
STANOVY SPOLKU INSTITUT INSTITUT, z.s. 

Článek I. 

Název, forma a sídlo 

I.1.       INSTITUT INSTITUT, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu 

se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Brně. 

Článek II. 

Účel spolku 

 

II.1.        Základním účelem spolku je:  

 

● vytvářet mentální a fyzický prostor umožňující jeho členům tvořit, diskutovat a 

sdílet svou tvorbu mezi sebou, a dále mezi širokou a odbornou veřejností, ● práce na 

společných a individuálních projektech v oblasti současného umění, ● vzájemně 

vycházet z intencí každého jednotlivého člena a v souladu s jeho prací usměrňovat 

a formovat povědomí o vztahu jeho práce k historii umění, k současným uměleckým 

trendům a tendencím, reflektovat a zabývat se otázkami celého komplexu 

umělecké instituce a sociálním a teoretickým kontextem umělecké produkce,  

● mapovat různé lokální specifické problémy a otázky spojené s tvůrčími metodami, 

médii a obecně s produkcí a prezentací současného umění, ● rozvíjení ideových a 

praktických dovedností v oblasti kultury, ● osvojování co nejširšího rozhledu, jak v 

technických a technologických aspektech, tak i v kunsthistoricko-filozofické oblasti, 

● prezentace sdružení a jeho aktivit v online a offline prostoru, ● ochrana přírody a 

krajiny. 

Článek III. 

Formy činnosti 

III.1.        Formami činnosti spolku jsou zejména: 

● organizování, spolupořádání a podpora kulturních akcí jako jsou koncerty, taneční 

představení, divadelní představení, performance, výstavy, sympozia, přednášky, 

workshopy, networkingové akce, happeningy, eventy, filmové promítání, eventy s 

důrazem na site specific, interní a veřejné semináře, besedy, exkurze, čtení a diskuse 

relevantních textů a aktuální problematiky a jiných kulturních akcí, které obsahují 

přesahy forem a druhů umění, ● průběžně sledovat dění v širším rámci současného 

umění a kultury v České republice a v zahraničí, ● provádění a podpora 

vzdělávacích programů, lektorování a spolupráce s odborníky, ● vytváření vlastních 

kulturních, uměleckých nebo edukativních projektů, především v oblasti věda a 

výzkum, umění nových médií a intermédií, ● vstupování do koprodukčních 

uměleckých projektů s jinými fyzickými a právnickými osobami z tuzemska a ze 

zahraničí, ● podpora a spolupráce s kulturními institucemi, ● publikační a 

vydavatelská činnost, sběr a archivace dat spojených s kulturní činností, ● rozvíjet 

propagaci a neziskovou reklamní činnost v oblasti kultury, ● zprostředkovatelské 

činnosti, realizace a spolupráce v oblasti reklamních a marketingových služeb, 

obchodu a počítačových služeb - v online a offline prostoru ● vést společensko-

vědní výzkum, odbornou reflexi a kritiku, ● hospodařit s vlastním majetkem i s 

majetkem, ke kterému má právo k jeho užívání. 



Článek IV. 

Nejvyšší orgán 

IV.1.        Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. 

IV.2.        Členská schůze je svolávána dle potřeby, minimálně jednou za rok. 

IV.3.        Členská schůze především: 

 přijímá členy, 

 rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku, 

 volí a odvolává statutární orgán, 

 rozhoduje o změnách stanov 

 určuje koncepci činnosti spolku na další období 

 schvaluje rozpočet spolku  

IV.4.        Členská schůze je složena ze všech členů spolku. 

IV.5.      Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát ročně Moderátor. Den, místo konání a 

program zasedání oznámí členům spolku písemně nebo elektronickou formou 

nejméně jeden měsíc před termínem Členské schůze. 

IV.6.        Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční 

většina členů. Není-li Členská schůze schopna se usnášet, svolá Moderátor náhradní 

Členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná 

Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  

IV.7.       Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý́ 

člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. 

IV.8. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání 

podnět. 

IV.9.    O rozhodnutích přijatých na zasedání Členské schůze, pořizuje Členskou schůzí 

pověřený člen spolku zápis.  

IV.10.       Rozhodnutí Členské schůze je závazné pro všechny členy spolku. 

Článek V. 

Statutární orgán 

V.1.       Statutárním orgánem spolku je Moderátor. 

V.2.  Moderátor je volen na dobu neurčitou, dokud není Členskou schůzí odvolán, nebo 

pozbude členství ve spolku. 

V.3.        Moderátor jedná za spolek samostatně. 

V.4. Za spolek může jednat rovněž Moderátorem zmocněný ́ člen nebo zmocněný 

zaměstnanec spolku. 

Článek VI. 

Členství ve spolku 

VI.1. Člen spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli 

spolku. 



VI.2. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká přijetím člena Členskou schůzí, na základě 

písemné žádosti, portfolia a pohovoru uchazeče o členství dnem schváleným 

Členskou schůzí. Na vznik členství ve spolku není právní nárok. 

VI.3. Nikdo nesmí být nucený k členství ve spolku ani k účasti na jeho činnosti proti své 

vůli. Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se zdržuje, že je členem spolku, že se 

zúčastňuje na jeho činnosti nebo ho podporuje, anebo že stojí mimo něho. 

VI.4. Práva a povinnosti člena spolku upravují stanovy spolku. 

Člen spolku má právo zejména: 

 podílet se na činnosti spolku, 

 účastnit se zasednutí Členské schůze a hlasovat a podílet se svým hlasem na 

rozhodování, 

 předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku 

 být informovaný o činnosti a rozhodnutích orgánů spolku. 

Člen spolku je povinen zejména: 

 dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a 

nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 

 hradit členské příspěvky ve výši určené Členskou schůzí. 

Článek VII. 

Zánik členství 

VII.1. Členství zaniká vystoupením člena spolku z vlastního rozhodnutí, na základě 

oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím fyzické osoby, 

vyloučením člena z důvodu nečinnosti nebo vyloučením člena pro hrubé 

porušování stanov. 

Článek VIII. 

Hospodaření spolku a vypořádání v případě zániku 

VIII.1.   Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené 

Členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými 

granty a výtěžky ze své činnosti. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s 

předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. 

VIII.2.   V případě zániku spolku, rozhoduje Členská schůze o naložení se zbývajícím 

majetkem spolku. 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

IX.1.  Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

IX.2.  Stanovy byly schváleny Členskou schůzí na ustavující schůzi dne 06. 09. 2019. 

Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu 

v Brně. 

 

__________________________  

MgA. Tomáš Moravanský 

          (Moderátor)  


