
STANOVY SPOLKU
ORGÁN 

  I. NÁZEV A SÍDLO

Název spolku je Orgán, z.s. (dále jen Spolek). Sídlem Spolku je Fakulta výtvarných umění, 

Údolní 244/53, 602 00 Brno-střed.

 II. ÚČEL

a) Spolek je dobrovolný, neziskový a samosprávný svazek fyzických osob, studentů, 

zaměstnanců a absolventů Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 

(dále jen jako "FaVU"), které se spojily za účelem hájit své ekonomické zájmy a zlepšit své 

postavení v rámci Vysokého učení technického v Brně, (dále jen jako "instituce"), jehož jsou

součástí.

b) Spolek je právnickou osobou podle českého práva, s působností na celém území ČR i v 

zahraničí.

c) Účelem Spolku je:

 hájit ekonomické zájmy studentů a zaměstnanců FaVU,

 provozovat osvětovou a informační činnost,

 vytvářet a posilovat vztahy mezi studenty, absolventy a zaměstnanci ,

 zlepšit komunikaci mezi studenty a institucí,

 spolupracovat s jinými subjekty na národní i nadnárodní úrovni,

 aktivně vystupovat proti nerovnostem ve společnosti,

 posilovat solidaritu,

 podporovat projekty související s agendou Spolku,



d) Hlavní formy činnosti Spolku jsou:

 organizované vstupování do debat v rámci instituce i mimo ni s cílem zlepšit 

ekonomickou situaci svých členů

 informační, mediální a publikační činnosti

 připomínkování legislativních i nelegislativních návrhů, materiálů a rozhodnutí 

související s účelem Spolku

 organizace veřejných kampaní a akcí

 spolupráce a komunikace s institucí, vládními i nevládními organizacemi a orgány 

veřejné správy

 získávání prostředků k finanční podpoře členů nacházejících se v tíživé životní situaci, 

včetně pořádání finančních sbírek

e) Spolek může vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší pro podporu 

hlavní činnosti

III. VZNIK ČLENSTVÍ

a) Členství vzniká přijetím za člena.

b) Členem Spolku může být fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, sociálního stavu, 

vyznání, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která byla nebo je studentem nebo zaměstnancem 

FaVU.

c) Žádost o členství musí být podána v písemné formě, přičemž písemná forma je zachována i v 

případě zaslání přihlášky elektronickou poštou na e-mailovou adresu Spolku. Uchazeč o členství ve 

Spolku projevuje od okamžiku, kdy se stane členem Spolku, vůli být vázán Stanovami a dodržovat 

usnesení jeho orgánů.

d) O přijetí za člena rozhoduje  Výbor.

e) Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a při výkonu práv člena není 

možné zastoupení. 



IV. ZÁNIK ČLENSTVÍ

Členství ve Spolku zaniká:

 dobrovolným ukončením členství. Členství končí dnem doručení písemného   

oznámení o ukončení členství Výboru,

 úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,

 vyloučením. Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil Stanovy nebo 

povinnost vyplývající z členství. O vyloučení rozhoduje Schůze,

 zánikem Spolku

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

a) Každý člen Spolku je oprávněn:

 rozhodovat o činnosti Spolku postupem určeným těmito Stanovami,

 vyjadřovat se k činnosti Spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,

 být informován o veškeré činnosti Spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod 

plynoucích z členství ve Spolku,

 kandidovat do Výboru

b) Každý člen Spolku má povinnost

 usilovat o naplňování účelu Spolku,

 hájit zájmy Spolku, chránit a zachovat jeho dobré jméno a dbát o jeho dobrou pověst,

 dodržovat Stanovy Spolku,



 plnit usnesení orgánů Spolku,

 dodržovat všechny vnitřní dohody

VI. SCHŮZE

a) Nejvyšším orgánem Spolku je Schůze. Schůze je kolektivní orgán.

b) Členem Schůze se automaticky stává každý člen Spolku.

c) Člen Spolku může členství na Schůzi písemně odmítnout. Toto odmítnutí lze kdykoliv odvolat.

d) Schůze rozhoduje o změně Stanov Spolku, volbě členů Výboru,  vyloučení člena, případným 

zániku Spolku,  jakož i všech dalších záležitostech, které si svým rozhodnutím vyhradí

e) K usnášeníschopnosti je zapotřebí alespoň poloviny jeho členů.

f) Schůze rozhoduje konsensem všech přítomných. Jedinou výjimkou je rozhodování o vyloučení 

člena Spolku, kdy k platnému rozhodnutí postačí konsensus všech ostatních členů krom toho, o 

jehož členství se rozhoduje. 

g) Schůze se schází pravidelně nejméně jednou ročně. O termínu příští Schůze rozhoduje Schůze na

svém posledním setkání.

h) Svolat mimořádnou Schůzi je oprávněn kterýkoliv člen Spolku, a to vhodným způsobem ve lhůtě

minimálně 15 dnů před jejím konáním. Z pozvánky, která musí být doručena všem členům na jejich 

e-mailové adresy, musí být patrné místo, čas a důvod zasedání.

VII. VÝBOR

a) Činnost Spolku mezi Schůzemi řídí Výbor. Výbor je kolektivní orgán.

b) Výbor je statutárním orgánem Spolku.

c) K usnášeníschopnosti Výboru je zapotřebí přítomnosti alespoň  poloviny jeho členů.

d) Výbor rozhoduje konsensem všech přítomných.

e) Za svou činnost Výbor odpovídá Schůzi. Rozhodnutí Výboru je pro členy Spolku závazné.



f) Počty členů Výboru stanovuje Schůze nebo ustavující schůze při volbě Výboru.

g) Funkční období Výboru jsou 3 roky.

h) Výbor se schází podle potřeby. Svolat jej může kterýkoliv člen Výboru.

ch) Zasedání Výboru se přednostně oznamuje e-mailem na adresu všech členů Výboru alespoň  14 

dní před jeho konáním. Z pozvánky, která musí být doručena všem členům musí být patrné místo, 

čas a důvod zasedání. Z pozvánky, která musí být doručena všem členům musí být patrné místo, čas

a důvod zasedání. Ve výjimečných případech je možnost i mimořádného zasedání, které se může 

konat s menším časovým odstupem od oznámení.

i) Výbor může rozhodovat i na dálku (per rollam). Per rollam Výbor rozhoduje zásadně konsensem 

všech svých členů. V případě hlasování na dálku je člen Výboru, který takové rozhodnutí navrhuje, 

povinen zaslat všem ostatním členům Výboru návrh rozhodnutí (písemně nebo elektronicky) spole 

se lhůtou, ve které mají členové Výboru navržené rozhodnutí přijmout nebo odmítnout. Tato lhůta 

nesmí být kratší než 3 pracovní dny.

VIII. JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLKU

Jménem spolku jsou oprávněni v písemném i osobním styku jednat vždy nejméně dva členové 

Výboru, a to ve shodě. Všichni členové Výboru jsou za tímto účelem zapsáni ve spolkovém 

rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. 

IX. HOSPODAŘENÍ SPOLKU

a) Koncepci hospodaření Spolku schvaluje Schůze

b) Spolek hospodaří s prostředky získanými z darů fyzických a právnických osob, grantů či dotací. 

Dále nakladá s prostředky získanými ze sbírek a příjmů získaných vlastní činností.



c) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov, musí sloužit k 

financování činností naplňujících účel Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci 

těchto činností.

d) V případě zániku Spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s 

příbuzným předmětem činnosti.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

b) Tyto Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi Spolku dne 16. května  2019. Účinností nabývají 

dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného  u Krajského soudu  v Brně.


