
STANOVY

Dílny uměleckého smaltu, spolek 

Článek 1
Obecné ustanovení

Dílna uměleckého smaltu, spolek je spolkem podřízeným zákonu č. 89/2011 Sb., občanský
zákoník,  ve znění  pozdějších předpisů,  a  jako takový je  právnickou osobou způsobilou  k
právnímu jednání. 

Článek 2
Název a sídlo

Název Spolku: Dílna uměleckého smaltu, spolek 
Sídlo Spolku: Frýdlant nad Ostravicí (dále jen „Spolek“).

Článek 3
Účel Spolku

3.1.  Spolek  je  samostatnou  právní  osobností,  samosprávnou,  dobrovolnou,  nepolitickou  a
neziskovou  společností,  která  je  založena  za  účelem naplňování  společného  zájmu  členů
Spolku a to jak ve vztahu k členům, tak k široké veřejnosti. Účelem Spolku jsou  zejména
činnosti uvedené v článku 4 níže.

3.2. Činnosti Spolku navazují na sdružení Výtvarná dílna uměleckého smaltu o.s. a  koncepce
a cíle Asociace Email Art založené v roce 1997.

3.3. Spolek vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. 

Článek 4
Hlavní činnost Spolku

4.1. Hlavní činností Spolku jsou činnosti, které směřují k uspokojování zájmů členů Spolku,
zejména při realizaci výtvarných a uměleckých aktivit v oblasti uměleckého smaltu, udržení
tradice a propagace uměleckého smaltu. Hlavními činnostmi jsou zejména následující:

a) udržování smaltéřské tradice v Pobeskydí,
b) prezentace umělecké činnosti v oblasti uměleckého smaltu,
c) vytváření vhodných materiálních a technických podmínek pro umělecké smaltování –

zejména zřízení výtvarné dílny, sjednávání veškerých nezbytných smluvních vztahů k
provozování dílny uměleckého smaltu,

d) zajišťování  a  udržování  odborných  kontaktů  s  umělci  a  uměleckými  skupinami
zabývající se /mající zájem o umělecký smalt v České republice i zahraničí,

e) zřízení, provozování, řízení, rozvoj a propagace galerie děl uměleckého smaltu, 
f) zajišťování, provozování a podpora výstavní činnosti týkající se uměleckého smaltu a

uměleckých oborů příbuzných, 
g) zajištění,  provádění  a  organizace  školicí  činnosti,  besed,  pracovních  ukázkových

setkání,  dílen  a  workshopů  pro  odborníky,  amatéry  v  oblasti  uměleckého  smaltu,
školy, a veřejnost, vše za účelem naplnění účelu Spolku.
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4.2. Vedlejší hospodářská činnost Spolku může spočívat i v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti, jejímž smyslem je využití zisku pro naplnění účelu Spolku, podpory hlavní činnosti,
spolkové činnosti a správy Spolku, včetně hospodárného využití spolkového majetku. 

Článek 5
Podmínky členství, vznik a zánik členství

5.1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členství ve Spolku může být řádné a čestné. Členství
ve Spolku není na překážku členství v jiných spolcích a právnických osobách, jejichž činnost
není v rozporu s posláním Spolku.

5.2. Členy Spolku jsou členové přípravného výboru Spolku. 

5.3. Za trvání Spolku se řádným členem Spolku může stát jakákoli jiná svéprávná osoba než
osoby uvedené v čl. 5.2, fyzická – starší 18 let, i právnická osoba, která si podala za tímto
účelem písemnou přihlášku, ve které se zavazuje dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku.
Podmínkou přijetí není prokázání umělecké činnosti v oblasti uměleckého smaltu nebo v jiné
oblasti výtvarného umění. 

5.4.  Čestným členem se může stát  osobnost,  která  se  významným způsobem zasloužila  o
rozvoj  výtvarného  umění  ve  vztahu  ke  Spolku.  Čestný  člen  není  povinen  platit  členské
příspěvky. Čestné členství může být časově limitované. Vymezení práv a povinností stanoví
vnitřní předpis Spolku. Čestného člena může navrhnout kterýkoliv člen Spolku a odůvodněný
návrh předloží na Shromáždění členů. 

5.5. Přihláška žadatele o řádné členství ve Spolku bude obsahovat minimálně: název/obchodní
firmu, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození/IČO, datum přihlášky, podpis žádajícího
člena,  telefon,  e-mail,  motivaci  pro přijetí  za člena Spolku. Přihláška musí  být v písemné
formě doručena Radě na adresu sídla Spolku.

5.6. O přijetí žadatele o členství ve Spolku za řádného člena a o schválení čestného člena
Spolku  rozhoduje  Shromáždění  členů.  Na  přijetí  za  řádného  člena  či  schválení  čestného
členství  ve  Spolku  není  právní  nárok.  Pokud  je  usnesením  Shromáždění  členů  stanoven
vstupní členský příspěvek, vzniká řádné členství po kladném rozhodnutí Shromáždění členů
až  připsáním  příspěvku  na  účet  Spolku.  Čestné  členství  vzniká  po  jeho  schválení
Shromážděním  členů  až  vyjádřením  písemného  souhlasu  nominovaného  čestného  člena
(postačuje e-mailem) a dodáním údajů, jak je uvedeno v přihlášce dle čl. 5.5.

5.7. Členství ve Spolku se váže na osobu člena, není převoditelné na jinou osobu a nepřechází
na právního nástupce člena. 

5.8. Členství ve Spolku zaniká níže uvedenými událostmi a jednáním:

a) dnem úmrtí člena, popř. zánikem právnické osoby
b) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno čestné členství,
c) dnem doručení písemného prohlášením řádného člena o vystoupení ze Spolku

na adresu Spolku, 
d) dnem  doručení  písemného  oznámení  čestného  člena  o  ukončení  čestného

členství Spolku,
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c) vyloučením řádného člena z důvodu nezaplacení  členského příspěvku, byl-li
stanoven; o vyloučení rozhoduje Rada poté, co člen příspěvek neuhradil ani do
1 měsíce po písemné výzvě Rady k úhradě členského příspěvku,

d) vyloučením člena, který porušil základní povinnosti člena stanovené stanovami
nebo  obecně  závaznými  právními  předpisy;  o  vyloučení  rozhoduje
Shromáždění členů na návrh Rady; o vyloučení lze rozhodnout poté, co člen
nesjednal  nápravu ani  v  přiměřené  lhůtě,  která  nebude kratší  než 7 dnů po
písemném upozornění Rady; podnět k vyloučení může podat Radě v písemné
formě s odůvodněním kterýkoliv člen Spolku, 

e) zánikem Spolku.

5.9.   Vyloučený  řádný  člen  obdrží  rozhodnutí  o  vyloučení  ze  Spolku  v  písemné  formě.
Rozhodnutí je doručeno odesláním na poslední známou adresu bývalého člena Spolku.

5.10. Zánikem členství ve Spolku nezanikají finanční závazky bývalého člena vůči Spolku a
přecházejí na dědice nebo právní nástupce bývalého člena. 

5.10. Seznam členů Spolku je neveřejný. Aktuální seznam členů Spolku je vyhotovován a
veden Radou Spolku, případně osobou zmocněnou ve smyslu čl. 9.8 Stanov, a uložen v sídle
Spolku.  Seznam členů může být uveřejněn jen s písemným souhlasem všech členů, kteří jsou
v něm zapsáni a v rozsahu, jak je v souhlasu každého zapsaného člena uvedeno.

5.11. Seznam členů Spolku obsahuje údaje o členovi, jak jsou uvedeny v přihlášce o členství
ve Spolku nebo v souhlase s čestným členstvím. Shodně platí pro členy přípravného výboru
Spolku. 

5.12. Každý člen, obdrží na svou písemnou žádost doručenou Radě a na své náklady potvrzení
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že údaje o
osobě žádajícího bývalého člena byly vymazány. Rada není povinna poskytnout potvrzení s
výpisem do prokazatelné úhrady nákladů na účet Spolku.

Článek 6
Práva a povinnosti členů

a) Člen má právo a povinnost podílet  se na dosažení cílů  a činností  Spolku v rozsahu
stanoveném stanovami, a v případě čestných členů také v rozsahu stanoveném vnitřním
předpisem Spolku,

b) každý  člen  má  právo  předkládat  vlastní  návrhy  aktivit,  vhodných  k  uskutečňování
činnosti Spolku, připomínky a podněty, návrhy předkládá v písemné podobě Radě nebo
na Shromáždění členů,

c) řádný  člen  má  právo  a  povinnost  účastnit  se  jednání  Shromáždění  členů  a  na  něm
hlasovat,

d) řádný člen má právo a povinnost volit a být volen do orgánů Spolku,
e) řádný  člen  je  povinen  platit  členské  příspěvky ve  výši  a  termínech,  stanovených  v

souladu s těmito stanovami,
f) každý člen je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jež by bylo v rozporu s cíli a účelem

Spolku, nebo by mohlo poškodit jméno nebo pověst Spolku,
g) každý člen je povinen dodržovat stanovy Spolku a vnitřní předpisy Spolku, které byly

přijaty v souladu s těmito stanovami,

3 / 8



h) každý  člen  je  povinen  hlásit  Radě  v  písemné  podobě  změny  v  údajích,  které  jsou
uvedeny v seznamu členů,

i) řádný člen nebo bývalý řádný člen je povinen hradit zákonný úrok z prodlení za pozdní
úhradu členského poplatku dle bodu e) výše; Povinnost bývalého řádného člena Spolku
k úhradě úroku z prodlení trvá za dobu do vyloučení ze Spolku,

j) řádný člen Spolku může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu
Spolku pro jeho rozpor  se  zákonem nebo se stanovami,  pokud se neplatnosti  nelze
dovolat u orgánů Spolku a to za podmínek stanovených zákonem,

k) vyloučený  řádný  člen  Spolku  je  oprávněn  se  odvolat  proti  rozhodnutí  o  vyloučení
přijatým příslušným orgánem k vyššímu orgánu a to do 15 dnů od doručení oznámení o
vyloučení.  Tím není  dotčena  možnost  vyloučeného  člena  domáhat  se  svých  práv  u
příslušného soudu. 

Práva  a  povinnosti  čestných  členů  nad  rámec  uvedený  v  těchto  stanovách  se  řídí
vnitřními předpisy Spolku.

Článek 7
Orgány Spolku

7.1. Orgány Spolku jsou

a) Shromáždění členů, s působností členské schůze – nejvyšší orgán Spolku
b) Rada – výkonný a řídící orgán Spolku a kolektivní statutární orgán Spolku

7.2. Každý člen, který je právnickou osobou, je v orgánech Spolku zastupován statutárním
orgánem nebo za něj jedná jím písemně zmocněná osoba. 

Článek 8
Shromáždění členů

8.1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Spolku. Shromáždění členů se koná podle
potřeb - nejméně jedenkrát ročně a svolává jej Rada (písemně, elektronickou poštou, faxem na
kontaktní údaj včas sdělený) nejméně deset dnů před datem konání (jinak nemůže přijmout
platné  rozhodnutí,  ledaže  se  všichni  řádní  členové  dohodnou  jinak),  a  to  z  vlastního
rozhodnutí nebo požádá-li o to písemně nejméně 1/3 řádných členů Spolku. Nesvolá-li Rada
Spolku zasedání Shromáždění členů do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět
podal,  svolat  zasedání  Shromáždění  členů na  náklady Spolku  sám. V pozvánce  musí  být
uvedeno místo, čas a program zasedání Shromáždění členů a musí být prokazatelně odeslána
všem řádným členům Spolku.

8.2. Do působnosti Shromáždění členů náleží:

a) schvalovat základní cíle činnosti Spolku,
b) schvalovat otázky zásadního významu předložené Radou,
c) schvalovat zprávy o činnosti Spolku,
d) schvalovat rozpočet Spolku,
e) projednávat a schvalovat závěrečnou zprávu o hospodaření včetně roční účetní

závěrky Spolku, schvalovat rozdělení likvidačního zůstatku,
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f) schvalovat  výši  členských  příspěvků,  jejich  podmínek  a  termínu  jejich
splatnosti,

g) rozhodovat o přijetí nových řádných členů Spolku,
h) schvalovat přijetí čestného člena Spolku,
i) rozhodovat o vyloučení členů z důvodů jiných než je uvedeno v čl. 5.8. písm. c),
j) volit a odvolávat členy Rady,
k) schvalovat změny a doplnění stanov,
l) rozhodovat o zrušení Spolku,
m) rozhodovat v dalších případech uvedených ve stanovách,
n) každý člen Spolku je oprávněn a řádný člen je povinen účastnit se Shromáždění

členů a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se
požadované vysvětlení k předmětu zasedání Shromáždění členů; vnitřní předpis
Spolku může stanovit pro čestné členy jinak.

8.3. Na jednání Shromáždění členů musí být Radou přednesena zpráva o činnosti Spolku,
výsledky hospodaření Spolku a stav členské základny Spolku. Shromáždění členů si může
vyhradit  rozhodování  i  o  dalších  záležitostech  Spolku.  Shromáždění  členů  je  usnášení  -
schopné  za  účasti  (nadpoloviční)  většiny  všech  řádných  členů  Spolku.  Usnesení  přijímá
většinou hlasů řádných členů přítomných v době usnášení. Každý řádný člen má jeden hlas,
hlasování je veřejné. Před dnem jednání může třetina všech řádných členů Spolku požadovat
zařazení určité otázky na program nejbližšího jednání Shromáždění členů. Rada je povinna
tuto otázku na program jednání zařadit. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání
při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech řádných členů Spolku
oprávněných o ní hlasovat.

8.4. Nesejde-li se Shromáždění členů v usnášeníschopném počtu, může Rada nebo ten, kdo
původní  zasedání  svolal,  svolat  novou  pozvánkou  ve  lhůtě  patnácti  dnů  od  předchozího
zasedání Shromáždění členů na náhradní Shromáždění členů, které je usnášení - schopné za
přítomnosti minimálně tří řádných členů. Usnesení je platné, hlasuje-li pro ně dvoutřetinová
většina přítomných řádných členů Spolku. Náhradní Shromáždění členů musí být uskutečněno
nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Shromáždění členů předtím svoláno.

8.5. Jednání Shromáždění členů vede  Radou pověřený člen Rady. Kdo zasedání zahájí,
ověří, zda je Shromáždění členů schopné se usnášet. 

8.6. Radou pověřený člen Rady zajistí vyhotovení zápisu ze Shromáždění členů do třiceti
dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho pověřilo Shromáždění
členů. Ze zápisu musí být patrné, kdo Shromáždění členů svolal a jak, kdy se konalo, kdo je
zahájil,  kdo mu předsedal,  jaké případné další  činovníky Shromáždění  členů zvolilo,  jaká
usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis podepisují alespoň dva členové Rady,
kteří byli Shromáždění členů přítomni, a není-li jich, jiní dva řádní členové Spolku, kteří se
Shromáždění členů zúčastnili. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisu/ů ze Shromáždění
členů.  Aktuální  zápis  ze  Shromáždění  členů  bude členovi  na  jeho náklady a  jeho žádost
Radou zaslán.
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Ćlánek 9
Rada 

9.1. Rada je řídící a výkonný orgán Spolku, který řídí činnost Spolku.  Rada je kolektivní
statutární orgán Spolku. Při výkonu své činnosti postupuje v souladu s cíli stanovenými ve
stanovách nebo rozhodnutím Shromáždění členů. 

9.2 Rada má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni Shromážděním členů. Členem Rady
může být jen řádný člen Spolku. Funkční období člena Rady je 5 let. Člen Rady vykonává
svou funkci až do doby zvolení nového člena Rady na jeho místo, ledaže jeho funkce zanikla
smrtí, odstoupením, nebo zánikem řádného členství ve Spolku. Člen Rady je povinen jednat s
péčí řádného hospodáře. Člen Rady po dobu výkonu své funkce v Radě postupuje při svém
osobním podnikání tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi jeho podnikáním a činností
Spolku. .

9.3. Členové Rady mohou ze své funkce odstoupit. Jsou však povinni oznámit to písemně
jiným  dvěma  členům  Rady.  Výkon  jejich  funkce  odstoupením  končí  dnem  doručení
oznámení.  Členové  Rady,  jejichž  počet  neklesl  pod  polovinu,  mohou  zvolit  (kooptovat)
náhradní  členy  svého  orgánu  do  nejbližšího  zasedání  Shromáždění  členů.  Jednání  Rady
svolává   libovolný člen Rady podle potřeby.  Program jednání určuje svolavatel.  Na žádost
kteréhokoli člena Rady projedná Rada určitou otázku. Pozvánka na jednání musí být písemná,
musí obsahovat přesný program jednání, místo a čas a musí být prokazatelně odeslána (e-
mailem, faxem, poštou na kontaktní údaj členem Rady včas sděleným) všem členům Rady
nejméně 1 pracovní den přede dnem jednání, jinak nemůže přijmout platné rozhodnutí, ledaže
se všichni  členové Rady dohodnou,  že určitá  věc může být projednána a  rozhodnuta bez
pozvánky. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti všech jejích členů. Nerozhodne – li Rada
jinak, pořizuje se z jednání Rady stručný zápis, který je na žádost zaslán členu Rady.

9.4. Radě přísluší: 

a) vytvářet předpoklady pro realizaci stanovených cílů a rozhodnutí přijatých 
Shromážděním členů, 

b) zajišťovat materiální, finanční a personální zdroje pro činnost Spolku a dosahování 
jejích cílů, a za tímto účelem s péčí řádného hospodáře rozhodovat o uzavření 
smluvních vztahů s dodavateli/třetími osobami, včetně pracovněprávních vztahů,

c) zajišťovat hospodaření Spolku dle přijatého rozpočtu, 
d) rozhodovat v ostatních věcech uvedených ve stanovách, které nejsou svěřeny do 

působnosti Shromáždění členů,
e) rozhodovat o podobě organizační struktury Spolku, 
f) rozhodovat v ostatních věcech k zajištění plnění cílů Spolku, pokud rozhodování o 

nich nepřísluší jinému orgánu Spolku. 

9.5. Každý člen Rady má jeden hlas. 

9.6. K  zajištění  administrativních  činností  Spolku,  organizace  vnitřních  záležitostí  a
provádění  cílů  Spolku  a  k  upřesnění  dalších  záležitostí,  které  nejsou  upraveny  těmito
stanovami,  může  Rada  přijmout  vnitřní  předpisy.  Tyto  předpisy  nesmí  být  v  rozporu  se
stanovami a obecně závaznými právními předpisy. 
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9.7.  Členové kolektivního statutárního orgánu jednají navenek jménem Spolku samostatně v
případech právních  úkonů,  které  jsou ocenitelné  do výše =5000,-Kč (s  DPH) ,  nad  tento
ocenitelný limit a ve věcech pracovně právních jsou povinni jednat společně s dalším členem
Rady, tj.  minimálně dva členové Rady. 

9.8.  K jednání  jménem Spolku  může  být  zmocněn řádný  člen  Spolku nebo  zaměstnanec
Spolku – Výkonný ředitel, 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. Plná moc musí být podepsána za Spolek minimálně dvěma členy
Rady. 

Článek 10
Finanční hospodaření Spolku

10.1. Finanční  hospodaření  se  řídí  rozpočtem  schváleným  na  Shromáždění  členů  pro
příslušný kalendářní rok.

10.2.  Účetním obdobím je  jeden  kalendářní  rok.  Účetnictví  vede  podle  platných  zákonů
pověřený člen Spolku na základě rozhodnutí  Rady nebo pověřený zaměstnanec spolku na
základě rozhodnutí Rady. 

10.3. Prostředky Spolku tvoří především
 

a)   členské příspěvky,
b)   příjmy z vlastní hospodářské činnosti, je-li vyvíjena,
c)   dary, granty, subvence z veřejných i soukromých zdrojů a dotace,
d)   výnosy z hospodaření s majetkem Spolku.

10.4. Za své závazky odpovídá Spolek celým svým majetkem. Jednotliví členové Spolku za
závazky Spolku neodpovídají. 

10.5. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob. Tím nejdou dotčeny povinnosti Spolku při uzavírání závazkových vztahů pro naplnění
účelu a cílů Spolku. 
 
10.6. Pokud Spolek dostane účelové dotace, je nakládání s těmito prostředky možné jen v
rámci vázaného účelu.

Článek 11
Zrušení a zánik Spolku

11.1. O zrušení Spolku rozhoduje Shromáždění členů. Jestliže při zrušení Spolku nepřechází
jmění na právního nástupce, vyžaduje se provedení likvidace. 

11.2. Likvidátora jmenuje Rada po rozhodnutí Shromáždění členů o zrušení Spolku. Není-li
likvidátor jmenován Radou do 30 dnů od rozhodnutí Shromáždění členů o zrušení Spolku, je
funkci likvidátora povinen vykonávat  věkově nejstarší člen Rady. 
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11.3. O rozdělení případného likvidačního zůstatku rozhodne Rada. Rada může rozhodnout
o převedení likvidačního zůstatku na jinou právnickou osobu s obdobnými cíli  činnosti se
statusem veřejné prospěšnosti. 
 

Článek 12
Závěrečná ustanovení

12.1. Spolek je založen na dobu neurčitou. V otázkách v těchto stanovách neupravených se
použije obecných právních předpisů.

12.2. Na usnesení Shromáždění  členů nebo jiného orgánu Spolku, které se příčí  dobrým
mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona,
se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o
které tento orgán nemá působnost rozhodnout. 

12.3. Podpisy na plných mocech předjímaných těmito stanovami nebo jiných obdobných
dokumentech (pověřeních, usneseních) nevyžadují úřední ověření, pokud zákon nestanoví v
konkrétním případě jinak. 

Článek 13

Tyto změna platných  Stanov ze dne 10.7.2015 byla projednána a přijata Shromážděním
členů dne  11.12.2016,  kdy se nejvyšší orgán Spolku rozhodl o nabytí účinnosti této nové
podoby Stanov jako celku dnem 1.1.2017. Stanovy ze dne 10.7.2015 pozbývají své 
účinnosti dnem 31.12.2016. 

Statutární orgán k datu 11.12.2016 :

PhDr. Karel Bogar
Předseda Rady Spolku
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