FIGURAMA
Stanovy přijaté dne 20. 4. 2018

1. Úvodní ustanovení

FIGURAMA (dále jen „Spolek“) je založen podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
2. Název

Název spolku je: FIGURAMA
3. Sídlo

Sídlem Spolku je: Praha 6, Rooseveltova 24
4. Poslání, účel a cíl

Posláním a účelem Spolku je činnost směřující k vytváření podmínek
umožňujících spolupráci institucí, spolků a jednotlivých autorů v oblasti
výtvarného umění včetně pořádání výstav zaměřených na prezentaci a dokumentaci výtvarných prací s posláním informovat v plné šíři veřejnost i samotné
autory o dosahovaných výsledcích na poli výtvarného umění v mezinárodním
kontextu tvořícím platformu, která dokáže spojit lidi různých názorů. K naplnění
cílů spolek vyvíjí především tyto činnosti:
(1) vzdělávání a výzkum v oblasti výtvarného umění;
(2) pořádání výstav, seminářů, přednášek a konferencí;
(3) organizování kampaní a petičních aktivit, pořádání benefičních akcí a infor-

mování veřejnosti;
vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů;
zapojení dobrovolníků do činností spolku a podpora dobrovolnictví;
pořádání odborných přednášek, vystoupení;
mezinárodní spolupráce v oblasti kultury a výtvarného umění a kulturního
rozvoje jednotlivých regionů, spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;
(8) poradenská, konzultační, výchovná, popularizační a publikační činnost.
(4)
(5)
(6)
(7)

5. Členství
(1) Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby, které pracují či chtějí pracovat

ve prospěch a rozvoj spolku či se o něj zasloužili a které o členství
požádají.
(2) Členy Spolku se mohou stát právnické osoby, reprezentované pověřeným
zástupcem a které o členství požádají.
(3) O přijetí rozhodne předseda na základě písemné přihlášky.
(4) Členství ve Spolku může být dvojího druhu:



řádné členství
čestné členství

Řádné členství
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Řádným členem může být fyzická nebo právnická osoba.
Čestné členství
Čestným členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která
se významným způsobem zasloužila o Spolek či naplňování jeho zájmů dle
čl. 4.
(5) Spolek vede seznam svých členů v písemné podobě. Vedením seznamu členů
je pověřen statutární orgán, který odpovídá za jeho aktuálnost a zápisy i výmazy týkající se členství. V případě vzniku nebo zániku členství provede
předseda neprodleně příslušné záznamy. Seznam členů je neveřejný,
uveřejněn může být se souhlasem všech zapsaných členů. Tím není dotčen
§236, ods. 2 občanského zákoníku.
6. Práva a povinnosti členů
(1) Člen má právo se aktivně účastnit činnosti Spolku a být o této činnosti

informován.

(2) Člen má právo volit a být volen do orgánů Spolku.
(3) Člen má právo předkládat podněty a návrhy činnosti Spolku.
(4) Člen má právo podílet se na stanovování cílů a forem činnosti.
(5) Člen má povinnost podílet se na naplňování zájmů a poslání Spolku

podporovat rozvoj a činnost Spolku, jeho účel a cíle, hájit jeho dobré jméno
a dodržovat vnitřní dohody.
(6) Člen má povinnost účastnit se členského shromáždění.
(7) Člen má povinnost platit členský příspěvek, jehož výši pro každý rok
stanovuje členské shromáždění.
(8) Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy
7. Zánik členství
(1) Členství fyzických osob může zaniknout vystoupením, vyloučením nebo

úmrtím.

(2) Členství právnických osob může zaniknout vystoupením, vyloučením nebo
(3)
(4)
(5)

(6)

jejich zánikem.
Vystoupení lze uskutečnit jen písemnou formou do rukou předsedy Spolku.
Účinnosti nabývá dnem následujícím po dni doručení.
Člen může být vyloučen na návrh jiného člena, pokud hrubě poruší nebo
soustavně porušuje stanovy nebo dobré jméno Spolku.
O vyloučení rozhoduje předseda. Vyloučený člen se může proti vyloučení
odvolat k členskému shromáždění, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí
o vyloučení, písemně do rukou předsedy, na adresu Spolku. Odvolání proti
vyloučení ke členskému shromáždění má odkladný účinek.
Ukončením členství nezanikají vzájemné závazky.
8. Orgány Spolku a podepisování

(1) Orgány Spolku jsou:
a) členské shromáždění
b) předseda – statutární orgán
c) výkonný ředitel
d) Programová a výstavní rada
e) Kontrolní komise
(2) Předseda a výkonný ředitel

jsou oprávněni jednat jménem Spolku
samostatně. Podepisování se uskutečňuje tak, že jednající osoba k natištěnému
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či jinak napsanému názvu Spolku připojí svůj podpis s dodatkem označujícím
jeho funkci.
9. Členské shromáždění
(1) Nejvyšším orgánem je členské shromáždění. Členské shromáždění se schází na

řádném zasedání jednou ročně, na mimořádném zasedání podle potřeby.

(2) Zasedání členského shromáždění je uzavřené, pokud jej, nebo jeho část,

neprohlásí členské shromáždění za veřejné. Členského shromáždění se smějí
účastnit:
a) řádní členové: fyzické osoby s jedním hlasem rozhodujícím,
právnické osoby s jedním hlasem rozhodujícím,
b) čestní členové a pozvaní hosté bez práva hlasování.
(3) Členské shromáždění svolává předseda:
a) řádné zasedání v termínu, které určí jednání poslední členského
shromáždění,
b) mimořádné zasedání na návrh nejméně třetiny členů, nebo uzná-li to sám
za potřebné.
c) Pozvánka na zasedání členského shromáždění, včetně programu zasedání,
bude zaslána tak, aby ji členové obdrželi nejméně dva týdny před
termínem zasedání
(4) Členské shromáždění volí předsedu Spolku na dobu pěti let, nestanoví-li na svém
jednání jinak.
(5) Členské shromáždění určuje usnesením výši a splatnost členského příspěvku
pro řádné členy.
(6) Členské shromáždění rozhoduje o:
 změně stanov
 vyloučení člena
 přijetí za čestného člena
 zrušení Spolku s likvidací či o jeho přeměně
(7) Členské shromáždění schvaluje výsledky hospodaření Spolku
(8) Členské shromáždění je schopno usnášení za přítomnosti více než poloviny členů.
V případě neschopnosti usnášení se koná o půl hodiny později na stejném místě
zasedání náhradní členského shromáždění za každého počtu přítomných členů.
Není-li v pozvánce výslovně stanoveno jinak, má se zasedání náhradní členského
shromáždění za takto svolané.
(9) Členské shromáždění může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo
zasedání) korespondenčně (v písemné podobě) nebo prostřednictvím technických
prostředků (zejména e-mail). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení,
podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj
o lhůtě, ve které se má člen Spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než
10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření
člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, v případě písemné
podoby podepsané vlastní rukou na listině obsahující plně znění návrhu
rozhodnutí. Statutární orgán oznámí členům Spolku písemně nebo jiným
vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato,
oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného
odkladu, může oznámení učinit na náklady Spolku ten, kdo usnesení navrhl.
Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví
nadpoloviční většina všech členů Spolku.
(10)
Rozhodnutí členského shromáždění jsou přijímána veřejným hlasováním,
každý člen má jeden hlas. Usnesení členského shromáždění se přijímají prostou
většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou hlasování o zrušení Spolku.
Předseda navrhuje a členské shromáždění schvaluje jednací řád.
(11)
Zápisy ze zasedání členského shromáždění jsou členům Spolku zpřístupněny
elektronicky.
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10. Předseda
(1) Statutární orgán Spolku je individuální. Statutárním orgánem je předseda,

(2)
(3)

(4)
(5)

který zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem. Je-li třeba, může k
tomuto pověřit kteréhokoli z členů spolku. O svém jednání je povinen
informovat členskou základnu.
Předseda se při svém jednání řídí usneseními členského shromáždění a je
povinen hájit zájmy spolku.
Funkční období předsedy je zpravidla pětileté, nestanoví-li členské
shromáždění jinak. Jeho mandát vzniká okamžikem zvolení a zaniká
okamžikem zvolení nového předsedy.
Předseda jmenuje výkonného ředitele a členy Programové a výstavní rady,
které pověřuje konkrétním okruhem činností.
Předseda rozhoduje o přijetí za řádného člena.
11. Výkonný ředitel

(1) Výkonný ředitel zastupuje Spolek, pokud předseda není schopen vykonávat
svoji funkci.
12. Programová a výstavní rada
(1) Programová a výstavní rada je poradní orgán předsedy a koordinuje činnost

Spolku.

(2) Členy Programové a výstavní rady jsou také předseda a výkonný ředitel.
(3) Členy Programové a výstavní rady jmenuje a odvolává předseda na návrh

členského shromáždění či jednotlivých členů.

(4) Programová a výstavní rada má nejméně pět členů, její funkční období trvá

5 let.
(5) Zasedání Programové a výstavní rady svolává předseda na návrh dvou členů
anebo uzná-li to sám za vhodné.
13. Kontrolní komise
(1) Členská schůze při volbě orgánů rozhodne, zda pro dané období bude

Kontrolní komise zřízena.

(2) Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku. Dohlíží, zda jsou záležitosti

Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se Stanovami a
platnými právními předpisy. Kontrolní komise je tříčlenná. Funkční období
Kontrolní komise je tříleté. Kontrolní komise vykonává svou funkci i po
vypršení mandátu do nejbližší členského shromáždění.
(3) Členy Kontrolní komise na základě návrhu Programové a výstavní rady
schvaluje členské shromáždění. Ustanovení o Kontrolní komisi nabydou
účinnosti dnem, kdy Kontrolní komisi zvolí členské shromáždění.
(4) Členské shromáždění má právo členy Kontrolní komise odvolat. V případě
uvolnění místa člena Kontrolní komise tato kooptuje jiného člena do konce
funkčního období. Členské shromáždění schvaluje Jednací řád Kontrolní
komise.
(5) Zvolení členové Kontrolní komise neprodleně zvolí ze svého středu vedoucího
Kontrolní komise.
14. Pobočné spolky

Spolek FIGURAMA se nečlení na pobočné spolky.
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15. Hospodaření
(1) Veškeré hospodaření je podřízeno poslání, účelu a cíli, k němuž je Spolek

založen. Prostředků, kterých Spolek nabyl k určitému účelu, smí být použito
jen k tomuto účelu.
(2) Finanční a jiné hmotné prostředky, které Spolek potřebuje k dosažení svého
poslání, účelu, cíle a k vlastní existenci, získává z vlastní hlavní činnosti,
ze sbírek, dobrovolných darů, dotací, grantů, příspěvků, dědictví a podobných
zdrojů.
(3) Prostředky k financování své hlavní činnosti může Spolek získávat také vlastní
vedlejší hospodářskou činností.
(4) Všechny prostředky dosažené hospodářskou činností použije Spolek k rozvoji
práce na dosažení svého vlastního poslání. Případný zisk po zdanění nesmí
být rozdělen členům Spolku, členům orgánů, zaměstnancům, ani osobám jim
blízkým.
16. Sloučení a zrušení
(1) Spolek může být zrušen z moci úřední podle zákona nebo rozhodnutím

členského shromáždění.

(2) K jednání o zrušení Spolku musí být svoláno mimořádné členské shromáždění

s jediným předmětem jednání, to je zrušení Spolku. Pozvání musí být
prokazatelně doručeno všem členům nejméně měsíc předem, důvod svolání
musí být jednoznačně na pozvání uveden. Mimořádné členské shromáždění
svolané za účelem rozhodnutí o zrušení je schopno usnášení, účastní-li se jí
více než polovina všech členů. K zrušení dojde, rozhodne-li mimořádné
členské shromáždění jednomyslně.
(3) Spolek zaniká při splnění předchozího odstavce v den následující po uplynutí
tříměsíční lhůty po rozhodnutí členské schůze.
(4) Mimořádná členská schůze rozhodne o majetkovém vypořádání, o způsobu
likvidace a o tom, komu připadne majetek.
(5) Nedojde-li na mimořádné členské schůzi k jednomyslnému rozhodnutí o zrušení, Spolek trvá ve své existenci.
17. Přechodná a závěrečné ustanovení
(1) Spory mezi členy řeší předseda především cestou jednání. Nevede-li jednání

předsedy k urovnání sporu, rozhodne o způsobu urovnání sporu členské
shromáždění. Členské shromáždění může zvolit ze svého středu smírčí komisi.
(6) Tyto Stanovy se považují za zakladatelské právní jednání Spolku.
(7) Stanovy Spolku může změnit členské shromáždění.
(8) Stanovy vstupují v účinnost okamžikem přijetí. Dosavadní Stanovy pozbývají
tímto okamžikem platnosti.

Za správnost:
Jméno Příjmení
předseda
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