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STANOVY
UMĚLECKÉ BESEDY

čl. I.
Název, profesní skladba a právní povaha Umělecké besedy
I.1.

Název spolku je Umělecká beseda. Umělecká beseda je dobrovolný profesní a
zájmový spolek, který obnovil činnost Umělecké besedy v Praze, založené 15.
února 1863 a zrušené 31. července 1972. Registrace obnovené Umělecké
besedy byla potvrzena Ministerstvem vnitra České republiky dne 29. prosince
1990 pod č. VSP/1 – 3874/90 R.

I.2.

Umělecká beseda se skládá ze tří odborů:

I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
I.2.4.

z odboru hudebního,
z odboru literárního a dramatického,
z odboru výtvarného.
Umělecká beseda vytváří dále spolkovou základnu pro Kruh přátel Umělecké
besedy, v němž se sdružují přispívající členové.

I.3.
I.4.

Sídlo Umělecké besedy je Praha 1, Besední 3. čp. 487
Umělecká beseda je samostatný právní subjekt.
čl. II
Účel a poslání Umělecké besedy

II.1.
II.1.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.3.1.
II.1.3.2.

Účelem a posláním Umělecké besedy je přispívat k všestrannému rozvoji
českého umění, chránit jeho zájmy a podporovat je zejména těmito činnostmi:
pořádáním výstav, koncertů, literárních a dramatických představení, odborných
přednášek a konferencí, kulturně společenských setkání apod,
vydavatelskou a nakladatelskou činností,
spoluprací s institucemi činnými v oblasti:
ochrany autorských a sociálních práv tvůrčích a uměleckých pracovníků,
ochrany uměleckých děl a kulturních památek.
čl. III
Členové Umělecké besedy

III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.

Členskou základnu Umělecké besedy tvoří:
řádní členové
přispívající členové
čestní členové
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čl. IV
Vznik členství
IV.1.
IV.1.1.

IV.1.2.
IV.1.3.
IV.1.4.1.

IV.1.4.2.
IV.1.5.

IV.1.6.

IV.1.7.

IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.3.
IV.3.1.

IV.3.2.

Řádní členové:
Uchazeč o přijetí za řádného člena Umělecké besedy podá písemnou žádost
buď správnímu výboru, nebo výboru příslušného odboru, k němuž chce podle
své profese nebo zájmu patřit.
Správní výbor postoupí žádost v případě, že byla podána přímo jemu,
k vyjádření výboru příslušného odboru.
Jednotlivé odbory mohou samy navrhnout nové kandidáty k přijetí za řádného
člena Umělecké besedy do svých odborů.
Výbory jednotlivých odborů předají jimi navržené nové kandidáty svého
odboru správnímu výboru ke schválení. Nově schváleným kandidátům nabídne
příslušný odbor řádné členství v Umělecké besedě.
Výbory jednotlivých odborů předají jimi kladně přijatou žádost uchazeče
správnímu výboru ke schválení.
O přijetí uchazeče za řádného člena Umělecké besedy informuje uchazeče
příslušný odbor. V případě, že žádost uchazeče o přijetí za řádného člena
Umělecké besedy byla zamítnuta, sdělí uchazeči tuto skutečnost správní výbor.
Poté, co uchazeč nebo kandidát obdrží písemnou zprávu o tom, že byl přijat za
řádného člena Umělecké besedy, je povinen do jednoho měsíce zaplatit členský
příspěvek. Výše prvého členského příspěvku se snižuje na jednu polovinu,
pokud byl uchazeč nebo kandidát přijat po 1. červenci.
Teprve po zaplacení členského příspěvku se uchazeč stává řádným členem
Umělecké besedy, nabývá veškerých práv a přijímá všechny povinnosti
řádného člena Umělecké besedy.
Přispívající členové:
Přijetí přispívajícího člena Umělecké besedy se provádí shodně s postupem
podle článku IV.1.1 ─ IV.1.7.
Přispívající členové Umělecké besedy vytvářejí v struktuře spolku Kruh přátel
Umělecké besedy.
Čestní členové:
Čestným členem Umělecké besedy může být jmenována významná osobnost
uměleckého života nebo osobnost, která se mimořádným způsobem zasloužila
o prestiž Umělecké besedy.
K návrhu na jmenování umělce nebo přítele umění čestným členem Umělecké
besedy dávají podnět jak členové správního výboru, tak výbory jednotlivých
odborů. Návrhy schvaluje správní výbor Umělecké besedy.
čl. V
Práva členů

V.1.1.

V.1.2.

Řádní a čestní členové Umělecké besedy mají právo účastnit se valné hromady
nebo výroční členské schůze, podávat návrhy, vyjadřovat se v rozpravě,
hlasovat, volit a být voleni.
Na členských schůzích odborů mají hlasovací právo pouze řádní členové
příslušného odboru. Jednání upravuje podrobně jednací řád odboru.
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V.2.1.

V.2.2.

Přispívající členové Umělecké besedy mají právo účastnit se valné hromady a
výroční členské schůze, podávat návrhy a účastnit se rozpravy s hlasem
poradním.
Přispívající členové mohou být voleni do orgánů Umělecké besedy. V těchto
orgánech pak mají stejná práva jako ostatní zvolení řádní členové.
čl. VI
Povinnosti členů

VI.1.

VI.2.

Řádní a přispívající členové Umělecké besedy jsou povinni každoročně zaplatit
členský příspěvek, jehož výši stanoví valná hromada nebo výroční členská
schůze Umělecké besedy.
Každý člen Umělecké besedy je povinen dodržovat stanovy spolku.
čl. VII
Zánik členství

VII.1.
VII.1.1.
VII.1.2.
VII.1.3.

Členem Umělecké besedy přestává být,
kdo své vystoupení spolku písemně oznámil,
kdo – ač byl třikrát po sobě upomenut – členský příspěvek nezaplatil,
kdo byl vyloučen.

VII.2.1.

O zániku členství pode bodu VII.1.2. rozhoduje správní výbor usnesením po
vyjádření zástupců příslušného odboru.
Vyloučen může být člen Umělecké besedy, který vážně poškodil její dobré
jméno, nebo kdo se provinil úmyslným trestným činem. O vyloučení člena
Umělecké besedy rozhoduje výbor příslušného odboru usnesením a předkládá
je správnímu výboru ke schválení.

VII.2.2.

čl. VIII
Majetek spolku

VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.
VIII.4.

Majetek Umělecké besedy tvoří:
majetek základní,
příjmy z činností,
majetek inventární,
fondy odborů.

VIII.1.1.
VIII.1.2.

Majetek základní tvoří odkazy učiněné ve prospěch Umělecké besedy.
Základní majetek spravuje a celkovou evidenci vede pokladník spolku.
Základním majetkem disponuje pokladník pouze na základě souhlasu valné
hromady.

VIII.2.1.
VIII.2.1.1.
VIII.2.1.2.
VIII.2.1.3.

Příjmy z činnosti tvoří:
příspěvky a dary řádných a přispívajících členů,
výnosy z akcí spolku,
výnosy z darů, dotací, grantů a jiných příjmů, které spolek získal,
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VIII.2.1.4.
VIII.2.2.

VIII.2.3.

úroky.
Majetek z příjmů z činnosti spravuje a účetní evidenci vede pokladník spolku.
Částky až do výše 100.000,- Kč vydává podle dispozic starosty. Částky
přesahující 100.000,- Kč vydává pouze na základě usnesení správního výboru.
Vyúčtování předkládá pokladník spolku valné hromadě nebo výroční členské
schůzi. Koncem každého kalendářního roku sestaví pokladník závěrečný účet
příjmů a výdajů.

VIII.3.1.
VIII.3.1.1.
VIII.3.2.

Majetek inventární tvoří:
veškerý majetek movitý.
Evidenci vede pokladník spolku.

VIII.4.1.
VIII.4.1.1
VIII.4.1.2.
VIII.4.2.

Fondy odborů tvoří:
dary a odkazy učiněné výslovně ve prospěch příslušného odboru,
výnosy z akcí pořádaných ve prospěch fondu příslušného odboru.
Fondy odborů spravují a evidenci vedou pokladníci odborů. Ti disponují
s fondy odborů podle rozhodnutí předsedy a příslušného odboru.
Odbory jsou povinny předložit vyúčtování svých fondů správnímu výboru
koncem kalendářního roku. Valné hromadě pak předkládají vyúčtování za celé
funkční období.

VIII.4.3.

čl. IX
Kontrola hospodaření
IX.1

Všechny účty a stav pokladen kontrolují dva revizoři účtů, volení valnou
hromadou nebo výroční členskou schůzí. Zjistí-li nedostatky, informují
neprodleně správní výbor. Zprávu o kontrole hospodaření podávají valné
hromadě nebo výroční členské schůzi.
čl. X
Orgány Umělecké besedy

X.1.

Uměleckou besedu spravují a řídí tyto orgány:

X.1.1.
X.1.1.1.
X.1.1.2.

orgány s bezprostřední účastí všech členů spolku:
valná hromada (nejvyšší orgán)
výroční členská schůze

X.1.2.
X.1.2.1.
X.1.2.2.
X.1.2.3.
X.1.2.4.
X.1.2.5.

volené orgány:
správní výbor (výkonný orgán)
starosta (statutární orgán)
místostarostové
orgány odborů
společenský výbor

X.2.

Podle potřeby může Umělecká beseda zřizovat další poradní nebo pomocné
orgány, jejichž členy volí a schvaluje valná hromada nebo výroční členská
schůze.
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X.3.

Starosta a jeden z místostarostů mohou po schválení správním výborem pověřit
členy Umělecké besedy výkonem úkolů souvisejících s činností spolku. Takto
pověřený člen může v rámci stanoveného úkolu jednat jménem Umělecké
besedy.

X.4.

Funkční období volených orgánů je tříleté a probíhá shodně. Členové volených
orgánů zůstávají ve svých funkcích až do právoplatného zvolení nových členů
na valné hromadě.

X.5.

Členové volených orgánů jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě. Za
škodu způsobenou Umělecké besedě odpovídají podle právních předpisů.

X.6.

Orgány Umělecké besedy s výjimkou starosty jednají a rozhodují kolektivně.
K platnosti usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů
příslušného orgánu, vyjma čl. XVIII.1.

X.7.

Sníží-li se počet členů voleného orgánu pod stanovený počet, provede výroční
členská schůze doplňovací volbu na zbytek volebního období. V případech,
kdy nelze svolat výroční členskou schůzi, může správní výbor kooptovat na
návrh odboru nového člena za tento odbor na zbytek volebního období.
V jednom volebním období může správní výbor kooptovat tímto způsobem
maximálně jednu třetinu členů voleného orgánu.
čl. XI
Valná hromada a výroční členská schůze

XI.1.

XI.1.1.
XI.1.2.

XI.1.3.
XI.1.4.
XI.1.5.
XI.1.6.
XI.1.7.
XI.1.8.
XI.1.9.

Valná hromada je nejvyšší orgán Umělecké besedy. Členové se na ní
bezprostředně účastní řízení a kontroly a rozhodují o všech zásadních otázkách
spolku. Valné hromadě přísluší zejména:
přijímat a měnit stanovy,
volit starostu a další členy správního výboru, volit členy ostatních orgánů,
během funkčního období volit nové členy místo těch, kteří ze svých funkcí
odešli, odvolávat členy, přijímat rezignaci,
schvalovat zprávy správního výboru o činnosti spolku a zprávy jednotlivých
odborů o jejich činnostech v uplynulém období,
rozhodovat o návrzích správního výboru,
rozhodovat o disponování se základním majetkem,
schvalovat výši členského příspěvku navrženou správním výborem,
rozhodovat o odvolání a stížnostech proti usnesení orgánů spolku,
schvalovat volební řád orgánů spolku a jednací řád výročních členských schůzí,
usnášet se o zrušení spolku.

XI.2.

Valnou hromadu svolává správní výbor podle potřeby, nejméně jednou za tři
roky. Den konání oznámí všem členům nejméně 14 dní před termínem schůze.

XI.3.
XI.3.1.
XI.3.2.

Valná hromada musí být mimořádně svolána,
když o to požádá jedna třetina všech řádných členů,
když o to požádá členská schůze některého odboru, aby se mohla odvolat
k správnímu výboru.
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XI.4.

XI.4.1.
XI.4.1.1.

XI.4.1.2.
XI.4.1.3.

Výroční členskou schůzi svolává správní výbor v roce, kdy není svolána valná
hromada. Den konání oznámí všem členům nejméně 14 dní před termínem
schůze.
Výroční členské schůzi přísluší zejména:
schvalovat zprávy správního výboru o činnosti spolku a správy jednotlivých
odborů o jejich činnostech v období od poslední valné hromady nebo výroční
členské schůze,
rozhodovat o návrzích správního výboru,
schvalovat výši členského příspěvku navrženou správním výborem.

XI.5.

Valnou hromadu a výroční členskou schůzi řídí starosta spolku nebo jiný
pověřený člen správního výboru.

XI.6.

Nesejde-li se v určenou hodinu nadpoloviční většina členů spolku, koná se po
půl hodině valná hromada nebo výroční členská schůze za přítomnosti
jakéhokoli počtu členů. K platnosti usnesení je nutný souhlas nadpoloviční
většiny přítomných řádných členů.
čl. XII.
Správní výbor

XII.1.

Správní výbor je výkonným orgánem spolku. Rozhoduje o všech záležitostech,
které nejsou vyhrazeny valné hromadě a odborům.

XII.2.

Správní výbor se skládá z 10 až 21 členů, volených valnou hromadou. V čele
správního výboru je starosta volený valnou hromadou. Každý odbor spolku
musí být zastoupen ve správním výboru nejméně dvěma členy.

XII.3.

Správní výbor volí ze svého středu jednatele, pokladníka a účetního, přičemž
sám rozhodne o způsobu volby.

XII.4.
XII.4.1.
XII.4.2.
XII.4.3.
XII.4.4.

Správnímu výboru přísluší zejména:
přijímat členy, navrhovat a schvalovat čestné členy,
spravovat majetek spolku, rozhodovat o disponování s příjmy z činnosti,
kontrolovat fondy odborů,
rozdělovat každoročně přebytek z příjmů z činnosti.

XII.5.

Správní výbor koná své schůze zpravidla jednou za měsíc podle potřeby.
K platnosti usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů za
přítomnosti více než poloviny členů správního výboru. V případě, že se hlasuje
veřejně, rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedajícího člena (např. starosta
nebo místopředseda nebo jiný zmocněný člen).

XII.6.

Správní výbor stanoví náklad výroční prémie. Svěří její provedení odboru, do
jehož působnosti prémie patří. Schvaluje smlouvy s autory a s dodavateli
výroční prémie.

XII.7.

Jednatel vykonává usnesení valné hromady, výroční členské schůze a
správního výboru. Organizuje schůze valné hromady, výroční členské schůze a
schůze správního výboru.
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XII.8.

Pokladník vede evidenci veškerých příjmů a výdajů a účtů spolku. S majetkem
disponuje podle rozhodnutí valné hromady, starosty a správního výboru. Do
kompetence pokladníka spadá dále evidence členské základy Umělecké
besedy. Provádí vyúčtování a podává zprávu správnímu výboru.
čl. XIII.
Starosta a místostarostové

XIII.1.
XIII.2.
XIII.3.
XIII.4.
XIII.5.
XIII.6.
XIII.7.
XIII.8.

Statutárním orgánem Umělecké besedy je starosta.
Starosta může pověřit kteréhokoli místostarostu výkonem funkce statutárního
orgánu buď na jednotlivé akce, nebo na určité časové období.
Starosta spolku organizuje a řídí jednání správního výboru, předsedá valné
hromadě a výroční členské schůzi, zastupuje spolek a jedná jeho jménem.
V nepřítomnosti starosty vykonává jeho funkci místostarosta nebo jiný
pověřený člen správního výboru.
Starosta odpovídá za výkon funkce správního výboru. Operativně řídí běžnou
činnost.
Místostarosta je volen valnou hromadou nebo výroční členskou schůzí.
Starosta ho může pověřit jednáním jménem Umělecké besedy.
Dalšími místostarosty jsou předsedové jednotlivých odborů. V záležitostech
odboru mohou jednat jménem Umělecké besedy.
V případě, že starosta během funkčního období odstoupí z funkce nebo zemře,
přebírá všechny jeho povinnosti volený místostarosta a to až do doby, kdy je
valnou hromadou zvolen starosta nový. Valná hromada musí být svolána co
nejdříve, nejpozději však do jednoho roku od konání poslední valné hromady
nebo výroční členské schůze.
čl. XIV.
Orgány odborů Umělecké besedy

XIV.1.
XIV.1.1.
XIV.1.2.
XIV.1.3.
XIV.1.4.
XIV.2.

XIV.2.1.
XIV.2.2.
XIV.2.3.
XIV.2.4.
XIV.2.5.
XIV.2.6.

Orgány odborů Umělecké besedy, které řídí a spravují činnost jednotlivých
odborů, tvoří:
členská schůze,
výbor odboru,
předseda,
místopředseda.
Členská schůze je nejvyšším orgánem odboru. Členové odboru se na ní
bezprostředně účastní řízení a kontroly a rozhodují o všech zásadních otázkách
odboru. Členské schůzi přísluší zejména:
schvalovat zprávy funkcionářů odboru,
provést volby nejméně pěti členů výboru odboru,
hlasovat o přijímání nových řádných členů svého odboru,
navrhovat čestné členy Umělecké besedy správnímu výboru,
žádat o svolání valné hromady nebo výroční schůze spolku, když je třeba podat
odvolání správnímu výboru,
jednat o návrzích členů.
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XIV.3.1.

XIV.3.2.

XIV.4.1.

XIV.4.2.
XIV.4.3.
XIV.4.4.

XIV.4.5.

Členské schůze odborů se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně
před valnou hromadou nebo výroční členskou schůzí Umělecké besedy. Schůzí
příslušného odboru se mohou zúčastnit členové ostatních odborů, avšak bez
hlasovacího práva.
Nesejde-li se v určenou dobu nadpoloviční většina členů odboru, koná se po
půl hodině členská schůze za přítomnosti jakéhokoli počtu členů. K platnosti
usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů.
Výkonným orgánem odboru je výbor odboru. Ten volí ze svého středu
předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a případně podle potřeby
odboru další funkcionáře.
Výbor odboru projednává běžné záležitosti, v ostatních záležitostech podává
návrhy schůzi odboru.
Výbor odboru spravuje fond odboru a rozhoduje o disponování s ním od částky
převyšující 50.000,- Kč.
K platnosti usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů za
přítomnosti více než poloviny členů výboru odboru. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy výboru.
Odstoupí-li člen výboru odboru nebo je nečinný, je místo něj zvolen členskou
schůzí odboru pro zbývající období jiný člen. V případech, kdy nelze svolat
členskou schůzi, může výbor odboru kooptovat nového člena na zbytek
volebního období. V takovém případě výbor rozhodne o kooptaci nového člena
většinou hlasů přítomných členů.

XIV.5.2.
XIV.5.3.

Předseda, za jeho nepřítomnosti místopředseda, svolává a řídí schůze odboru i
výboru odboru a podepisuje všechny písemnosti odboru.
Předseda rozhoduje o disponování s fondem svého odboru do částky 50.000,- Kč.
V případě, že předseda během funkčního období odstoupí z funkce nebo zemře,
přebírá všechny jeho povinnosti místopředseda a to až do doby, kdy je
členskou schůzí zvolen předseda nový. Členská schůze musí být svolána co
nejdříve, nejpozději však do jednoho roku od konání poslední členské schůze.

XIV.6.

Jednatel vyřizuje písemné záležitosti odboru, organizuje přípravu schůzí
odboru a výboru.

XIV.7.

Pokladník vede evidenci veškerých příjmů a výdajů fondu odboru.
S finančními prostředky disponuje podle rozhodnutí předsedy nebo výboru
odboru.

XIV.5.1.

čl. XV.
Společenský výbor
XV.1.

Společenský výbor organizuje společenské akce Umělecké besedy. Je
minimálně čtyřčlenný, utvořený zástupci všech tří odborů a Kruhu přátel.
Předsedu si volí ze svého středu. Zástupce společenského výboru může být
zvolen do správního výboru spolku. Finanční zajištění společenských akcí
spadá do kompetence správního výboru spolku.
čl. XVI.

9
Hlasování a volby
XVI.1.
XVI.2.

Volby upravují volební řády spolku a jeho odborů. Způsob jednání a
rozhodování upravují příslušné jednací řády.
Usnesení při hlasování nebo při volbách je platné, jestliže nadpoloviční většina
přítomných členů vysloví s usnesením souhlas, vyjma čl. XVIII.1. V případě,
že se hlasuje veřejně, rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedajícího člena
(např. starosta nebo jiný zmocněný člen).
čl. XVII.
Znaky spolku

XVII.1.

Znakem Umělecké besedy je varyto se třemi růžemi; barvy spolku jsou modrá
a bílá.
čl. XVIII.
Zrušení spolku

XVIII.1.
XVIII.2.
XVIII.3.

O zrušení spolku rozhoduje valná hromada za přítomnosti nadpoloviční většiny
členů a vysloví-li se pro zrušení dvě třetiny přítomných členů.
Nebude-li zrušení schváleno, nelze hlasování obnovit po dobu jednoho roku od
zamítnutí.
Rozhodne-li valná hromada o zrušení spolku, rozhodne současně i o majetku a
závazcích spolku.
čl. XIX.
Závěrečné ustanovení.

XIX.1.

Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou Umělecké besedy konanou
dne 23. května 2019.

