhodnuto o dalších členech Výkonné rady, volí tajným
hlasováním o zbylých kandidátech s nejvyšším počtem hlasů Výkonná rada z předchozího
funkčního období. Pokud by ani ta nedokázala rozhodnout o dalších členech Výkonné rady, volí o
zbylých kandidátech s nejvyšším počtem hlasů Vedoucí sdružení z předchozího funkčního období
nebo jeho zástupce.
2. Výkonnou radu tvoří 3 členové. Každý člen Výkonné rady má jeden hlas. Výkonná rada je
usnášeníschopná za účasti nejméně dvou svých členů.
3. Výkonná rada ze svého středu volí Vedoucího sdružení, Výkonného vedoucí sdružení a
Manažera sdružení. Všichni členové Výkonné rady jsou statutárními zástupci sdružení.
4. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů Výkonné rady, musí
Vedení sdružení rozhodnout o kooptaci dalšího člena sdružení, který funkci vykonává do konce
funkčního období celé Výkonné rady.
5. Výkonná rada zasedá nejméně čtyřikrát do roka. Zasedání Výkonné rady svolává Vedoucí
sdružení, případně Výkonný vedoucí sdružení. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může zasedání
Výkonné rady svolat kterýkoliv člen Výkonné rady.
6. Výkonná rada zejména
a. vytváří, řídí a koordinuje činnost sdružení,
b. odpovídá za naplňování poslání a cílů činnosti sdružení,
c.

vede potřebnou dokumentaci o své činnosti,

d. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady s výjimkou zpráv revizní komise,
e. svolává valnou hromadu,
f.

předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření sdružení, účetnictví sdružení a o
výsledcích činnosti sdružení,

g. navrhuje rozpočet sdružení na následné kalendářní období,
h. rozhoduje o výši členských příspěvků na daný kalendářní rok
i.

navrhuje valné hromadě program a směry činnosti sdružení na další období,

j.

v případě potřeby vydává plné moci k zastoupení v určitých činnostech,
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k.

zřizuje a ruší organizační funkce sdružení, které nejsou součástí organizační struktury
schválené valnou hromadou, a jmenuje členy sdružení do těchto funkcí.

l.

vydává, mění a ruší vnitřní předpisy sdružení, které nesmí být v rozporu se stanovami
nebo obecně závaznými právními předpisy, jinak by byly neplatné.

7. Výkonná rada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě
rovnosti rozhoduje hlas Vedoucího sdružení.
8. Postavení člena Výkonné rady zaniká
a. volbou nové Výkonné rady po skončení funkčního období předchozí Výkonné rady,
b. volbou nové Výkonné rady po hromadném odstoupení všech členů Výkonné rady,
c.

odvoláním člena Výkonné rady valnou hromadou,

d. zánikem členství člena Výkonné rady
e. odstoupením člena Výkonné rady
f.

zbavením způsobilosti k právním úkonům člena Výkonné rady

g. úmrtím člena Výkonné rady
Vedoucí sdružení
1. Vedoucí sdružení je jedním ze statutárních orgánů sdružení, jedná jménem sdružení navenek.
K zastupování sdružení na jednotlivých, případně všech úsecích činnosti sdružení může pověřit
další členy sdružení.
2. Vedoucí sdružení se účastní zasedání Výkonné rady, Vedení sdružení a valné hromady.
3. Vedoucí sdružení dodržuje cíle a poslání sdružení definované v článku 2 těchto stanov
4. Vedoucí sdružení zastupuje sdružení v komunikaci s úřady, právnickými i fyzickými osobami,
vystupuje na veřejnosti jako vedoucí sdružení a jedná v zájmu sdružení.
5. Vedoucí sdružení se účastní jakýchkoliv akcí a jednání, kde je třeba reprezentovat zájmy
sdružení. Svým jednáním a vystupováním umožňuje rozvoj aktivit sdružení a podporuje činnost
všech členů sdružení. Vedoucí se snaží svým veřejným vystupováním vytvářet lepší podmínky
pro folklor a činnost sdružení.
Výkonný vedoucí sdružení
1. Výkonný vedoucí sdružení je jedním ze statutárních orgánů sdružení, jedná jménem sdružení
navenek. K zastupování sdružení na jednotlivých, případně všech úsecích činnosti sdružení může
pověřit další členy sdružení.
2. Výkonný vedoucí sdružení se účastní zasedání Výkonné rady, Vedení sdružení a valné hromady.
3. Výkonný vedoucí sdružení dodržuje cíle a poslání sdružení definované v článku 2 těchto stanov
4. Výkonný vedoucí sdružení zastupuje sdružení v komunikaci s úřady, vystupuje na veřejnosti jako
Výkonný vedoucí sdružení a jedná v zájmu sdružení. Výkonný vedoucí sdružení poskytuje členům
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sdružení potřebné informace, dbá na vnitřní záležitosti sdružení a organizuje chod sdružení.
Snaží se zohlednit všechny podněty a návrhy od členů sdružení při rozhodování Výkonné rady.
Výkonný vedoucí sdružení se svou činností snaží usnadnit členům sdružení jejich aktivity a
organizačně se na těchto aktivitách podílí.
Manažer sdružení
1. Manažer sdružení je jedním ze statutárních orgánů sdružení, jedná jménem sdružení navenek.
K zastupování sdružení na jednotlivých, případně všech úsecích činnosti sdružení může pověřit
další členy sdružení.
2. Manažer sdružení se účastní zasedání Výkonné rady, Vedení sdružení a valné hromady.
3. Manažer sdružení dodržuje cíle a poslání sdružení definované v článku 2 těchto stanov
4. Manažer sdružení zastupuje sdružení v komunikaci s úřady, vystupuje na veřejnosti jako manažer
sdružení a jedná v zájmu sdružení. Manažer sdružení se stará o financování sdružení, dohlíží na
účetnictví sdružení, připravuje vyrovnaný rozpočet a řídí se schváleným rozpočtem sdružení.
Stará se o propagaci, zajišťuje finanční příjmy sdružení a zajišťuje organizační činnosti sdružení.
Vedení sdružení
1. Vedení sdružení se skládá z Výkonné rady, z Vedoucích uměleckých složek, popřípadě z dalších
řádných členů sdružení, jejichž pozice je součástí organizační struktury. Umělecké složky jsou
definované v rámci organizační struktury sdružení schválené valnou hromadou. Každý člen
Vedení sdružení má jeden hlas. Vedení sdružení je usnášeníschopné za účasti nejméně jedné
poloviny svých členů.
2. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů Vedení sdružení, musí
Vedení sdružení rozhodnout o kooptaci dalšího člena sdružení, který funkci vykonává do konce
funkčního období celého Vedení sdružení.
3. Vedení sdružení zasedá dle potřeby. Zasedání Vedení sdružení svolává vedoucí sdružení,
případně Výkonný vedoucí sdružení. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může zasedání Vedení
sdružení svolat kterýkoliv člen Vedení sdružení.
4. Vedení sdružení
a.

řídí a koordinuje činnost jednotlivých uměleckých složek,

b. odpovídá za naplňování poslání a cílů činnosti sdružení definované v článku 2
c.

odpovídá za uměleckou úroveň jednotlivých složek

d. je odpovědná za propagaci lidových tradic a folkloru
e. rozhoduje o účasti na jednotlivých kulturních akcích sdružení
f.

nominuje řádné členy na konkrétní kulturní a společenské akce sdružení

g. vede potřebnou dokumentaci o své činnosti,
h. vytváří zprávy o činnosti jednotlivých uměleckých složek,
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i.

předkládá valné hromadě zprávu o stavu členské základny sdružení, navrhuje valné
hromadě program a směry činnosti sdružení na další období

j.

vydává, mění a ruší vnitřní předpisy sdružení, které nesmí být v rozporu se stanovami
anebo obecně závaznými právními předpisy, jinak by byly neplatné.

5. Vedení sdružení rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě
rovnosti rozhoduje hlas Vedoucího sdružení.
6. Postavení člena Vedení sdružení zaniká
a. volbou nového Vedení sdružení po skončení funkčního období předchozího Vedení
sdružení,
b. volbou nového Vedení sdružení po hromadném odstoupení všech členů předchozího
Vedení sdružení,
c.

odvoláním člena Vedení sdružení valnou hromadou,

d. zánikem členství člena Vedení sdružení
e. odstoupením člena Vedení sdružení
f.

zbavením způsobilosti k právním úkonům člena Vedení sdružení

g. úmrtím člena Vedení sdružení
Vedoucí umělecké složky sdružení
1. Vedoucí umělecké složky sdružení se účastní schůzí Vedení sdružení a poskytuje všechny
potřebné informace členům umělecké složky. Organizuje chod složky, rozhoduje o programu
složky, zajišťuje její uměleckou úroveň a vede umělecké zkoušky dané složky.
2. Vedoucí umělecké složky musí být členem sdružení - fyzickou osobou, jedná jménem umělecké
složky ale není statutárním orgánem.
3. Vedoucí umělecké složky je volen valnou hromadou na dvouleté funkční období. Ze své činnosti
je odpovědný Valné hromadě. Volba vedoucích uměleckých složek sdružení probíhá tajným
hlasováním. Kandidovat může jakýkoliv člen sdružení starší 15 let. Každý řádný člen má právo
volit na každou pozici vedoucího umělecké složky jednoho kandidáta. Patřičné pozice vedoucích
uměleckých složek jsou schváleny v rámci organizační struktury sdružení. Pokud je více
kandidátů na jednu pozici, vedoucím umělecké složky se stává ten, který získá nejvíce hlasů.
4. Pokud mají někteří kandidáti stejný počet hlasů, který je zároveň nejvyšším počtem hlasů, hlasuje
se znovu pouze o těchto kandidátech v dalších kolech tajné volby. Pokud se výsledek tajné volby
v některých kolech opakuje a o Vedoucím umělecké složky nebylo rozhodnuto, volí o zbylých
kandidátech s nejvyšším počtem hlasů tajným hlasováním nově zvolená Výkonná rada. Pokud by
ani ta nedokázala rozhodnout o Vedoucím umělecké složky, volí o zbylých kandidátech
s nejvyšším počtem hlasů nově zvolený Vedoucí sdružení nebo jeho zástupce
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Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení nezávislým na Výkonné radě sdružení. Je volena
valnou hromadou na dvouleté funkční období. Ze své činnosti je odpovědná valné hromadě.
Volba členů do Revizní komise probíhá tajným hlasováním. Kandidovat může jakýkoliv člen
sdružení starší 18 let. Každý řádný člen má právo volit tolik osob, kolik je míst v Revizní komisi.
Pokud je více kandidátů, členy Revizní komise se stávají ti členové, kteří získají nejvíce hlasů.
Pokud mají někteří kandidáti stejný počet hlasů, hlasuje se znovu pouze o těchto kandidátech
v dalších kolech tajné volby a členem se stává ten, který získá více hlasů. Stejný proces se
opakuje do té doby, dokud z tajné volby nevzejde dostatečný počet členů Revizní komise.
2. Pokud se výsledek tajné volby v některých kolech opakuje a nebylo rozhodnuto o dalších členech
Revizní komise, volí tajným hlasováním o zbylých kandidátech s nejvyšším počtem hlasů nově
zvolená Výkonná rada. Pokud by ani ta nedokázala rozhodnout o dalších členech Revizní komise,
volí o zbylých kandidátech s nejvyšším počtem hlasů nově zvolený Vedoucí sdružení nebo jeho
zástupce.
3. Revizní komisi tvoří 3 členové. Každý člen Revizní komise má jeden hlas. Revizní komise je
usnášeníschopná za účasti nejméně dvou svých členů.
4. Revizní komise ze svého středu volí předsedu Revizní komise a dva místopředsedy Revizní
komise.
5. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů Revizní komise, musí
Vedení sdružení rozhodnout o kooptaci dalšího člena sdružení, který funkci vykonává do konce
funkčního období celé Revizní komise.
6. Zasedání revizní komise svolává předseda revizní komise, případně některý z místopředsedů
revizní komise.
7. Revizní komise má tyto kompetence:
a. nejméně jednou do roka provádí kontrolu hospodaření sdružení jako celku i jeho
organizačních jednotek s movitým i nemovitým majetkem sdružení,
b. kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, vnitřních předpisů
sdružení a usnesení valné hromady a Výkonné rady,
c.

dohlíží na to, jak je nakládáno s poskytnutými dary a dotacemi sdružení a na to, zda je
hospodaření v souladu s rozpočtem.

d. informuje Výkonnou radu a valnou hromadu o zjištěných nedostatcích,
e. podává valné hromadě zprávy o své činnosti a o kontrole hospodaření sdružení,
f.

je oprávněna svolat mimořádnou valnou hromadu z důvodů projednání nedostatků
zjištěných dozorčí radou a přijetí opatření k jejich nápravě.

g. konstatuje neplatnost vnitřních předpisů sdružení z důvodu rozporu se stanovami a nebo
obecně závazným právním předpisem.
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8. Revizní komise rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě
rovnosti rozhoduje hlas předsedy revizní komise.
9. Postavení člena revizní komise zaniká
a. volbou nové revizní komise po skončení funkčního období předchozí revizní komise,
b. volbou nové revizní komise po hromadném odstoupení všech členů předchozí revizní
komise,
c.

odvoláním člena revizní komise valnou hromadou,

d. odstoupením člena revizní komise
e. zánikem členství člena revizní komise ve sdružení,
f.

zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo

g. úmrtím člena Revizní komise

Čl. 5
Hospodaření sdružení
1. Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací, darů, příjmů z činností při naplňování
cílů sdružení, prodej propagačních a metodických materiálů a záznamů na nosičích informací
vyrobených či produkovaných sdružením a z výnosů majetku sdružení.
2. Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada. Prostředky jsou používány na krytí :
• administrativních a organizačních výdajů orgánů sdružení,
• služeb a materiálů nutných k činnosti sdružení,
• propagace sdružení,
• výdajů spjatých s kulturními, společenskými a ostatními akcemi sdružení
3. Po skončení hospodářského roku podává Výkonná rada zúčtování hospodářského roku ke
kontrole Revizní komisi. Výkonná rada předkládá též zprávu o hospodaření valné hromadě
sdružení.
4. Za hospodaření sdružení odpovídá Výkonná rada. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu
sestaveného Výkonnou radou a schváleného valnou hromadou.
5. Výkonná rada jmenuje účetního sdružení, který zajišťuje běžné hospodaření sdružení, nakládání
s finančními prostředky, vedení účetnictví, vyúčtování dotací a plnění daňových povinností.
Rozsah pravomocí účetního sdružení je stanoven Výkonnou radou, která je odpovědná za tyto
činnosti a má povinnost dohlížet na činnost účetního sdružení.
6. Účetní sdružení se řídí pokyny příslušných statutárních orgánů sdružení a svou činností je
odpovědný Valné hromadě sdružení. Pokud by pokyny od příslušných statutárních orgánů byly
v rozporu se zájmy sdružení či se stanovami sdružení, je povinen informovat Revizní komisi.
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7. Účetní sdružení je odpovědný za poskytování pravdivých informací o stavu účetnictví sdružení.
Činnost účetního sdružení je kontrolována Výkonnou radou a Revizní komisí.
8. Dispoziční právo k účtům sdružení mají členové Výkonné rady a účetní sdružení. Platební příkaz
musí být autorizován fyzickou osobou s dispozičním právem.
9. Evidence veškerého movitého i nemovitého majetku je prováděna v souladu s organizačním
řádem sdružení. Správa majetku a řešení hospodářských otázek přísluší Výkonné radě sdružení.
10. Majetek sdružení patří sdružení, nikoliv členům sdružení.
11. Při změně fyzických osob s dispozičním právem k účtu v peněžním ústavu nebo se evidence
prostředků a majetek předávají protokolárně.

Zásady hospodaření
1. Hospodaření sdružení, účetnictví sdružení, finanční evidence sdružení,jakož i evidence majetku
sdružení jsou vedeny dle platných právních předpisů.
2. Sdružení hospodaří dle rozpočtu sestaveného Výkonnou radou a schváleného valnou hromadou.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá Výkonná rada. Za hospodaření umělecké složky sdružení
odpovídá též vedoucí umělecké složky

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení zaniká
a. dobrovolným rozpuštěním
b. sloučením s jinou právnickou osobou
c.

rozpuštěním na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky.

2. O zániku sdružení podle odstavce 1 písmen a) a b) rozhoduje valná hromada na základě návrhu
Výkonné rady.
3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen mezi zbývající členy
sdružení rovným dílem.
4. Dle usnesení Valné hromady provádí likvidaci majetku a veškerá majetkoprávní vypořádání buď
Výkonná rada nebo Valnou hromadou schválená likvidační komise.

Stanovy sdružení byly schváleny valnou hromadou, konanou dne 09.01.2010 v Karlových Varech.
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