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STANOVY
Divadelního spolku J. K. Tyl Josefův Důl

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Právní forma

1. Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl je spolek dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.

Čl. 2

Název

1. Název spolku je „Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl“ (dále jen „Spolek“).
2. V běžné komunikaci se místo „Divadelní spolek“ používá zkratka „DS“.

Čl. 3

Sídlo

1. Spolek sídlí na adrese Josefův Důl č. p. 100, 468 44 Josefův Důl.

Čl. 4

1. Okruh působnosti Spolku je po celé České republice i v zahraničí.

Čl. 5

Účel Spolku

 1. Účelem spolku je:
 a) Udržet a rozvíjet divadelní tradici v Josefově Dole.

 b) Přispívat k morální a duchovní obrodě českého národa.
 c) Podporovat estetické cítění dětí a mladých lidí.

 d) Působit v oblasti dalších forem scénického projevu slovního, pohybového či hudebního.

HLAVA II

ČINNOST SPOLKU

Čl. 6

Hlavní činnost

1. Hlavní činností Spolku je:
a) Vyvíjení a organizace činnosti především v oblasti kulturní, společenské (zejména 

uváděním divadelních představeni) i jiné.

b) Vyhlašování kulturní soutěže, přehlídky.
c) Spolupráce s jinými uměleckými sdruženími, společenskými organizacemi a spolky, 

právnickými a fyzickými osobami v oblasti umění.

Čl. 7
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Vedlejší činnost

 1. Vedlejší činností Spolku je:

 a) hostinská činnost;

 b) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

HLAVA III

ČLENSTVÍ

Díl 1

Vznik a zánik členství

Čl .8

1. Členem může být každá osoba.
2. Pokud se osoba uchází o členství ve Spolku, sdělí to členovi statutárního orgánu. Statutární 

orgán rozhodne o přijetí za člena v přiměřené lhůtě.

3. Členství vzniká okamžikem doručení rozhodnutí o přijetí za člena.
4. Projeví-li osoba vůli být členem Spolku na zasedání Členské schůze, stává se členem Spolku

okamžitě, pokud Členská schůze není proti.

Čl. 9

1. Členství zaniká:
a) smrtí nebo zánikem,

b) dobrovolným vystoupením ze Spolku,
c) vyloučením.

Čl. 10

1. Prohlášení o vystoupení ze Spolku podává člen písemně do rukou předsedy Výboru, 
případně jiného člena Výboru. Předseda Výboru o této skutečnosti informuje na nejbližším 
zasedání Členské schůze.

2. Členství zaniká okamžikem doručení prohlášení o vystoupení ze Spolku.

3. Pokud člen projeví vůli vystoupit ze Spolku na zasedání Členské schůze, není třeba písemné
formy a jeho členství zaniká okamžikem prohlášení o vystoupení ze Spolku.

Čl. 11

1. O vyloučení člena rozhoduje výhradně Členská schůze, a to nadpoloviční většinou všech 
členů.

2. Důvodem pro vyloučení je zejména porušení Stanov nebo jiné hrubé porušení povinnosti 
člena.

3. Rozhodnutí o vyloučení doručí pověřený člen písemně do rukou vyloučeného člena.

4. Členství zaniká dnem doručení rozhodnutí o vyloučení ze Spolku.

Díl 2

Práva a povinnosti členů

Čl. 12

1. Každý člen Spolku má zejména právo účastnit se činnosti Spolku, obdržet informace 
o činnosti Spolku od příslušného orgánu Spolku, kdykoliv o to požádá, volit orgány Spolku 



3. strana Stanov Divadelního spolku J. K. Tyl Josefův Důl

a být do těchto orgánů volen.

2. Každý člen má právo nahlížet do všech dokumentů, písemnosti, listin či jiných nosičů 
informací, které se týkají Spolku.

3. Každý člen může kdykoliv a po kterémkoliv orgánu Spolku požadovat vysvětlení 
skutečnosti, která se týká Spolku. Tento orgán je povinen neprodleně podat vysvětlení.

4. Každý člen má právo podat návrh na odvolání jiného člena z volené funkce. Tento návrh 
předloží Členské schůzi, která je povinna se tímto návrhem zabývat.

5. Každý člen má právo podat návrh na vyloučení jiného člena ze Spolku. Tento návrh předloží
písemně Členské schůzi s odůvodněním. Členská schůze je povinna o tomto návrhu 
rozhodnout.

Čl. 13

1. Každý člen Spolku je povinen dodržovat jeho Stanovy a pravidelně platit členské příspěvky. 
Členská schůze může rozhodnout o prominutí povinnosti platit členské příspěvky.

2. Každý člen je povinen chránit dobré jméno Spolku.

3. Pokud člen vystupuje za Spolek na veřejnosti, je povinen chovat se tak, aby Spolek 
nepoškodil a nedal vzniknout pochybám o Spolku.

4. Žádný člen nesmí šířit o Spolku nepravdivé či lživé informace, jakož i pomluvy.

5. Žádný člen nesmí jiným osobám než členům poskytovat údaje, jejichž prozrazení by mohlo 
Spolek poškodit či mu způsobit vážnou újmu.

6. Žádný člen nesmí před ostatními členy zadržovat jakékoliv informace a dokumenty, které se 
týkají Spolku. Této povinnosti je člen zproštěn, pokud ze zákona tyto informace 
a dokumenty vydat nesmí, avšak jen po dobu, kdy tato překážka trvá.

7. Členové by měli spolu v přiměřené míře komunikovat a sdělovat si všechny rozhodné 
informace.

HLAVA IV

VNITŘNÍ ORGANIZACE

Čl. 14

 1. Orgány Spolku jsou:

 a) Členská schůze (nejvyšší orgán Spolku),

 b) Výbor (statutární orgán Spolku),
 c) Hospodář.

 2. Volenou funkci může zastávat pouze plně svéprávná osoba.

Díl 1

Členská schůze

Čl. 15

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Je tvořena všemi členy Spolku.

2. Zasedání svolává předseda Výboru, případně jiný pověřený člen nejméně jedenkrát do roka.
3. Zasedání se svolá vhodným způsobem nejméně čtrnáct dnů před jeho konáním.

4. Požádá-li o to alespoň třetina členů, je Výbor povinen zasedání Členské schůze svolat 
v nejbližším možném termínu. Není-li zasedání svoláno do třiceti dnů od doručení podnětu, 
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může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání na náklady Spolku sám.

5. Pokud se neusnese jinak, předsedá jí předseda Výboru.

Čl. 16

1. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku. 

2. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden 
hlas. Pokud není uvedeno jinak, hlasuje se zvednutím ruky.

Čl. 17

1. Členská schůze zejména určuje hlavní zaměření činnosti Spolku, přijímá stanovy Spolku 
a jejich změny, schvaluje výsledek hospodaření Spolku, hodnotí činnost dalších orgánů 
Spolku a rozhoduje o zrušení Spolku.

2. Volí a odvolává Výbor a Hospodáře.
6. Stanoví výši a splatnost členských příspěvků. Povinnost platit členské příspěvky může 

v jednotlivých případech prominout.

7. Rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku.
8. Má právo požadovat od ostatních orgánů Spolku veškeré informace týkající se Spolku.

9. V případě pochybení člena nebo voleného orgánu Spolku, může požadovat zjednání 
nápravy.

10. Jsou-li pro to závažné důvody, může rozhodovat i o záležitostech svěřených ostatním 
orgánům Spolku. Rozhoduje i o záležitostech, které nejsou výslovně uvedeny ve Stanovách, 
ale mají pro Spolek značný význam.

Čl. 18

1. Výbor nebo pověřený člen Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od 
jeho ukončení.

2. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání kdykoliv o to požádá.

Díl 2

Výbor

Čl. 19

1. Výbor je statutárním orgánem Spolku.

2. Je to kolektivní orgán a má pět členů.
3. Je volen Členskou schůzí tajným hlasováním na dobu čtyř let.

4. Člen Výboru nemůže zároveň zastávat jinou volenou funkci ve Spolku.
5. O své činnosti pravidelně informuje Členskou schůzi.

Čl. 20

1. Výbor se sejde nejpozději čtrnáct dní po svém zvolení. Na své ustavující schůzi zvolí ze 
svých členů předsedu Výboru nadpoloviční většinou všech členů Výboru.

2. Na ustavující schůzi dále může určit pravomoce a působnost svých jednotlivých členů. 
Rozdělení pravomocí a působnosti však nemá vliv na vystupování členů Výboru navenek.

3. Pokud se do tří měsíců od svého zvolení Výbor nesejde, koná se nová volba.

Čl. 21

1. Výbor je schopen se usnášet za přítomnosti většiny členů. Usnáší se většinou hlasů 
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přítomných členů Výboru.

2. Zasedání Výboru svolává Předseda Výboru, případně jiný pověřený člen Výboru.
3. Schází se nejméně jedenkrát za měsíc. Pokud se v průběhu funkčního období během šesti 

měsíců nesejde, koná se nová volba.

4. Hospodář je oprávněn účastnit se zasedání Výboru. V tom případě má poradní hlas.
5. Zasedání Výboru se může účastnit i jakýkoliv člen Spolku, pokud Výbor není proti.

Čl. 22

1. Výbor, jakož i jeho jednotliví členové, jedná jménem Spolku.
2. Při jednání za Spolek je třeba, aby jednali alespoň dva členové Výboru společně. Člen může 

Spolek zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu 
jednání.

3. Při běžných záležitostech, ke kterým obvykle dochází při činnosti Spolku, může jednat člen 
Výboru samostatně. Má se za to, že takovými záležitostmi jsou zejména jednání 
nepřekračující plnění v hodnotě 10 000,- Kč.

4. Výbor představuje výkonnou moc Spolku. Spravuje majetek Spolku a nakládá s ním, 
hospodaří s finančními prostředky Spolku a zajišťuje jeho řádný chod.

5. Rozhoduje o všech skutečnostech, které nejsou vyhrazeny Členské schůzi nebo jinému 
orgánu Spolku, zejména pak o uzavírání smluv a jiných právních jednáních.

6. Má přístup ke všem dokumentům a informacím nezbytným pro své rozhodování.

7. Každý člen Výboru odpovídá za jednání Výboru jako celku, jakož i za jednání ostatních 
členů Výboru, pokud jednají za Výbor.

8. Poskytuje Hospodáři všechny potřebné informace.

Čl. 23

Předseda Výboru

1. Předseda Výboru svolává zasedání Výboru a předsedá mu. V případě rovnosti hlasů má 
rozhodující hlas.

Díl 3

Hospodář

Čl. 24

1. Hospodář je volen Členskou schůzi na dobu pěti let.

2. Výkon jeho funkce je neslučitelný s výkonem funkce jiného voleného orgánu Spolku.

3. O své činnosti pravidelně informuje Výbor a Členskou schůzi.

Čl. 25

1. Hospodář vede účetnictví Spolku dle příslušných právních předpisů.

2. Je oprávněn jednat jménem Spolku ve věcech hospodaření spolku. Jedná s finančními 
institucemi státu.

3. Má přístup k veškerým finančním prostředkům Spolku.

4. Každý člen je povinen poskytnout Hospodáři všechny informace týkající se hospodaření 
Spolku, a to i v případě, kdy o to Hospodář výslovně nepožádá.
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HLAVA V

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 26

1. Spolek disponuje vlastním účtem.

Čl. 27

Zrušení spolku

1. Rozhodne-li o zániku Spolku Členská schůze, rozhodne zároveň o způsobu zrušení a o tom, 
jak bude naloženo s jeho jměním.

2. Je-li Spolek zrušen jinak než rozhodnutím Členské schůze, rozhodne Výbor o způsobu, jak 
bude naloženo s jeho jměním.

3. Neučiní-li Výbor takové opatření, připadne celé jmění Spolku do vlastnictví obce Josefův 
Důl.


