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STANOVY SPOLKU, ZAPSANÉHO VE SPOLKOVÉM RESTŘÍKU 

 

ASOCIACE VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ, z. s. 
 

 

I. POSLÁNÍ A CÍLE 

Asociace výtvarných pedagogů, z. s. (dále AVP) je nepodnikající, nepolitickou, stavovskou organizací. 
Cílem AVP je rozvíjení a podpora profesionální, odborné a pedagogické úrovně vyučujících výtvarné 
výchovy na všech typech škol. 

 

Hlavní úkoly AVP 

a) tvorba doporučení pro instituce zabývající se tvorbou kurikula a zásadních dokumentů ovlivňujících 
vzdělávání ve výtvarném oboru,  

b) propagace významu oboru a oblasti umění a kultura pro vzdělávání žáků na všech typech a stupních 
škol pro potřeby odborné i široké veřejnosti, 

c) budování databáze pojetí a metodických přístupů k výuce výtvarné výchovy, 
d) zprostředkování odborných informací a zkušeností z praxe v rámci oboru, včetně informací ze zahraničí, 
e) spolupráce s odbornými a profesními organizacemi zabývajícími se vzděláváním v uměleckých oborech 

a kreativitou, zejména českým komitétem INSEA,  
f) vytváření podmínek pro prezentaci odborné a profesní činnosti výtvarných pedagogů. 

 

II. NÁZEV SPOLKU 

 Asociace výtvarných pedagogů, z. s. 

 

III. SÍDLO SPOLKU 

Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1. 

 

IV. VZNIK SPOLKU 

Spolek vznikl 15. 11. 1990 jako nepolitická stavovská organizace založená na dobu neurčitou pro účely 
stanovené v článku I. těchto stanov. Toto občanské sdružení se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, změnilo dnem 1. ledna 2014 na spolek. 

 

V. VZNIK ČLENSTVÍ 

1) členem může být každý občan ČR 
2) každý, kdo aktivně pracuje v oblasti výtvarné výchovy nebo svým vztahem k výtvarné výchově, 

výtvarnému umění, a k oblasti umění a kultura chce podpořit kvalitu vzdělávání v uměleckých 
oborech, 

3) splňuje-li bod b), může být členem i cizí státní příslušník, 
4) o přijetí za člena rozhoduje výbor asociace na základě členské přihlášky, 
5) výbor vede evidenci o přihláškách a členech spolku 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU 

Všichni členové jsou si rovni. Každý člen spolku má právo: 

1) volit a být volen, 
2) účastnit se rozhodování členského shromáždění, podávat podněty, návrhy a připomínky 

k programu a cílům AVP, 
3) být informován a mít podmínky pro prezentaci odborné a profesní činnosti, 
4) ukončit členství, 
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5) všichni členové jsou povinni platit příspěvky, 
6) všichni členové se řídí stanovami spolku. 
 

VII. ZÁNIK ČLENSTVÍ 

Člen spolku může ukončit členství: 
1) vystoupením, které je provedeno naprosto dobrovolně bez udání důvodu oznámením spolku, 
2) členství je oprávněn zrušit předseda spolku a zrušení musí být odůvodněno,  

Proti zrušení členství má člen právo se odvolat k členské schůzi, její rozhodnutí je konečné                
a neměnné. 
 

VIII. ORGÁNY SPOLKU 

a) členská schůze spolku 
b) předseda spolku 
c) revizor spolku 
 

a) Členská schůze Asociace výtvarných pedagogů, z. s.  

Je nejvyšším orgánem spolku a tvoří jej všichni evidovaní členové spolku. Členská schůze musí být 
svolána minimálně 1x za dva roky. 

Do působnosti členské schůze spolku náleží: 

1) přijetí a změny stanov spolku, 
2) stanovení členských příspěvků a jejich využití, 
3) schválení zprávy o činnosti za předchozí období, 
4) schválení plánu činnosti na následující období, 
5) schválení zprávy o hospodaření za předchozí rok, 
6) schválení finančního rozpočtu a plánu nákupu HIM sdružením, 
7) volba předsedy a revizora spolku, 
8) rozhodování o dalších záležitostech spolku, které si vyhradí k rozhodnutí. 

 

b) Předseda spolku Asociace výtvarných pedagogů, z.s.  

Je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek navenek. Řeší všechny záležitosti týkající se spolku v 
období mezi konáním členské schůze, pokud si jejich rozhodnutí nevyhradila členská schůze. Svolává 
členskou schůzi nebo pracovní schůzky spolku. 

 

c) Revizor spolku Asociace výtvarných pedagogů, z.s.  

Je kontrolním a revizním orgánem spolku, provádějícím revize hospodaření spolku a speciální kontroly 
pro potřeby spolku. 

 

IX. VOLBY A PŘIJÍMÁNÍ USNESENÍ 

1) Členská schůze je usnášeníschopná účastní-li se ji nadpoloviční většina členů spolku 

2) členská schůze volí předsedu a revizora spolku na dobu 6 let tajnou volbou z předem navržené 
kandidátky,  

3) k volbě předsedy a revizora spolku a k rozhodnutí o sloučení nebo zániku spolku je nutný souhlas 
3/5 přítomných, 

4) ostatní rozhodnutí přijímá členská schůze na principu většinového hlasování, k platnému rozhodnutí 
je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů spolku, 

5) ve výjimečných případech, na základě rozhodnutí předsedy, lze využít korespondenční hlasování per 
rollam,  

6) ze všech jednání bude pořizován písemný záznam. 
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X. ZMOCNĚNÍ JEDNAT JMÉNEM SPOLKU 

1) Jménem spolku je oprávněn jednat předseda,  

2) předseda je oprávněn pověřit zastupováním spolku ke konkrétnímu úkolu nebo na určité období 
jiného člena spolku,  

3) podepisování – k tištěnému nebo psanému názvu spolku připojí předseda nebo zastupující člen svůj 
vlastnoruční podpis. 

 

XI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

1) Základní jmění je tvořeno movitými, nemovitými a finančními prostředky podléhajícími účetní 
evidenci. Jeho výši a pohyb schvaluje členská schůze spolku, 

2) účetní evidenci spolku včetně jeho finančního hospodaření vede pověřený hospodář spolku, 
3) financování spolku je zajišťováno z členských a jiných příspěvků, darů a ostatních vkladů,  
4) výši členských příspěvků schvaluje členská schůze spolku,  
5) jednou za rok zpracovává hospodář spolku zprávu o hospodaření a revizor revizní zprávu                  

o hospodaření. Tyto zprávy schvaluje členská schůze spolku. 
 

XII. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

Předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Obory činnosti:  

1) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 

2) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

 

XIII. ZÁNIK SPOLKU 

Zrušení spolku musí být schváleno členskou schůzí. 

1) Zánik spolku může být proveden jednak rozpuštěním bez náhrady a jednak sloučením s jiným 
spolkem.  

2) rozhodnutí o rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem musí být schváleno členskou schůzí spolku a 
rozhodnutí o tom zašle spolek neprodleně na rejstříkový soud, 

3) předseda je povinen zajistit zpracování protokolu o zrušení a o vypořádání finančních závazků 
spolku.  

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) změny a doplňky stanov mohou být přijaty členskou schůzí a musí mít písemnou formu, 
2) stanovy jsou vyhotoveny ve čtyřech výtiscích, 

3) stanovy byly přijaty na zakládajícím členském shromáždění sdružení dne 22. října 2011 a upraveny 
podle požadavků nového občanského zákoníku na mimořádné členské schůzi dne 30. září 2016. 

 
 
 
 
 
V Litomyšli 30. září 2016 
 
 

 

Předsedkyně Asociace výtvarných pedagogů, z. s. 

Mgr. Alenka Hůrková 


