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PREAMBULE
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany je pokračovatelem tradice, která byla započata v r. 1841.
„Měšťanstvo sedlčanské zřídilo sobě, a sice na způsob větších podnikání, totiž akciemi, divadlo, v němž to se dne
31. října poprvé ku prospěchu chudých dítek školních provozovalo: Berounské koláče a Přítel v nouzi…“
Květy – 18. listopadu 1841 (číslo 46/ročník 8)
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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
(1) Spolek divadelních ochotníků Sedlčany (dále jen „SDO Sedlčany“ nebo „spolek“) je
nezávislým, dobrovolným a nepolitickým spolkem s právní subjektivitou. Sdružuje členy
zájmových činností, které přijaly společný název a symboliku, dohodly se na vnitřním
uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.
(2) Spolek působí pod názvem Spolek divadelních ochotníků Sedlčany, používá zkratku
SDO Sedlčany a ekvivalentní označení Ochotníci Sedlčany či Divadlo Sedlčany.
(3) Sídlem spolku je Kulturní dům Josefa Suka, ulice Havlíčkova, č. p. 514, obec Sedlčany.
(4) SDO Sedlčany je právnickou osobou (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
zapsanou ve spolkovém rejstříku.
(5) Symbolem SDO Sedlčany je znak (logo, logotyp) definovaný vnitřními předpisy.

II. ČINNOST A POSLÁNÍ
(1) Činností spolku je studium činoherních a hudebních divadelních her, her pro děti a mládež
a jejich veřejné prezentace, tedy činnost spočívající v provozování amatérského divadla.
(2) SDO Sedlčany spolupracuje se státními institucemi, školami, soukromými podniky,
živnostníky a jinými spolku při vytváření podmínek k zajištění kultury a zájmové činnosti
Sedlčan a jejich regionu.
(3) Spolek vytváří podmínky a pečuje o odbornou výchovu svých členů, zvláště mládeže.
(4) SDO Sedlčany organizuje zájmové soutěže a akce celospolečenského významu.

III. ČLENSTVÍ
(1) Členem SDO Sedlčany se může dobrovolně stát každá bezúhonná fyzická osoba, včetně
cizích státních příslušníků, která souhlasí s vnitřními předpisy, s činností a posláním spolku.
(2) Členství spolku se rozlišuje na:
a)
b)
c)
d)

členství jednotlivců nad 18 let,
členství mládeže do 18 let,
členství kolektivní,
členství čestné.

(3) O přijetí za člena rozhoduje výbor na základě odevzdané závazné přihlášky.
(4) Členství ve spolku vzniká zápisem do seznamu členů a předáním členského průkazu.
(5) Členství ve spolku zaniká výmazem ze seznamu členů na základě:
a)
b)
c)
d)

vystoupení, tj. dobrovolného rozhodnutí člena o ukončení členství;
vyloučení člena pro vážné porušení jeho povinností či spáchání trestného činu;
zániku spolku, pokud zaniká bez právního nástupce;
úmrtí člena.

(6) Seznam členů SDO Sedlčany je neveřejný a údaje v něm zanesené a jejich zpracování určují
vnitřní předpisy.
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IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
(1) Každý řádný člen má zejména tato práva, která mohou být omezena jen vnitřními předpisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

podílet se na činnosti SDO Sedlčany;
volit a být volen do orgánů spolku;
být přiměřeně informován o skutečnostech souvisejících s činností spolku;
uplatňovat své vlastní názory, návrhy, připomínky a stížnosti;
účastnit se kulturních a společenských akcí pořádaných SDO Sedlčany;
podílet se na všech výhodách, které ze členství plynou;
požádat pověřenou osobu o nahlédnutí do seznamu členů.

(2) Každý řádný člen spolku je zejména povinen:
a)
b)
c)
d)

naplňovat činnost a poslání SDO Sedlčany;
řídit se stanovami a vnitřními předpisy;
řádně platit členské příspěvky dle vnitřních předpisů;
plnit úkoly v zájmovém procesu, především dokončit započatou práci na divadelní hře
a absolvovat všechna nasmlouvaná představení;
e) iniciativně se podílet na práci, chránit majetek a dobré jméno SDO Sedlčany;
f) neprodleně aktualizovat své údaje v seznamu členů.
(3) Čestní členové mají postavení členů řádných s výjimkami stanovenými vnitřními předpisy.
(4) Výjimku dle bodu 2, písm. d) tohoto článku udělí výbor na základě písemné žádosti.

V. ORGÁNY SPOLKU
(1) Členové SDO Sedlčany přímo či nepřímo vytvářejí svoje společné orgány, kterými jsou:
a)
b)
c)
d)

předseda,
valná hromada,
výbor,
revizní komise.

VI. PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDA
(1) Statutárním orgánem SDO Sedlčany je předseda. O ustanovení předsedy či místopředsedy do
funkce se pořizuje zápis sepsaný ve formě veřejné listiny.
(2) Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem a to samostatně.
Podepisují se tak, že k vyznačení svého jména, příjmení a názvu funkce připojí svůj
vlastnoruční podpis a otisk razítka spolku. Rozsah jejich pravomocí určují vnitřní předpisy,
zejména směrnice o oběhu účetních dokladů.
(3) Pokud předseda ukončí výkon své funkce, aniž by byl jmenován předseda nový, stává se
předsedou první místopředseda. V případě, že by funkci nemohl nebo odmítl převzít, stává
se předsedou podle pořadí další místopředseda, a není-li takový, pak nejstarší ze členů výboru,
který souhlasí s převzetím funkce.
(4) Místopředseda vykonává v nepřítomnosti předsedy vše, co přísluší statutárnímu orgánu. Pro
platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal předseda či místopředseda.
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VII. VALNÁ HROMADA
(1) Nejvyšším orgánem SDO Sedlčany je valná hromada, která je tvořena všemi členy spolku.
(2) Řádná valná hromada je svolávána předsedou spolku nejméně jednou za rok, a to písemnou
či elektronickou formou minimálně 30 dní před konáním zasedání.
(3) Mimořádná valná hromada je svolávána předsedou spolku z podnětu alespoň 1/3 svých členů
nebo z podnětu kontrolního orgánu spolku.
(4) Do výlučné pravomoci valné hromady náleží zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

rozhodovat o názvu spolku, symbolice a jejich změnách;
stanovit činnost a poslání spolku;
schvalovat či měnit stanovy a vnitřní předpisy;
schvalovat či měnit výši členských příspěvků;
volit a odvolávat členy výboru a revizní komise dle vnitřních předpisů;
projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti spolku;
projednávat a schvalovat zprávu o hospodaření, rozpočet a jeho priority;
projednávat a schvalovat zprávu o činnosti revizní komise;
rozhodnout o vyloučení člena na základě doporučení výboru;
rozhodnout o zrušení spolku.

(5) Platná usnesení jsou přijata prostou většinou svých členů, tj. nadpoloviční většinou
z přítomné nadpoloviční většiny.

VIII. VÝBOR
(1) Výkonným orgánem SDO Sedlčany je výbor, který se v čele s předsedou spolku řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména koordinuje a řídí činnost spolku a jeho hospodaření
v období mezi zasedáními valné hromady.
(2) Výbor má lichý počet členů, je volen na 5 let a jeho činnost je stanovena vnitřními předpisy.
(3) Členy výboru jsou:
a) předseda spolku,
b) jeden či více místopředsedů,
c) další členové pověřeni určitou funkcí dle vnitřních předpisů.
(4) Do výlučné pravomoci výboru náleží zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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zvolit si ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře spolku;
zodpovídat za vedení spolku;
vést účetnictví spolku a zajišťovat zpracování roční účetní závěrky;
zajišťovat finanční prostředky pro podporu činnosti spolku;
zajišťovat řádnou evidenci svých členů;
navrhovat a schvalovat odměny členům;
navrhovat vnitřní předpisy a jejich změny;
zpracovávat podklady pro rozhodování valné hromady;
zpracovávat výroční zprávu a zprávu o hospodaření;
kontrolovat rozpočet divadelního představení, který předkládá režisér;
zajišťovat vedení spolkové kroniky a archivaci dle zákona č. 499/2004 Sb.

(5) Výbor rozhoduje prostou většinou svých členů, tj. nadpoloviční většinou z přítomné
nadpoloviční většiny.
(6) Při odstoupení člena výboru z jakéhokoli důvodu je výbor doplněn náhradníkem zvoleným
na posledním zasedání valné hromady. V případě, že by funkci nemohl nebo odmítl převzít,
stává se členem výboru podle pořadí další náhradník, a není-li takový, pak výbor pracuje ve
sníženém počtu do nejbližšího zasedání valné hromady, kde proběhnou doplňující volby.
(7) Působnost a pravomoc výboru vykonává předseda či místopředseda nebo ten, koho tím
předseda pověří. Pokud není určeno jinak, má se za to, že členové výboru jsou pověřeni
v rozsahu vyplývajícím z jejich funkce.

IX. REVIZNÍ KOMISE
(1) Kontrolním orgánem SDO Sedlčany je revizní komise, dohlížející, jsou-li záležitosti spolku
řádně vedeny a vykonávány v souladu s vnitřními a obecně závaznými právními předpisy,
zejména kontroluje veškeré hospodaření spolku.
(2) Revizní komise má 3 členy, je volena na 5 let a její činnost je stanovena vnitřními předpisy.
(3) Do výlučné pravomoci revizní komise náleží zejména:
a) zvolit si ze svého středu předsedu komise;
b) zpracovávat a předkládat valné hromadě zprávu o činnosti komise, jejíž obsah určují
vnitřní předpisy;
c) upozornit výbor na zjištěné nedostatky a podat návrhy na jejich odstranění;
d) svolat mimořádné zasedání valné hromady a mimořádné zasedání výboru, vyžaduje-li
to naléhavost problému.
(4) Revizní komise rozhoduje absolutní většinou svých členů, tj. nadpoloviční většinou.
(5) Předseda revizní komise nebo jím pověřený člen se zúčastňuje zasedání výboru jako host.
(6) Při odstoupení člena revizní komise z jakéhokoli důvodu je revizní komise doplněna
náhradníkem zvoleným na posledním zasedání valné hromady. V případě, že by funkci
nemohl nebo odmítl převzít, stává se členem revizní komise podle pořadí další náhradník,
a není-li takový, pak revizní komise pracuje ve sníženém počtu do nejbližšího zasedání valné
hromady, kde proběhnou doplňující volby.

X. VNITŘNÍ PŘEDPISY
(1) Vnitřními předpisy se rozumí soubor psaných pravidel, zvyklostí, výkladů a principů, kterými
se SDO Sedlčany i jeho orgány a členové řídí.
(2) Vnitřními předpisy podle právní síly od nejvyššího jsou:
a) stanovy,
b) řády přijímané valnou hromadou,
c) směrnice výboru.
(3) Předpisy nižší navazují na předpisy vyšší, upřesňují jejich ustanovení i tam, kde to není vyšším
předpisem výslovně určeno; popřípadě záležitosti vyššími předpisy neupravené.
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(4) Vnitřní předpis je platný, jestliže má písemnou formu a byl řádně a průkazně schválen k tomu
oprávněným původcem.
(5) Vnitřní předpis vstupuje v platnost dnem schválení, pokud není v jeho znění stanoveno jinak.
(6) Není-li stanovami určeno jinak, předpis může být změněn nebo zrušen jen předpisem stejné
nebo vyšší právní síly.

XI. HOSPODAŘENÍ A MAJETEK
(1) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
(2) K zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního styku je výbor oprávněn
zřídit běžný účet a jedno stálé pokladní místo. Za veškeré finanční operace zodpovídá
jmenovaný hospodář.
(3) Majetek spolku tvoří zejména drobný hmotný majetek, finanční majetek, pohledávky a jiná
majetková práva. O přehledu majetku se vede přesná evidence pověřeným členem výboru.
(4) Zdrojem příjmů SDO Sedlčany jsou zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

příjmy z hlavní a vedlejší činnosti,
příjmy ze zájmové a kulturně-společenské činnosti,
příspěvky státních organizací,
příspěvky jiných organizací a jednotlivců,
členské příspěvky.

(5) Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem jsou stanoveny vnitřními předpisy.

XII. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE
(1) SDO Sedlčany může být zrušen:
a) usnesením valné hromady o ukončení činnosti,
b) fúzí či rozdělením spolku na základě usnesení valné hromady,
c) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku.
(2) Je-li spolek zrušen bez právního nástupce, vstupuje do likvidace, která proběhne v souladu
s příslušnými právními předpisy.
(3) Likvidátora jmenuje valná hromada, která rozhoduje i o využití případného likvidačního
zůstatku.

XIII. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
(1) Dosavadní stanovy spolku se zrušují.
(2) Rozhodnutí a ujednání SDO Sedlčany přijaté před účinností těchto stanov zůstávají nadále
v platnosti. Jsou-li v rozporu s těmito stanovami, musí výbor zajistit nápravu dle platných
vnitřních předpisů.
(3) Členové spolku, jímž vzniklo členství podle dosavadních předpisů, se považují za členy SDO
Sedlčany podle těchto stanov.
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XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů se řídí těmito
stanovami, které jsou ve svém úplném znění uloženy v sídle SDO Sedlčany.
(2) Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou dne 23. května 2015.
(3) Tyto stanovy vstupují v platnost dnem 23. května 2015.

Předseda SDO Sedlčany

předseda Mandátové komise

předseda Návrhové komise

předseda Revizní komise
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