
Stanovy občanského sdružení 
ALT@RT o.s.

Čl. I
Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: ALT@RT o.s.
(dále jen "sdružení")
Sídlo: V Háji 32, 17000 Praha 7

Čl. II
Právní postavení sdružení
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu a je
právnickou osobou založenou podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Čl. III
Cíl činnosti sdružení
Cílem sdružení je sdružovat lidi zabývající se nekomerční uměleckou činností, kteří společně 
rozvíjejí a sdílí své poznatky s experimentální soudobou uměleckou tvorbou, poskytnout jim 
prostor pro výkon těchto uměleckých aktivit, zprostředkovávat výměnu informací a poznatků 
v této oblasti mezi jeho členy a dalšími zájemci. Poskytnout pro tuto činnost divadelní 
prostor, ve kterém sdružuje umělce a performery, pořádá workshopy, kurzy, konference, 
přehlídky, festivaly atp. Dalším cílem sdružení je umocňovat česko-slovenskou kulturní 
výměnu. 

Činnost sdružení je nezisková a není určena k dosahování zisku.

Čl. IV
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 
stanovami a cíli sdružení. Členem můžou být i občané jiných států.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje valná hromada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena valnou hromadou.
4. Dokladem členství je písemné potvrzení o členství, vydané valnou hromadou.
5. Zánik členství:
a)vystoupením člena písemným oznámením,
b) úmrtím člena,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
d) zánikem sdružení,

Čl. V
Práva a povinnosti členů sdružení
1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit do orgánů sdružení,



c) být volen od 18 let do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů a aktivit sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) kreativně rozvíjet aktivity sdružení
3. Člen je povinen platit členské příspěvky /jsou li vybírány/ ve výši stanovené valnou 
hromadou v termínu určeném valnou hromadou.

Čl. VI
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) ředitel sdružení
c) revizor

Čl. VII
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává ředitel sdružení dle potřeby, nejméně však 1x za rok.
Ředitel svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje plán činnosti sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet 
sdružení a roční uzávěrku hospodaření, schvaluje výši ročních příspěvků
c) volí na dobu 3 let ředitele a revizora sdružení,a odvolává ředitele a revizora sdružení
d) projednává stížnosti a odvolání členů proti rozhodnutím orgánů sdružení
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení sdružení,
5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení a o 
úkolech sdružení pro příslušné období rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou všech
členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. VIII
Ředitel sdružení
1. Ředitel je nejvyšším výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné 
hromadě. Je volen valnou hromadou sdružení.
2. Ředitel vykonává zejména tyto činnosti:
2a/ V souladu s plánem a rozpočtem schváleným valnou hromadou rozhoduje o veškerých 
organizačních a ekonomických záležitostech sdružení a plně 
zabezpečuje veškerou činnost sdružení v období mezi valnými hromadami.
2b/ zastupuje sdružení navenek a vůči jednotlivým členům sdružení, je tedy statutárním 
orgánem sdružení, jedná jménem sdružení
2c/ V souladu s plánem a rozpočtem schváleným valnou hromadou  rozhoduje o finančním 
čerpání rozpočtu sdružení a dalším hospodaření sdružení, výsledky 
hospodaření předkládá ke kontrole revizorovi sdružení a valné hromadě sdružení
2d/ rozhoduje o všech otázkách v umělecké a produkční oblasti po konzultaci s ostatními 



členy sdružení 
2e/ svolává valnou hromadu a zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
2f/ Odpovídá za vedení účetnictví sdružení vedené dle zákona č.563/1991 Sb., zákona o 
účetnictví.
2g/ V době své nepřítomnosti ředitel stanovuje svého zástupce formou písemného pověření -
obsahem i formou plné moci dle občanského zákoníku. 
Ředitel sdružení je oprávněn: 

- zastupovat sdružení navenek a činit jeho jménem právní úkony 
- jednat jménem valné hromady navenek ve všech věcech sdružení 
- podepisovat jménem sdružení právní úkony v písemné formě; 

podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo 
natištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis ředitel, v případě 
jeho nepřítomnosti revizor sdružení

- uzavírat, měnit a rušit pracovněprávní a jiné obdobné smluvní 
vztahy 

- spravovat účet sdružení a rozhodovat o použití finančních 
prostředků na tomto účtu

Čl. IX
Revizor sdružení
1. Revizor sdružení je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné 
hromadě.
2. Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje valnou hromadu a 
ředitele sdružení na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu 
provádí nejméně 1x ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní 
činnosti.
Revizor sdružení je oprávněn: 

- v případě nepřítomnosti ředitele sdružení podepisovat jménem 
sdružení právní úkony v písemné formě

- spravovat účet sdružení a rozhodovat o použití finančních 
prostředků na tomto účtu

Čl. X
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s vlastním i svěřeným movitým i nemovitým majetkem.
2. Za hospodaření sdružení odpovídá ředitel, který každoročně předkládá valné hromadě 
zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky za spolupráce revizora sdružení.
3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
4. Nevyčerpané finanční prostředky sdružení se provádějí koncem roka na následující období.
5. Zdroji majetku jsou zejména: dotace, dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 
členské příspěvky (jsou-li vybítány).

Čl. XI
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady.



b) rozhodnutím ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu 
majetkového vypořádání.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů sdružení. V případě 
zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.
2. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů 
účastníků valné hromady.


