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STANOVY 
Ochotnického spolku DOBROVÍT 

Palackého náměstí 27, 294 41  Dobrovice 

Článek I 
NÁZEV SPOLKU 
Ochotnický spolek Dobrovít (dále jen SPOLEK) 

Článek II 
SÍDLO SPOLKU 
Palackého náměstí 27 
Městské divadlo 
294 41  Dobrovice 

Článek III 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1) SPOLEK je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásad v souladu 

s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

2) SPOLEK je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí 
v souladu s právními předpisy české republiky. 

3) SPOLEK je právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou. Vnitřní organizace SPOLKU, 
práva a povinnosti členů i volených orgánů SPOLKU se řídí těmito stanovami, které jsou 
uloženy ve svém úplném znění v sídle SPOLKU, a příslušnými právními předpisy. 

Článek IV 
ÚČEL SPOLKU 
Účelem a posláním SPOLKU je rozvíjet činnost neprofesionálního divadla a ostatních oblastí 
kultury a napomáhat ke zvyšování úrovně této oblasti. 

Článek V 
HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU 
1) Provozovat a šířit divadelní a kulturní činnost a za tímto účelem získávat jednotlivce i 

skupiny všech věkových kategorií. 
2) Spolupracovat s organizacemi obdobného zaměření při realizaci svého poslání. 
3) Uspokojovat společné zájmy členů SPOLKU prostřednictvím pravidelných schůzek, studiem 

dramatických textů, pořádáním divadelních a hudebních produkcí a dalších společensko- 
kulturně prospěšných akcí, přičemž dosažení zisku není hlavním účelem. 

4) Pomáhat městu doplnit nebo vytvořit kulturní dění v oblasti divadla a umění vůbec. 
5) Rozšiřovat kulturní obzory občanů. 
6) Přilákat mladé diváky do divadla a prostřednictvím svých představení na ně výchovně 

působit, nabízet jim vhodný způsob trávení volného času. 
7) Svou divadelní činností rozvíjet představivost, fantazii, hravost a tvůrčí schopnosti u dětí 

předškolního a školního věku. 
8) Pečovat o svěřené zázemí Městského divadla Dobrovice. 
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SPOLEK vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním 
tak, jak je vymezeno v čl. IV. a V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností SPOLKU není 
podnikáním ani výdělečnou činností.Str2 

Článek VI 
HOSPODAŘENÍ SPOLKU, VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU 
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. Jedná se zejména o: řádné vstupné na akcích 
pořádaných spolkem; úhrady nákladů na realizaci vlastních představení pro jiné pořadatele na 
základě smlouvy o vystoupení; dary a příspěvky právnických a fyzických osob; členské nebo 
účelové příspěvky; granty, příspěvky a dotace od obecních, krajských a státních orgánů; 
veřejné sbírky; prodej nepotřebného majetku spolku (použité dekorace, rekvizity, knihy apod.). 
Zisk z těchto činností SPOLEK používá především k podpoře hlavních činností dle čl. V. těchto 
stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

Článek VII 
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ 
1) Členství ve SPOLKU je dobrovolné. 
2) Členství ve SPOLKU je individuální, a to řádné a čestné. 
3) a) Řádným členem SPOLKU může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí

 s účelem a posláním SPOLKU, zaváže se písemnou přihláškou dodržovat jeho stanovy a
 plnit členské povinnosti. 
b) Čestné členy schvaluje členská schůze na návrh členů SPOLKU. Čestným členem se 

může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a 
významně podílela na činnosti SPOLKU. 

c) Občané mladší 15 let mohou být sdružováni v dětském divadelním SPOLKU. 
4) Zájemci o řádné členství jsou evidováni na základě písemné přihlášky u výboru SPOLKU. 
5) Výbor předkládá návrh na přijetí žadatele za řádného člena nejbližší členské schůzi. 
6) Žadatel se stává řádným členem SPOLKU po schválení návrhu členskou schůzí a zaplacení 

zápisného a členského příspěvku, jehož výši stanoví členská schůze. 
7) K zajištění evidence vybraných příspěvků vede SPOLEK seznam svých členů, který je 

uložen u výboru SPOLKU. Seznam členů je neveřejný. Vznikem členství je do  seznamu 
zapsán nový člen SPOLKU schválený členskou schůzí. Zánikem členství je proveden výmaz 
jména z aktuálního seznamu členů. 

8) Řádné členství zaniká: 
a) dobrovolným vystoupením člena, a to na základě doručení písemného oznámení výboru, 
b) vyloučením člena rozhodnutím členské schůze na základě závažného nebo 

opakovaného porušení členských povinností, případně z jiného důvodu stanoveného 
zákonem, 

c) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého, 
d) zánikem SPOLKU. 

9) Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení zápisného ani členských příspěvků. 
10) Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jiného 

právního nástupce. 
11) Členové SPOLKU neručí za dluhy SPOLKU. 
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Článek VIIIStr3 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 
1) Každý člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti SPOLKU, 
b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření SPOLKU, 
c) být informován o činnosti SPOLKU, 
d) podávat návrhy a připomínky orgánům SPOLKU ke zlepšení činnosti SPOLKU, 
e) vznášet dotazy orgánům SPOLKU a obdržet na ně v přiměřené době odpověď, 
f) dle dohodnutých regulí se účastnit akcí pořádaných SPOLKEM, 
g) volit a být volen do orgánů SPOLKU. 

2) Každý člen má povinnost zejména: 
a) dodržovat stanovy a usnesení SPOLKU, 
b) aktivně se podílet na činnosti SPOLKU, 
c) platit bez průtahů roční členské příspěvky a při vstupu do SPOLKU zaplatit jednorázové zápisné, 
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech SPOLKU, do nichž byl jmenován nebo volen. 

3) Čestný člen má právo zúčastnit se členských schůzí a dalších akcí pořádaných SPOLKEM. 
Čestný člen je zproštěn placení zápisného a členských příspěvků. 

Článek IX 
ORGÁNY SPOLKU 
Organizační strukturu SPOLKU tvoří tyto orgány: 
1) Členská schůze jako orgán nejvyšší, 
2) Předseda jako orgán statutární, 
3) Pracovní orgány 
Oddíl A) výkonný výbor jako orgán výkonný, 
Oddíl B) revizní skupina, 
Oddíl C) hospodářská skupina, 
Oddíl D) pracovní skupiny a profesionální pracoviště. 
ČLENSKÁ SCHŮZE 
1) Nejvyšším orgánem SPOLKU je členská schůze. Rozhoduje o všech důležitých věcech 

týkajících se SPOLKU, zejména: 
a) schvaluje stanovy SPOLKU a změny těchto stanov, 
b) na dobu 5 let volí předsedu SPOLKU, 
c) na dobu 5 let volí pracovní orgány, 
d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti SPOLKU za předcházející rok, 
e) schvaluje zprávu o hospodaření SPOLKU za předcházející rok, zprávu o činnosti revizní 

skupiny, 
f) určuje a schvaluje strategický plán SPOLKU a jeho cíle na příští období, 
g) rozhoduje o zřízení profesionálních pracovišť a hospodářských zařízení SPOLKU, 
h) rozhoduje o zániku SPOLKU a o naložení s jeho majetkem, 
i) přijímá nové členy SPOLKU, 
j) rozhoduje o vyloučení člena ze SPOLKU podle čl. VII. odst. 8b) na návrh výboru 

SPOLKU, 
k) odvolává předsedu, členy výboru a členy revizní skupiny, 
l) rozhoduje o výši členských příspěvků a zápisného, 
m) rozhoduje o vstupu SPOLKU do právnických osob, 
n) rozhoduje o vydání vnitřních směrnic. 
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2) Členská schůze je svolána předsedou SPOLKU podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 
Předseda je povinen svolat do 30ti dnů členskou schůzi, pokud o to požádá písemně 
alespoň jedna třetina členů SPOLKU nebo jedna polovina výboru, nebo revizní skupina. 
Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům SPOLKU písemně 
nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na 
později členem SPOLKU uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 14 dní před konáním 
členské schůze.Str4 

3) Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy. 
4) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání většina členů SPOLKU. 

Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů SPOLKU, není-li v těchto 
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy. K rozhodnutí podle odst. 1 písm. h) tohoto článku je nutný souhlas 
nadpoloviční většiny všech řádných členů SPOLKU. 

5) Jednání členské schůze řídí předseda SPOLKU nebo jím pověřený člen výboru. 
6) Vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze provádí předsedou určený člen výboru 

SPOLKU, a to nejpozději do třiceti dnů od jejího ukončení. 
PŘEDSEDA 
1) Statutárním orgánem SPOLKU je jeho předseda, který vystupuje jako představitel SPOLKU 

vůči veřejnosti, státním, kulturním a jiným institucím a zastupuje SPOLEK při všech druzích 
právních jednání. Předseda jedná navenek ve všech věcech samostatně. Provádí písemné 
právní jednání, a tak projevuje vůli SPOLKU. 

2) Předseda je volen členskou schůzí na období 5 let. Předseda se funkce ujímá den 
následující po dni volby. 

3) Na základě usnesení výboru může přijímat zaměstnance, ukončovat jejich pracovní poměr a 
rozhodovat o všech pracovních záležitostech. 

PRACOVNÍ ORGÁNY 
Oddíl A) VÝKONNÝ VÝBOR 
Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SPOLKU v období mezi zasedáními 
členské schůze. 
1) Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán SPOLKU a další 

nejméně 4 členové. 
2) Členy výkonného výboru volí členská schůze na dobu 5 let. 
3) Výbor svolává předseda dle potřeby, nejméně však 2x do roka. Výkonný výbor je schopen 

se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného 
výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů při 
hlasování ve výboru rozhoduje hlas předsedy. 

4) Výbor zejména 
a) odpovídá svolané členské schůzi za svou činnost organizační, řídící a hospodářskou, 
b) je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním SPOLKU, včetně dispozic 

s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, 
c) zřizuje hospodářská zařízení, pracovní skupiny a profesionální pracoviště SPOLKU, řídí 

a kontroluje jejich činnost, 
d) je povinen předkládat k diskusi všem členům SPOLKU všechny zásadní dokumenty 

týkající se činnosti SPOLKU, 
e) volí ze svého středu hospodáře a další funkcionáře potřebné ke své činnosti, počet členů 

určuje členská schůze, 
f) jmenuje profesionálního pracovníka - tajemníka, pokud to rozsah činnosti SPOLKU 

vyžaduje. 
5) Výbor se musí skládat z lichého počtu členů. 
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Oddíl B) REVIZNÍ SKUPINAStr5 
1) Revizní skupina SPOLKU je tříčlenná a provádí kontrolu hospodaření a evidenci majetku 

SPOLKU nejméně jednou za rok. O výsledcích kontroly podává zprávu členské schůzi. 
2) Členové revizní skupiny nesmějí být členy výboru, ani nesmí být v pracovním poměru ke 

SPOLKU a ani nesmějí přijímat od SPOLKU pravidelné platby. 
3) Nejedná se o komisi kontrolní ve smyslu § 262 zákona č.89/2012 Sb., (NOZ), ale o komisi 

revizní, jejíž působnost je stanovena těmito stanovami. 
Oddíl C) HOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ 
1) Spolek může na základě samostatného živnostenského oprávnění zřídit bufet s provozem 

pouze při divadelních přehlídkách a některých dalších kulturních akcích. 
2) Výsledky hospodaření jsou součástí hospodaření SPOLKU a budou použité k zabezpečení 

hlavní činnosti SPOLKU. 
Oddíl D) PRACOVNÍ SKUPINY A PROFESIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ 
1) Pracovní skupiny a profesionální pracoviště mohou být vytvářeny výborem k plnění úkolů 

uložených členskou schůzí a výborem SPOLKU. 
2) Pracovní skupiny a profesionální pracoviště: 

a) zajišťují činnost právní, hospodářskou, informační, ediční, vzdělávací, zprostředkovací a 
poskytují služby členům SPOLKU v rozsahu stanoveném členskou schůzí; služby 
poskytují za podmínek stanovených výborem, 

b) mohou poskytovat služby i nečlenům SPOLKU podle směrnic navržených výborem a 
schválených členskou schůzí. 

3) Pracovní skupiny a profesionální pracoviště nemají právní subjektivitu. 

Článek X 
MAJETEK A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 
1) SPOLEK hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku 

a v průběhu své činnosti. 
2) Hospodaření SPOLKU se řídí příslušnými platnými právními předpisy. Spolek může nabývat 

movitý i nemovitý majetek. 
3) Zdrojem příjmů SPOLKU jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných SPOLKEM, 

výtěžky z vedlejší činnosti SPOLKU, výnosy ze jmění, dary, dotace, poplatky za poskytování 
služeb techniků SPOLKU, přebytek hospodaření hospodářských zařízení a podnikatelské 
činnosti. 

4) Výdaje SPOLKU tvoří režijní náklady na činnost spojenou s posláním SPOLKU, na mzdy 
zaměstnancům SPOLKU, na ostatní činnost, na schodek z hospodaření hospodářských 
zařízení a schodek z kulturních a společenských akcí pořádaných SPOLKEM. 

5) S finančními prostředky na účtu SPOLKU, s pokladní hotovostí a s movitým majetkem 
disponuje v rámci pověření členskou schůzí výbor SPOLKU. O nemovitém majetku SPOLKU 
rozhoduje členská schůze. 

6) Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádějí do příštího správního roku. 
Správním rokem je běžný kalendářní rok. 

Článek XI 
ZÁNIK A LIKVIDACE SPOLKU 
1) Spolek zaniká 

a) rozhodnutím členské schůze, 
b) rozhodnutím soudu dle § 268 a n. občanského zákoníku, 
c) dalšími způsoby uvedenými v zákoně. 

2) Zaniká-li spolek rozhodnutím členské schůze, je třeba k takovémuto rozhodnutí souhlas 
nadpoloviční většiny všech řádných členů SPOLKU. 
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Článek XIIStr6 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost SPOLKU zejména 

ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a ostatními 
příslušnými právními předpisy. 

2) Tyto stanovy Ochotnického spolku DOBROVIT nabývají účinnosti dnem jejich schválení 
členskou schůzí, tj. dnem 13. 12. 2014. 

3) V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení 
těchto stanov. 

V Dobrovici 13. 12. 2014 
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