
STANOVY 

I. Název a sídlo 

Divadélko U Zvonu, z.s. (dále jen „DUZ“) má sídlo v Holandská 2437, 27201 Kladno.  

Anglický ekvivalent jména spolku: The Little Theater by the Bell. 

II. Charakter DUZ 

DUZ je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sjednocují děti, mládež i 

dospělí jedinci za účelem zájmové umělecké činnosti, pořádání kulturních akcí, divadelních 

představení a jiných volnočasových aktivit. 

III. Základní účely DUZ 

Základním účelem spolku je: 

volnočasová aktivita pro děti a mládež, se zaměřením na zájmovou uměleckou činnost 

 

IV. Vedlejší činnost DUZ 

Vedlejší činností spolku je: 

pořádání kulturních akcí, divadelních představení apod. 

V. Členství v DUZ 

a) Členství v DUZ je řádné, čestné a neaktivní. 

b) Řádným členem se stává fyzická osoba, která se dobrovolně rozhodne věnovat zájmové 

umělecké činnosti, projde konkurzem a zaplatí členský příspěvek. 

c) Čestným členem se stává fyzická osoba, která je za čestného člena zvolena Valnou hromadou 

(viz. níže) za zásluhy a toto zvolení přijme. Je-li čestný člen zároveň řádný člen, posuzuje se jako 

řádný člen. 

d) Čestný člen, který není zároveň řádným členem, neplatí členské příspěvky. 

e) Neaktivním členem se stává výhradně rádný člen, který podá písemnou žádost o neaktivní 

členství Umělecké radě (viz. níže).  

f) Neaktivní člen nemá právo volit a být volen, nesmí zasahovat do jednání Valné hromady a nesmí 

ovlivňovat chod DUZ a to jakýmkoliv způsobem.  

g) Neaktivní člen neplatí členské příspěvky.  

h) Neaktivní člen může podat písemnou žádost Umělecké radě o obnovení řádného členství. 

i) Všechna členství, mimo čestného, schvaluje výhradně Umělecká rada DUZ. Pro změnu členství z 

neaktivního na řádné může Umělecká rada znovu svolat konkurz. 

VI. Zánik členství 

Členství zaniká: 

a) vystoupením ze souboru a to oznámením písemnou a ústní formou 

b) úmrtím člena 

c) zánikem spolku 

d) vyloučením člena Valnou hromadou 

e) čestné členství zaniká odnětím Valnou hromadou nebo na základě žádosti čestného člena 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Práva a povinnosti člena 

a) Povinností všech členů, bez rozdílu druhu členství, je rozvíjet a obhajovat dobré jméno DUZ. 

b) Povinností řádných členů je rozvíjet své schopnosti, aktivně přispívat k rozvoji činnosti DUZ 

(například formou brigád) a platit členské příspěvky. Výši, způsob a periodu placení stanovuje 

Umělecká rada DUZ. 

c) Povinností všech členů (vyjma čestných a neaktivních členů) je zúčastňovat se jednání Valné 

hromady. 

d) Řádný člen má právo, prostřednictvím své účastni na Valné hromadě, volit členy do  orgánů 

DUZ. 

e) Řádný člen má právo být volen do Umělecké rady DUZ, je-li starší 18 let. 

f) Řádný člen má právo podat, z vážných důvodů, písemnou žádost o odpuštění členských 

příspěvků, kterou projedná Umělecká rada na svém nejbližším zasedání. Ke každému jednotlivému 

projednávání takovéto žádosti si Umělecká rada vyhrazuje individuální přístup. 

g) Čestný člen má právo účastnit se zasedání orgánů DUZ jako host s poradním hlasem.  

h) Čestný člen nemá právo volit ani být volen do orgánů DUZ. 

 

VIII. Orgány DUZ 

a) Orgány DUZ jsou: Valná hromada DUZ, Umělecká rada DUZ, Předseda (Principál) DUZ a 

Místopředseda DUZ. 

 

VALNÁ HROMADA 
b) Valná hromada je nejvyšším výkonným orgánem DUZ, schází se na začátku a na konci divadelní 

sezóny. Pokud je to nutné, je svolána mimořádná Valná hromada, kterou svolává předseda 

Umělecké rady (viz. níže) na základě jednání v Umělecké radě. 

c) Valná hromada je schopna se usnášet, zúčastní-li se jí nadpoloviční většina řádných členů. 

d) Valná hromada volí tři a více členů Umělecké rady DUZ tak, aby jejich konečný počet byl lichý. 

e) Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech vyjma těch, které Valná hromada přizná jinému 

orgánu. 

f) Valná hromada má právo přezkoumat rozhodnutí všech orgánů DUZ. 

g) Likvidační Valná hromada musí být jako taková svolána. 

 

UMĚLECKÁ RADA DUZ 
h) Umělecká rada je hlavním výkonným orgánem DUZ. 

i) Umělecká rada se usnáší o svých rozhodnutích prostou většinou. 

j) Umělecká rada je schopna se usnášet, zúčastní-li se jí alespoň 50% členů Umělecké rady. 

k) Umělecká rada se zodpovídá Valné hromadě. 

l) Umělecká rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, popřípadě další potřebné 

funkcionáře. 

 

PŘEDSEDA UMĚLECKÉ RADY DUZ - PRINCIPÁL 
m) Předseda Umělecké rady je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve 

všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, 

včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. 

n) Předseda Umělecké rady je oprávněn přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní 

poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech na základě rozhodnutí Umělecká rady. 

o) Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

p) Předseda Umělecké rady řídí veškerá jednání všech orgánů DUZ a koordinuje činnost souboru. 

q) Předseda Umělecké rady má právo ve výjimečných případech jednou vetovat rozhodnutí 

Umělecké rady a předat ho zpět k pozměnění. 



r) Předseda Umělecké rady se zodpovídá Umělecké radě DUZ. 

s) Předseda Umělecké rady má povinnost jednat a rozhodovat v nejlepším zájmu DUZ. 

t) Předseda Umělecké rady může jednat za DUZ samostatně. 

 

MÍSTOPŘEDSEDA UMĚLECKÉ RADY DUZ 
m) Místopředseda Umělecké rady je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve 

všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, 

včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. 

n) Místopředseda Umělecké rady je oprávněn přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich 

pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech na základě rozhodnutí 

Umělecká rady. 

o) Za spolek může jednat rovněž místopředsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

p) Místopředseda Umělecké rady se zodpovídá Umělecké radě DUZ. 

q) Místopředseda Umělecké rady má povinnost jednat a rozhodovat v nejlepším zájmu DUZ. 

r) Místopředseda Umělecké rady může jednat za DUZ samostatně. 

IX. Hospodaření DUZ 

a) Hospodaření DUZ je podřízeno smyslu činnosti DUZ a řídí se právními normami platnými pro 

zapsané spolky. 

b) O použití prostředků DUZ rozhoduje Umělecká rada DUZ, která také určuje člena pověřeného 

vedením účetnictví. 

c) Příjmy DUZ jsou tvořeny: 

 členskými příspěvky 

 sponzorskými a jinými dary právnických a fyzických osob 

 dotacemi státu, obcí, nadací a jiných organizací 

 bankovními úroky 

 vstupným a dalšími výnosy z pořádaných akcí 

 

d) Výdaje DUZ jsou tvořeny: 

 výdaji na vybavení a činnost zájmových aktivit 

 výdaji za investiční prostředky pořízené v souladu s posláním DUZ (divadelní budova, 

divadelní zařízení apod.) 

 odvody autorských honorářů, daní a jiných poplatků 

 nezbytnými výdaji spojenými s činností orgánů DUZ 

 odměnami fyzickým osobám za práci vykonanou ve prospěch DUZ 

e) DUZ může nabývat movitého i nemovitého majetku. 

 

X. Organizace umělecké činnosti 
a) Řídí se Vnitřním organizačním řádem DUZ, který stanoví Umělecká rada. Tento řád nesmí být v 

rozporu se stanovami DUZ. 

XI. Závěrečná ustanovení 

a) Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

b) O změně stanov či ukončení činnosti spolku rozhoduje Umělecká rada. 

c) Funkční období všech orgánů DUZ je na dvě divadelní sezóny. 

d) Tyto stanovy vstupují v platnost v den schválení Uměleckou radou DUZ. 

e) DUZ používá následující logo: 

 



 
 

 

V Kladně, dne 25.4.2016 

 

 

 

Zapsal:        Ověřila: 

Tomáš Hanzlík      Martina Fiřtová 

- předseda DUZ      - místopředsedkyně DUZ 


