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TEXTOVÁ ČÁST 

ÚVOD

Ve své diplomové práci Politika všedního dne zpracovávám podle mého názoru v současném

uměleckém  provozu  nedostatečně  řešené  téma  ekonomických  vztahů  a  strukturální

nerovnosti aktérů. Zaměřuji se na problematiku ekonomické situace studentek a studentů

umění  a jejich postavení  v  rámci  univerzity technického směru s vysokými požadavky  na

výsledky a budoucí uplatnění měřitelné prestiží a lukrativností pracovní pozice. S vědomím

vstupu  na  „tenký  led“  jsem  pro  řešení  tématu  zvolila  formu  zařaditelnou  do  kolonky

kolaborativní umění – a sice performativní ustavující schůzi subjektu, jehož agendou je hájit

ekonomické zájmy studentů. Těžiště práce však nespočívá v náplni a praktickém fungování

daného  subjektu,  má  deklarativní  funkci  a  institucionálně  kritický  charakter  s  cílem

proniknout do struktury VUT. Nechci si vybírat mezi dvěma protipóly charakterizovanými na

jedné straně estéty, kteří zarytě lpí na nedotknutelnosti autonomie umění a na straně druhé

umělci-aktivisty, kteří odmítají jakékoliv estetické hodnocení své práce. Ostatně Claire Bishop

považovala tuto optiku za lichý bod již  v roce 2006 ve svém známém článku pro Artforum1.

Nejde mi ani  o nalezení kompromisu mezi  uměním a aktivismem. V této práci  zkoumám

možnosti,  jak  z  ustavující  schůze  určitého  spolku  vytvořit  performativní  uměleckou  akci,

která obstojí před uměleckou kritikou a zároveň si uchová své politické cíle tím, že po sobě

zanechá funkční strukturu, kterou bude možné využít pro reálnou změnu stavu věcí. 

KONTEXT A VZNIK DÍLA

Impulsem pro tuto práci  se podobně jako v případě mých předchozích projektů stala má

vlastní  zkušenost  –  v  tomto  případě  s  tíživou  ekonomickou  situací.  Dále  pak  snaha

formulovat vlastní postoj k sociálně a politicky angažovanému umění a nalézt přístup, který

bude v souladu s mým politickým přesvědčením, s výrazovými prostředky, které ovládám, a v

neposlední řade bude také zohledňovat teorii,  s níž jsme se během magisterského studia

seznamovali. 

1 BISHOP, Claire. Řízení reality. Spolupráce a participace v současném umění.[online]. s.16
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Uvědomila  jsem  si,  že  zejména  v  posledním  roce  trávím  značné  množství  svého  času

agendou směřující k zajištění základních existenčních potřeb pro přežití sebe a svého dítěte.

Tuto agendu povětšinou nerealizuji prostřednictvím práce ve smyslu výdělečné činnosti, tedy

spíše  zaměstnání,  jak  by  se  dnes  mohlo  zdát  jako  jediné  správné,  přirozené  a  žádoucí.

Namísto  toho  trávím  nekonečné  hodiny  vymýšlením  způsobů,  jak  základní  prostředky  k

obživě získat bez nutnosti vstoupit do řádného pracovního poměru. A to nejen z praktického

důvodu  nedostatku  času  úzce  souvisejícího  s  péčí  o  dítě  a  studiem  něčeho  tak

„neužitečného“  a  nerentabilního  jako  je  umění,  navíc  ještě  na  druhé  straně  republiky  z

hlediska místa,  v němž  bydlím. Jednoduše ale také proto,  že se mi prostě nechce trávit

velkou  část  svého  života  odcizenou  činností  spočívající  v  pravidelné  docházce  a  plnění

zadaných úkolů, k čemuž jsem na základě své specifické kvalifikace na tzv. trhu práce dle

všeho předurčena.  A tak jsem se v minulosti s partou svých flákačských kamarádů naučila

porušovat  nejrůznější  pravidla,  obsazovat  prázdné  domy  a  vybírat  plné  popelnice.  S

narozením syna se dovednosti sloužící k získání finančních prostředků bez práce rozšířily na

poměrně  sofistikovanou  administrativní  činnost.  Dnes  umím  vyplnit  nespočet

nesrozumitelných formulářů včetně obstarání všech požadovaných příloh, podávat odvolání

s ohledem na příslušná ustanovení a také si stěžovat na správných místech. Jsem obratná v

komunikaci s úřady a vím do jaké role se v dané situaci pasovat, abych dosáhla kýženého

výsledku.  Faktem však  zůstává,  že  nic  z  toho by mi  neumožnilo  žít  tímto způsobem bez

finanční podpory mé rodiny. Je do jisté míry paradoxní, že právě peníze mého otce plynoucí z

jeho zaměstnání  v  různých  nadnárodních  korporacích  mi  během mnohaletého  studia  na

uměleckých  školách  poskytovaly  dostatek  prostoru  k  podvratné  činnosti  a  rozvíjení

levičáckých představ o lepší společnosti. Mohlo by se zdát, že dokonale naplňuji představu

studentky umění jako parazitujícího fracka z lepší rodiny. Naštěstí pro mě není moje rodina

zas tak bohatá ani shovívavá, aby mi neumožnila zakusit i vyčerpávající fyzickou práci nebo

materiální nedostatek. Mám však jistotu, že v případě větších obtíží se na jejich pomoc mohu

spolehnout.

Je zřejmé, že předpoklad takové jistoty není plošně aplikovatelný na všechny. Podle mého

názoru to není  ani  předpoklad správný.  A to ani  v  případě studentů,  jejichž ekonomické

zázemí či spíše zázemí jejich rodičů by podobný „luxus“ umožňovalo. Není tajemstvím, že

současná generace je první,  u níž se nepředpokládá, že bude bohatší  než generace jejích
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rodičů2. Pochopili jsme, že pracovitost a dokonce ani vzdělání  nejsou automatickou zárukou

dosažení materiálního blahobytu. Stále ještě používané rčení „bez práce nejsou koláče“ vzalo

za své. Vidíme lidi pracující den co den od rána do večera v nevyhovujících podmínkách, kteří

navzdory tomu žijí na pokraji chudoby. Přesto jsme stále konfrontováni s pracovitostí jako s

jakýmsi vyšším mravním principem, který nás rozděluje na ty dobré a špatné. Špatnými se

pak zákonitě stávají v horším případě ti, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni a dostát

těmto požadavkům zkrátka nemohou nebo v o něco lepším případě ti, kteří  programově

protestantskou etiku pracovitosti odmítají. Neoliberální ideologie se nás snaží přesvědčit, že

startovní čára je pro všechny stejná a každý je tak strůjcem svého štěstí. Žijeme v době, kdy

hrstka lidí vlastní většinu světového bohatství a s ním i moc. Privilegia se stále častěji dědí a

společnost  umožňující  snadnou  vertikální  sociální  mobilitu  se  stává  utopickým  ideálem

minulosti s nádechem nostalgie. 

Době orientované na zisk a spotřebu, jíž vládnou úspěšní, odpovídá i  oficiální  prezentace

Technické  univerzity  v  Brně3,  jíž  je  FaVU  součástí.  Podobné  propojení  úspěšných  s

neúspěšnými by si jeden mohl snadno vykládat jako vtipné dílo náhody či chybu systému.

Propast mezi Fakultou výtvarných umění a do menší míry i Fakultou architektury a ostatními

fakultami VUT je symptomaticky uvozená už samotnou prostorovou vzdáleností, která je dělí

od výkonné moci rektorátu umístěné v centru města. V hypermoderním kampusu VUT jsem

nikdy nebyla a nedělám si iluze, kolik jeho studentů navštívilo FaVU. Je docela dobře možné,

že  část  studentů  o  naší  existenci  ani  netuší.  VUT  pro  své  studenty  nabízí  celou  řadu

progresivních služeb. Mezi nimi třeba školku4, školního psychologa, poradenské centrum pro

studenty  se  specifickými  potřebami  či  zdravotním  handicapem  a  dokonce  i  bezplatnou

sociálně-právní  poradnu5.  K  mému údivu  o  těchto  službách  neví  pro změnu značná  část

studentů  FaVU.  Otázkou  je,  zda  jsou  tyto  služby  nastavené  tak,  aby  byly  potenciálně

využitelné i pro pedagogy a studenty umění a to nejen z důvodu vzdálenosti, která se třeba v

případě školky jeví jako značná překážka v její praktické využitelnosti. Na VUT funguje také

řada  studentských  organizací,  které  mohou  čerpat  finance  z  univerzitních  zdrojů6.  FaVU

2 https://wave.rozhlas.cz/cekani-na-cechy-nezkazene-minulym-rezimem-skoncilo-misto-toho-mame-generaci-y-
5218812 
3 VUT on Youtube   https://www.youtube.com/channel/UCiol5pvjZ2sdNulNMSJIhLQ 
4 Univerzitní miniškolka Edisonka https://skolka.agentura-provas.cz/
5 Poradenské centrum Alfons https://alfons.vutbr.cz/ 
6 Studentské organizace VUT https://www.vutbr.cz/studenti/aktivity 
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žádnou takovou organizaci s právní subjektivitou nemá, čímž se dostávám ústřednímu bodu

své práce.

                                                                                                                                                 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU

Jak  je  z výše  uvedeného  zřejmé,  nevytvářím  žádný  hmotný  artefakt  a  jedná  se  o

performativní akci, která se uskuteční až okamžikem obhajoby.  Snažím se ztvárnit to, co

podle Bishop může projekt takového charakteru dělat „zajímavým jako umění – možnost

vytvořit  médium  z  dialogu  nebo  význam  dematerializace,  k  níž  dochází  přetvořením

uměleckého  díla  do  podoby  sociálního  procesu.“7 Používám  přitom  jednu  ze  zásad

uměleckého hnutí Arte Útil a sice metodu měřítka 1:18.

Po  neúspěšné  snaze  získat  sociální  či  alespoň ubytovací  stipendium,  které  mi  nebylo

přiznáno z důvodu překročení standardní doby studia o jeden rok, jsem se blíže zaměřila na

podmínky přiznávání stipendií a možnosti finanční podpory ze strany univerzity.  Na základě

telefonických rozhovorů, emailové korespondence i osobní návštěvy příslušných orgánů VUT

jsem zjistila pro mě nepříznivé informace. Například skutečnost, že jsem matka samoživitelka

a studuji v prezenční formě (která mimo jiné vylučuje možnost být v evidenci úřadu práce a

tím mít  v  případě věku překračujícího 26 let  hrazené  zdravotní  a  sociální  pojištění)  není

dostatečným důvodem k přiznání ubytovacího stipendia, pokud jsem překročila standardní

dobu studia. Nepomohlo ani podání oficiálního písemného odvolání, na něž se mi dostalo

strohého  emailové odmítnutí  v tomto znění: „Ve svém odvolání uvádíte, že jako matka

samoživitelka pečujete sama o své dítě, a proto jste si požádala o rozvolnění studia. Uvedené

zdůvodnění  bohužel  nebylo  vyhodnoceno natolik  závažným,  aby mohlo  být  důvodem pro

výjimečné přiznání ubytovacího stipendia po překročení standardní doby studia.“  Mělo by

moje  dítě  trpět  podvýživou  nebo  bychom  měli  bydlet  ve  stanu  a  žádost  doprovodit

ilustrativními  fotografiemi,  aby  VUT shledalo naší  situaci  dostatečně  závažnou  k  přiznání

ubytovacího  stipendia  v  celkové  výši  6800  Kč  za  rok?  Jiné  umělecké  školy  ubytovací

stipendium  poskytují  i  v  případě  rozvolnění  a  bez  nutnosti  doložit  jakéhokoli  zvláštní

zdůvodnění.  Nehledě  na  to  se  zvyšuje  počet  (bezdětných)  studentů,  kteří  o  prodloužení

7 BISHOP, Claire. Řízení reality. Spolupráce a participace v současném umění.[online]. s. 20
8 Arte Útil [online] http://www.arte-util.org/about/colophon/ 
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magisterského  studia  žádají  prostě  proto,  že  je  příliš  krátké  a  v  případě  stáže,  která  je

nepochybně žádoucí pro jejich profesní rozvoj,  nestíhají dostát požadavkům studia. Co se

týče sociálního stipendia, tak to je v současné době nastaveno způsobem, který dopředu

vylučuje celou řadu studentů. Žádat o něj mohou pouze ti, kteří mají jako nezaopatřené děti

do 26 let nárok na příspěvek na dítě. Vztah, jaký student se svými rodiči má, a jestli může či

chce čerpat z jejich zdrojů, už nikoho nezajímá. Stejně tak v případě, že má student nárok na

příspěvek  na  dítě  čerpaný  nikoliv  na  sebe  samotného,  ale  na  svého  vlastního  potomka.

Nesplňuje podmínky a VUT žádnou jinou formu finanční podpory pro studenty v roli rodičů

neposkytuje.  V  případě  psychických  obtíží  se  vám  pak  snadno  může  stát,  že  vás  školní

psycholožka  taktně odbude s  tím,  že  si  s  problémy,  s  nimiž  se  na FaVU v  nějaké formě

potýkají  téměř všichni studenti, poradit nedokáže ,  protože „vy z FaVU jste takoví...“ No,

nejspíš jiní chtělo by se toto enigmatické sdělení doplnit. 

Pokud  si  představím  VUT  jako  společnost,  FaVU  v  něm  zaujímá  pozici  marginalizované

menšiny. S notnou dávkou nadsázky je naše situace trochu podobná Romům, kteří navzdory

své  neužitečnosti  stále  umí  pěkně  zpívat  a  tančit  a  je  hezké  se  na  to  dívat.  Nad  jejich

dlouhodobou  systémovou  marginalizací  a  všudypřítomnou  diskriminací   však  oči  raději

zavíráme.  Propagační  video,  představující  jednotlivé  fakulty  VUT9 převážně  pomocí  jejich

úspěchů na poli  vědy a techniky, prezentuje FaVU pomocí záběrů malujících a sochajících

studentů. Představa umělců jako zdatných malířů je podobně stereotypní jako obraz Romů

coby  od  přírody  nadaných  hudebníků.  Dokud  umělci  malují  ve  svém  ateliéru  a  Romové

zpívají  ve  své  vyloučené  lokalitě,  tak  se  zdá,  že  vše  je  jak  má  být.  Pokud  se  budeme

organizovat  a  jednotným  hlasem  požadovat  změnu,  pravděpodobnost  úspěšnosti  se  tím

zvyšuje.

Náplní mé práce je  tedy jednak vytvoření struktury umožňující organizované jednání s cílem

zlepšit  ekonomickou  situaci  studentů,  jednak  nalezení  vhodné  formy  toho,  jak  z  takové

činnosti vytvořit umělecký projekt.  V první části jsem se věnovala legislativě a rozhodovala

se, jakou právní formu pro naplnění svého záměru zvolím. Koketovala jsem s družstvem i

studentskými  odbory.  Pro  jejich  náročnou  administrativu  a  v  českém  prostředí  chybějící

9 VUT: Vášeň pro vědu, techniku a umění  https://www.youtube.com/watch?v=pXGBcrbCtzA 
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legislativu  jsem se nakonec rozhodla pro využití nejjednodušší právní formy, a to spolku,

který jsem satiricky pojmenovala Orgán. Jedná se o subjekt, jehož základním posláním je, jak

již  bylo  řečeno,  hájit  ekonomické  zájmy  studentek  a  studentů.  Jeho  činností  tak  bude

lobbovat  za  zájmy  studentů  na  různých  úrovních.  Jeho  úkolem  bude  tlačit  na  změny

podmínek  čerpání  stipendií,  finanční  podpory  studentských  prací  a  rozšíření  pracovních

příležitostí v rámci aktivit organizovaných fakultou. Podstatnou agendou spolku je rovněž

zefektivnění komunikace mezi  studenty a jejich alma mater. Spolek může fungovat i  jako

jakýsi svorník mezi studenty, absolventy a případně pedagogy. Důraz je kladen na solidaritu

mezi studenty, a to mj. i finanční. Členské příspěvky však nejsou podmíněny konkrétní výší

ani  finanční  formou  přispívání.  Spolek  bude  usilovat  o  akumulaci  finančních  prostředků,

které pomohou studentům řešícím tíživou životní situaci. Tato pomoc nebude podmíněna

žádným  nadstandardním  nadáním  ani  výkonem  či  úspěšností.  Taková  je  v  kostce  má

představa  o  fungování  Orgánu,  kterou  jsem  s  pomocí  odborné  právní  konzultace

transformovala do stanov spolku. Stanovy jsou sestaveny i s ohledem na potenciální změny a

vývoj  v budoucnosti,  který bude vycházet z nových rozhodnutí členů spolku.  Nezakládám

institut, jehož se chci stát ředitelkou a jehož činnost stojí  na mně. Smysl mi naopak dává

založit  organizaci,  která  mě  vzhledem  k  mému  brzkému  odchodu  ze  školy  přežije.  Chci

nabídnout funkční a využitelnou strukturu pro kolektivní jednání. To, jak a zda bude spolek

fungovat,  nemohu ani nechci  slibovat.  Věřím však v praktický přínos svého vynaloženého

úsilí  už  jen  z  toho  důvodu,  že  bude  mít  FaVU  konečně  svůj  dosud  chybějící  subjekt

organizovaný zdola, který může efektivněji vstupovat do debat v rámci zastřešující instituce

VUT a také čerpat finance nejen z jejích zdrojů.

Druhá část práce pak bude realizována během praktická obhajoby.  Jedná se o performativní

ustavující schůzi Orgánu, která bude probíhat v aule FaVU v budově U5. Tento prostor se mi

svou divadelní  situovaností zdá být tím nejvhodnějším prostorem pro akci  tohoto typu v

rámci celé fakulty. Schůze se zúčastní předem oslovení studenti a studentky, kteří zde budou

hrát role dané scénářem, jenž však vychází z jejich reálné situace. Scénář připravuji s pomocí

divadelní režisérky. Participující zde budou prezentovat své problémy a vznášet požadavky,

které  budou  záměrně  nadsazené  a  jejich  realizace  v  aktuálních  podmínkách  spíše

neproveditelná, jako třeba plošné zavedení základního nepodmíněného stipendia. Záměrem

je vytvořit soubor požadavků a opatření  dovedených ad absurdum, zakusit sílu jednoty a
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alespoň na  chvíli  si  představit  spravedlivější  svět,  v  němž  jsme  si  rovni  a  máme  stejné

možnosti.  Tato  část  práce  bude  doprovázena  projekcí  reflektující  řešené  téma a  dalšími

úpravami prostoru v rámci možností školní práce při používání stejného místa k obhajobám

dalších studentů. Schůze bude otevřená i neparticipujícím studentům, případně i pedagogům

a samozřejmě se počítá s účastí hodnotící komise. Tito však nebudou nuceni interagovat v

rámci  kolektivní  performance,  ale  v  případě  zájmu  budou  mít  možnost  stát  se  členy  a

členkami Orgánu. Během této akce budu  sledovat i praktický cíl, čímž je schválení stanov a

zvolení  statutárního  orgánu  spolku  Orgán,  které  jej  následně  umožní  registrovat  u

příslušného rejstříkového soudu.

ZÁVĚR

Ve  své  práci  vycházím  z  marxistické  premisy,  že  změně  myšlení  předchází  změna

materiálních podmínek a sociálních vztahů. Málokdo už věří v představu umělce-chudáka,

který pod tíhou své bídné situace vytváří ta nejlepší díla. Teprve před nedávnem jsme si jako

umělci a kulturní producenti zvykli požadovat za svou práci finanční ohodnocení. Výzva proti

nulové10 mzdě odstartovala debatu o nevyhovujících pracovních podmínkách v uměleckém

provozu a byť  její  přijetí provázelo mnoho kritických hlasů11,  zdá se,  že svůj  účel  splnila,

protože  se  dnes  už  s  nabídkami  vytvářet  díla  a  projekty  pro  galerijní  instituce  zadarmo

setkáváme  jen  zřídkakdy.  I  ty  nejmenší  nezávislé  galerie  se  snaží  poskytnout  alespoň

symbolický honorář. Otázka,  zda se ekonomická situace kulturních pracovníků v celkovém

ohledu skutečně zlepšila, má ale spíš zápornou odpověď. V případě studentů umění to pak

platí  dvojnásob,  takže  není  překvapující,  že  se v  praxi  setkáváme  s  uměleckou  tvorbou

reflektující  podmínky práce v  umění  či  přímo usilující  o  jejich změnu.  Tuto problematiku

považuji  za  klíčový a vnitřní  problém umění,  a  tudíž  je  pro mě legitimní  ho zpracovávat

uměleckými prostředky. Různé podoby estetické zkušenosti dnes zakoušíme díky kulturnímu

průmyslu takřka na každém kroku a přestože v umění respektuji různé přístupy a nebráním

se  kritice  umění  „dobrých  úmyslů“,  považuji  za  smysluplnější  tvořit  díla,  která  umožní

překonat  perspektivu  současnosti  a  nabídnout  alternativu  k  neoliberálnímu  pojetí

10 Výzva proti nulové mzdě  http://vyzvaprotinulovemzde.blogspot.com/ 
11 Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně https://artalk.cz/2012/08/22/re-vyzva-proti-nulove-mzde/ 
       Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu  https://artalk.cz/2012/08/28/re-vyzva-proti-nulove-

mzde-podruhe/ 
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společnosti. Britský teoretik Julian Stallabrass mimo jiné říká, že ekonomie umění je odrazem

ekonomie finančního kapitálu12.  V českém kontextu jsme byli nedávno svědky facebookové

snahy Petra Pudila13 zvrátit nekompromisní kritiku jeho byznysu a záměru The Pudil Family

Foundation vybudovat soukromou galerii Kunsthalle Praha, kterou formuloval Václav Drozd

v rámci cyklu pro artyčok.tv14. Svět trhu s uměním nemá s těmi, kteří jej produkují, mnoho

společného.  Pokud  si  někdo  chce  vyprat  špinavé  peníze,  jeví  se  soukromá  galerie  jako

výborný  způsob,  který  je  navíc  možné  zabalit  do  hávu  obecně  prospěšné  činnosti hájící

základní kameny demokracie. Pokud však žádným objemnějším finančním kapitálem – ať  už

špinavým  nebo  o  něco  čistším  –  nedisponujeme,  je  na  místě  požadovat  rovnoměrnější

distribuci materiálního bohatství.

12 STALLABRASS, Julian, Contemporary Art, A very short introduction.
13 Petr Pudil FB https://www.facebook.com/people/Petr-Pudil/100011082944869 
14 DROZD, Václav. Privatizační umělec Pudil.  https://artycok.tv/42604/privatizacni-umelec-pudil 
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OBRAZOVÁ ČÁST

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,
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• 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 
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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,
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• 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.
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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.
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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.
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