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Stanovy spolku Divadlo na výstavišti z.s. 
 

Spolek je samosprávným, dobrovolným svazkem fyzických a právnických osob, založeným 
k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel Spolku podle těchto Stanov.  

 
 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
1. Spolek nese název: Divadlo na výstavišti z.s. (dále jen „Spolek“). 
 
2. Spolek je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
3. Sídlem Spolku je Brno, Výstaviště 1, PSČ 603 00. 
 
4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou a působí na celém území ČR. 
 
 
 

Článek 2 
Poslání, účel a činnost Spolku 

 
1. Posláním Spolku je všestranná podpora obnovy/rekonstrukce divadelní budovy na brněnském 

výstavišti a následné provozování divadla po rekonstrukci budovy. 
2. V souladu s posláním Spolku je jeho účelem: 

a) podpora a generování všech aktivit vedoucích k rekonstrukci divadelní budovy na brněnském 
výstavišti včetně jejího okolí, 

b) organizační a umělecké zajištění provozu Divadla na výstavišti v součinnosti se záměry SMB a 
BVV, 

c) spolupráce s jinými občanskými spolky, jednotlivci, institucemi a organizacemi s podobnými 
činnostmi v oblasti divadelnictví a kultury z České republiky i zahraničí na společných 
projektech, 

d) spolupráce s ostatními subjekty, které podporují činnost a poslání spolku. 
 
3. Hlavní činností Spolku je komplex vzájemně provázaných aktivit naplňujících účel Spolku, jež 

zahrnují zejména:  
a) pořádání seminářů, konferencí, workshopů, hostujících přednášek se zaměřením na 

rekonstrukci divadelní budovy na výstavišti; 
b) vedení provozu Divadla po jeho rekonstrukci; 
c) spolupráce se sdělovacími prostředky, poskytování informací pomocí sociálních sítí; 
d) pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí; 
e) účast na činnostech správních rad dárcovských organizací; 
f) vydávání materiálů a tiskovin týkajících se aktivit Spolku; 
g) pořádání dobročinných akcí směřujících k hmotné pomoci Divadlu na výstavišti; 
h) vytváření ekonomické základny pro plnění cílů spolku a to zejména vlastní hospodářskou 

činností; 
i) nápomoc dalšími formami své činnosti k rozvoji veřejného života, kultury,apod., a to zejména 

organizační, konzultační a osvětovou činností. 
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Článek 3 
Členství ve Spolku 

 
1. Členem Spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s účelem Spolku a je rozhodnuta se 

podle svých možností podílet na jeho uskutečňování. Za týchž podmínek se členem může stát 
také právnická osoba, která je zastoupena pověřenou osobou.  

 
2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke 

členství proti své vůli. 
 
3. Členství ve Spolku vzniká dnem schválení žádosti o přijetí uchazeče o členství Výborem. 
 
4. Členství ve Spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze Spolku,  
b) úmrtím člena či zánikem člena Spolku, 
c) zánikem Spolku, 
d) vyloučením člena na základě rozhodnutí Výboru.     

 
Před ukončením členství ve Spolku jsou Spolek i člen, jehož se toto ukončení členství týká, 
povinni vypořádat případné vzájemné závazky. 

 
5. Členství nepřechází na právní nástupce člena. 
 
6. Spolek může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen: 

a) opakovaně či závažně porušil své povinnosti podle Stanov nebo vnitřních rozhodnutí Spolku, 
b) dopustil se i mimo spolkovou činnost úmyslného trestného činu, byl-li za něj pravomocně 

odsouzen nebo 
c) veřejně projevuje či podporuje názory popírající či snižující důstojnost člověka, zejména pro 

jeho příslušnost k náboženské nebo národnostní menšině. 
 
 
                                            

Článek 4 
Práva a povinnosti členů Spolku 

 
1. Člen Spolku má zejména tato práva: 

a) účastnit se jednání Členské schůze Spolku, 
b) hlasovat na jednání Členské schůze Spolku, 
c) být volen do orgánů Spolku a volit orgány Spolku, 
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku, 
e) podílet se na praktické činnosti Spolku. 

 
2. Člen Spolku má zejména tyto povinnosti: 

a) jednat v souladu se stanovami Spolku, plnit usnesení orgánů Spolku, 
b) aktivně se podílet na plnění účelu Spolku a na jeho činnosti, 
c) aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které 

by byly v rozporu se zájmy Spolku, 
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku. 
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Článek 5 

Orgány Spolku 
 
1. Spolek je spravován těmito orgány: 

a) Členská schůze, 
b) Výbor, 
c) Předseda. 

 
 

Článek 6 
Členská schůze 

 
1. Členská schůze je orgánem Spolku, který tvoří všichni členové Spolku. 
 
2. Zasedání Členské schůze svolává Předseda, a to nejméně jedenkrát ročně. Členská schůze je 

usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku. Rozhodnutí dle odst. 3. 
jsou přijímána dvoutřetinovou většinou přítomných členů Spolku. 

 
3. Členská schůze: 

a) schvaluje plán budoucí činnosti Spolku, 
b) volí členy Výboru z řad členů Spolku, 
c) schvaluje zprávu o činnosti Spolku, předkládanou Předsedou, 
d) schvaluje rozpočet Spolku na další období, předkládaný Předsedou. 

 
 
 

Článek 7 
Výbor 

 
1. Výbor je nejvyšším orgánem Spolku a jeho funkční období je tříleté.   
  
2. Výbor má 3 členy, které volí Členská schůze tajnou volbou z členů spolku. Zároveň se volí 
náhradník Výboru, který automaticky nastupuje v případě uvolnění místa ve Výboru. Prvními členy 
Výboru jsou zakladatelé Spolku. 
 
3. Zasedání Výboru svolává Předseda Spolku, a to nejméně jedenkrát za čtvrtletí.   
    Výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina   
    členů Výboru. Rozhodnutí dle odst. 4. jsou přijímána většinou přítomných členů   
    Výboru.  Při nečinnosti  Předsedy může svolat schůzi místopředseda nebo kterýkoliv člen výboru. 
 
4. Výbor: 

a) může projednat a rozhodnout jakoukoliv záležitost Spolku, 
b) řídí činnost Spolku mezi zasedáními Členské schůze, 
c) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů Spolku, 
d) schvaluje změny a doplnění Stanov Spolku, 
e) rozhoduje o zániku Spolku, 
f) volí Předsedu Spolku, případně jej odvolává, 
g) stanoví výši členských příspěvků. 
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Článek 8 
Předseda 

 
1. Předseda je statutárním orgánem Spolku a jeho funkční období je tříleté.   
  
2. Předsedu volí Výbor tajnou volbou z členů Výboru, případně i z jiných členů Spolku. 
 
3. Předseda zejména: 

a) zastupuje Spolek navenek a jménem Spolku právně jedná vůči třetím osobám, 
b) rozhoduje o všech záležitostech Spolku, nejde-li o záležitost, o níž pravomoc rozhodnout si 

Členská schůze nebo Výbor vyhradili pro sebe, 
c) svolává zasedání Členské schůze a Výboru, 
d) připravuje podklady pro jednání Členské schůze a Výboru, 
e) plní úkoly uložené mu při zasedání Členské schůze a Výboru,  
f) hospodaří s majetkem a finančními prostředky Spolku, 
g) vypracovává a předkládá rozpočet. 

 
4. Předseda je ze své činnosti odpovědný Výboru. 
 
5. V případě, že předseda nemůže plnit svoji funkci, zastoupí ho místopředseda, který je volen ve 

stejném režimu jako předseda. 
 

 
 

Článek 9 
Jednání jménem Spolku 

                                                                         
1. Za Spolek jedná ve všech věcech samostatně Předseda. Podepisování za Spolek se děje tak, že 

Předseda připojí svůj podpis k nadepsanému či vytištěnému názvu Spolku. 
 
 

 
Článek 10 

Hospodaření Spolku 
 
1. Za hospodaření Spolku odpovídá Předseda. Spolek hospodaří podle rozpočtu sestaveného 

Předsedou a schváleného Členskou schůzí. 
 
2. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování účelu Spolku uvedeného v těchto Stanovách. 
 
3. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména: 
 
       - členské příspěvky členů spolku 
       - příspěvky, peněžní i věcné dary a dotace 
       - příjmy z vlastní činnosti spolku 
 
      Je-li při výkonu činnosti dosaženo zisku, použije Spolek tento zisk především k podpoře hlavních  
      činností, pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Jelikož je provozování  
      hlavní  činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné 
      činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití 
      majetku Spolku. 
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Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

1. V případě zániku Spolku se jeho majetek rozdělí rovným dílem mezi členy Spolku, po řádně
provedené majetkové likvidaci. Bylo-li rozhodnuto o zrušení Spolku, jak uvedeno v čl. 6 těchto
Stanov, jmenuje Předseda neprodleně likvidátora.

2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

3. Tyto stanovy byly přijaty na ustavující členské schůzi Spolku Divadlo na výstavišti z.s. dne
21. března 2019 a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti.

V Brně dne 21. března 2019 

Mgr. Petr Holeček 
předseda spolku 
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