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ST A NO V Y S POL KU  

Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (dále jen „spolek“) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  

 

1. Základní ustanovení 

Název spolku je: Ústecká kulturní platforma 98, z. s. 

Sídlo spolku je Ústí nad Labem 

Spolek je založen na dobu neurčitou 

 

2. Činnost spolku a cíl činnosti 

Cílem spolku je organizování všemožných kulturních aktivit pro členy i nečleny spolku zejména 

v městě Ústí nad Labem a Ústeckém kraji. Hlavním cílem je kulturní obohacení života. Tento účel je 

naplňován především prostřednictvím: 

- vydáváním časopisu, přinášejícího kulturní přehled v Ústeckém kraji, 

- pořádáním koncertů, lidových veselic, hudebních zábav a jiných kulturních akcí, 

- pořádáním výstav, 

- přednáškovou činností, 

- pořádáním diskusních večerů, besed a jiných podobných akcí, 

- vytvářením platformy pro prezentaci odborných názorů (komentářů, recenzí) na kulturní, 

sportovní, případně i jiné společenské události ve městě. 

 

3. Práva a povinnosti členů spolku 

Vznik členství: 

Novým členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba se souhlasem Členské schůze členů 

spolku nebo Prezidenta spolku. 

Členové spolku mají právo účastnit se činnosti spolku a být členy jeho orgánů. 

Členové spolku jsou povinni řídit se stanovami spolku a podle svých možností jsou povinni napomáhat 

činnosti a plnění cílů spolku. Dále jsou povinni platit členské příspěvky ve výši, které stanoví členská 

schůze. 

Zánik členství: 

Vystoupením. Členství člena ve spolku zaniká okamžikem, kdy je spolku doručeno oznámení člena 

o tom, že ze spolku vystupuje. 

Vyloučením člena spolku. Členská schůze členů spolku může rozhodnout o vyloučení člena spolku, 

porušuje-li tento závažně povinnosti dané mu stanovami. Členství člena ve spolku zaniká okamžikem, 

který je určen v rozhodnutí Členské schůze členů spolku. Není-li tento okamžik uveden, zaniká 

členství okamžikem rozhodnutí. 
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4. Orgány spolku 

1/ Členská schůze členů spolku (dále jen „členská schůze“) 

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je složená ze všech členů spolku. 

Do působnosti Členské schůze patří: 

- schvalování změn stanov spolku,  

- volba, odvolání a odměňování členů výboru, jmenovitě Prezidenta spolku, Generálního 

sekretáře a Komisaře, 

- zrušení spolku, fúze a rozdělení spolku, 

- rozhodování o vyloučení člena spolku, 

- schvalování programu činnosti spolku. 

 

Členská schůze si může vyhradit rozhodování ve věcech, které jinak náleží do působnosti jiných 

orgánů spolku. 

Člen spolku se zúčastňuje jednání Členské schůze osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě 

písemné plné moci. Zmocněncem může být jiný člen spolku, Prezident spolku či jiná osoba. Členská 

schůze je schopna usnášení při účasti nejméně nadpoloviční většiny všech členů s hlasovacím právem. 

Je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, je Členská schůze usnášení schopná v jakémkoliv počtu 

přítomných členů spolku. Každý člen – právnická osoba a fyzická osoba starší 18 let má hlasovací 

právo. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. Členská schůze rozhoduje prostou většinou 

hlasů přítomných členů spolku. Prezident spolku svolává Členskou schůzi nejméně jednou za dva 

roky. Termín a program Členské schůze se oznámí členům spolku ve lhůtě 15 dnů přede dnem jejího 

konání, a to písemnou pozvánkou, zaslanou elektronickou poštou.  

Člen spolku se může vzdát práva na včasné a řádné svolání Členské schůze prohlášením, které musí 

být obsaženo v zápisu z Členské schůze.  

Požádat o svolání Členské schůze může alespoň polovina členů s hlasovacím právem. Nesvolá-li 

Prezident spolku Členskou schůzi do jednoho měsíce od doručení jejich žádosti, jsou členové spolku 

oprávněni svolat ji sami. Nemá-li spolek předsedu, je oprávněn svolat Členskou schůzi kterýkoliv člen 

spolku starší 18 let.  

Členská schůze zvolí svého předsedajícího. Do zvolení předsedajícího řídí valnou hromadu Prezident 

spolku, případně pověřený člen spolku. Sčítání hlasů provádí předsedající Členské schůze. Prezident 

spolku je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání Členské schůze.  

2/ Výbor spolku (dále jen výbor) 

Výbor je statutárním orgánem spolku. Má 3 (tři) členy, které volí členská schůze. V čele výboru stojí 

Prezident, kterého zároveň z členů výboru volí Členská schůze. Ta volí i další členy výboru, kterými 

jsou Generální sekretář a Komisař. Funkční období členů výboru spolku je 10 let. 

Jménem spolku jedná Prezident.  

Schůze výboru spolku se konají podle potřeby. Výbor rozhoduje o všech věcech, které nejsou 

vyhrazeny Členské schůzi.  
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3/ Prezident spolku (dále jen Prezident) 

Prezidenta volí Členská schůze z řad členů spolku nebo jiných fyzických osob. Funkční období 

Prezidenta spolku je 10 let. Prezidentem může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je 

plně způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl 

pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

v trvání alespoň jednoho roku, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 

Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady. Prezident je 

oprávněn pověřit plněním úkolů, které náleží do jeho působnosti další členy výboru - generálního 

sekretáře a komisaře. Během dlouhodobé nepřítomnosti zastupuje Prezidenta ve všech věcech 

generální sekretář.  

Prezident je povinen zajistit řádné vedení evidence a účetnictví, vést seznam členů spolku a informovat 

členy spolku o záležitostech spolku. Osoba, která je Prezidentem, může ze své funkce odstoupit. Své 

odstoupení je povinna oznámit Členské schůzi spolku. Výkon funkce Prezidenta končí dnem, kdy 

odstoupení projednala nebo měla projednat Členská schůze. Členská schůze je povinna projednat 

odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Nejpozději však končí 

výkon funkce Prezidenta jeden měsíc poté, kdy bylo na adresu sídla spolku doručeno oznámení 

o odstoupení z funkce.  

Považuje-li člen spolku rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat 

opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm 

dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat příslušný soud o určení, zda je takové 

rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami. 

 

5. Seznam členů 

Spolek vede seznam členů. Seznam členů není zveřejněn. V seznamu jsou o členovi zapsány tyto 

údaje: jméno a příjmení, datum narození, místo pobytu (popř. i adresa trvalého bydliště, pokud se od 

místa pobytu liší) a e-mailová adresa.  

Zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku provádí Prezident spolku nebo osoba Prezidentem 

k tomu pověřená. Pověření k provádění zápisů a výmazů v seznamu členů spolku musí mít písemnou 

formu.  

Člen oznámí a doloží spolku každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného 

odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Spolek provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného 

odkladu poté, co mu bude změna prokázána. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat 

bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. 

Údaje zapsané v seznamu členů může spolek používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům 

spolku. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. 

Zanikne-li členství ve spolku, spolek to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu.  

Do této části seznamu spolek umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho 

právnímu nástupci. 
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6. Zásady hospodaření 

Prostředky spolku tvoří zejména členské příspěvky a příjmy z činnosti a vedlejší činnosti. Dále jsou 

prostředky spolku tvořeny příspěvky, dary a dotacemi. Při svém hospodaření je spolek povinen se řídit 

obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. 

 

7. Zánik spolku 

 

Spolek zaniká:  

Spolek zaniká na základě rozhodnutí Členské schůze a dále z důvodů stanovených zákonem. 

Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. 

 

 

8. Závěrečná ustanovení 

 

Vnitřním předpisem lze stanovit podrobnosti o zásadách hospodaření. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne 15. 12. 2016. 

 

 

 

 

 

Za úplnost a správnost stanov: Milan Pištěk, prezident  

…………..…………….............. 


