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 Stanovy spolku 
 

„Středisko východočeských spisovatelů, z.s.“ 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
Název spolku je: "Středisko východočeských spisovatelů, z.s." (dále také jen 
„Spolek“ či „Středisko východočeských spisovatelů“). 

Sídlo Spolku je: Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
Spolku bylo přiděleno IČ: 266 35 747. 

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, pobočkou v Pardubicích, v oddílu L, vložka č. 5008. 

 
Spolek se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“), od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 

občanského zákoníku ve spojení s § 214 a násl. občanského zákoníku.  
 

Článek II. 

Právní postavení členů Spolku 

1. Spolek je dobrovolná nezávislá a nepolitická korporace, sdružující členy 

Spolku, kteří mají společný zájem o rozvoj literatury a ostatních forem 
umění. 

2. Spolek je právnickou osobou. 

Článek III. 
Cíl a činnosti Spolku 

 
1. Cílem (účelem) Spolku je sdružovat jednotlivce, vytvářet podmínky pro 

svobodnou uměleckou, a to zejména literární tvorbu svých členů a její 

společenské uplatnění, přispívat k rozvoji kultivované  společnosti, lidské 
odpovědnosti a poznání prostřednictvím umění. 

 
2. Za účelem dosažení stanoveného cíle Spolek především: 

a) prosazuje a chrání svobodu slova a tvorby; 

b) chrání tvůrčí a profesní zájmy a práva svých členů, podporuje 
publikační činnost svých členů; 

c) podporuje  různé formy uměleckého, zejm. literárního života a jejich 
prezentaci na veřejnosti; 

d) organizuje či pořádá společensko-kulturní akce, jako např. besedy, 

literární večery a čtení, divadelní představení, odborné přednášky, 
literární i výtvarné soutěže, křty knih, vernisáže; 

e) podporuje kontakty svých členů se spisovateli a dalšími umělci 
jiných regionů České republiky, jakož i cizích států a národů, je 
otevřen mezinárodním stykům; 
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f) spolupracuje s jinými organizacemi, spolky, jakož i jednotlivci, jež 
sledují shodné či obdobné cíle jako Spolek, podporuje spolupráci 

těchto subjektů na celorepublikové úrovni; 
g) v rámci možností může zastupovat zájmy svých členů ve styku se 

státními orgány a společenskými organizacemi; 

h) vyvíjí kulturně-vzdělávací činnost zaměřenou na děti a mládež, 
může spolupracovat s rodinami, školami, knihovnami a dalšími 

subjekty s kulturně-vzdělávacími zájmy; 
i) vydává v souladu s platnými právními předpisy neperiodické 

publikace a může vydávat periodický tisk. 

3. Spolek může za účelem splnění cíle zakládat regionální (oblastní) sekce 
(dále jen „oblasti“) a oborové sekce (dále jen „sekce“). Spolek rovněž 

může za účelem splnění cíle zakládat pobočné spolky pro konkrétní 
jednotlivé projekty. Pobočnými spolky však nejsou oblasti ani sekce.  

4. Informace o své činnosti zveřejňuje Spolek na svých webových stránkách 
www.spisovatelevc.cz. 

5. Spolek může vedle hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou 

činnost, která není v rozporu s posláním a cíli Spolku, naopak slouží k 
podpoře hlavní činnosti Spolku a k hospodárnému využití spolkového 

majetku.  

Článek IV. 
Vznik a zánik členství 

 
1. Členství ve Spolku může být tohoto druhu: 

a) řádné; 
b) čestné. 

2. Řádným členstvím se rozumí členství v: 

a) Středisku východočeských spisovatelů – v literární sekci; 
b) Klubu při Středisku východočeských spisovatelů, a to v některé 

z jeho sekcí. 

a) Řádným členem Spolku se může stát osoba, která Spolku doručí 
svou písemnou žádost o členství ve Spolku (přihlášku), v níž  

 vysloví souhlas s cílem (účelem) Spolku a jeho stanovami 

 zaváže se dodržovat stanovy Spolku.  

b) Žádost o členství ve Spolku projednává a rozhoduje o ní vždy výbor 
na svém nejbližším jednání. O žádosti výbor může rozhodnout 
nadpoloviční většinou všech svých členů. O rozhodnutí výbor 

žadatele písemně vyrozumí. Členství vzniká ke dni rozhodnutí 
výboru o vyhovění žádosti, tj. ke dni rozhodnutí výboru o přijetí 

žadatele za člena, ne však dříve než uhrazením členského 
příspěvku. Současně s rozhodnutím o přijetí žadatele za člena 
rozhodne výbor o tom, do které sekce Spolku žadatele zařazuje, kdy 
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rozhodnutí o zařazení žadatele do vybrané sekce záleží na svobodné 
úvaze výboru (za splnění níže uvedených podmínek).  

c) O přijetí do literární sekce Spolku rozhoduje výbor na základě 
odborného posudku a doporučení některého ze stávajících členů 
literární sekce Spolku. Pro přijetí žadatele do literární sekce Spolku 

se doporučuje, aby byla posuzována jeho publikační činnost 
v rozsahu alespoň dvou knih, kdy rozhodujícím kriteriem je kvalita 

publikací. 

d) Členství může vzniknout bez ohledu na světonázorové přesvědčení a 
politickou příslušnost, nejsou-li tyto v rozporu se základními 

humanistickými principy. 

e) V případě rozhodnutí výboru o nepřijetí žadatele za člena má 

žadatel právo se odvolat k členské schůzi. 
 

3. Čestným členem se může stát na základě návrhu kteréhokoliv řádného člena 
Spolku osobnost, která má výjimečné zásluhy o českou kulturu a vyjádří 
souhlas se stanovami Spolku a se svým členstvím ve Spolku. O udělení 

čestného členství rozhoduje členská schůze. 

4. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením; 
b) úmrtím člena; 
c) zrušením členství na základě rozhodnutí výboru Spolku; 

d) zánikem Spolku; 
e) vyloučením;  

f) neuhrazením členského příspěvku za trvání členství ve Spolku, 
pokud je vybírán. 

5. Návrh na vyloučení člena může podat výbor nebo revizní komise s uvedením 

důvodu; důvodem může být porušování stanov Spolku nebo obecně platných 
morálních zásad společnosti. O vyloučení rozhodne členská schůze 

dvoutřetinovou většinou členů přítomných na schůzi. Hlasování o členství je 
vždy tajné. Členství zaniká dnem doručení rozhodnutí o vyloučení 
vyloučenému členovi. 

6. Zruší-li výbor svým rozhodnutím členství, písemně o tom dotčeného člena 
vyrozumí. Člen má právo do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno 

rozhodnutí výboru, se proti tomuto rozhodnutí odvolat ke členské schůzi. 
Členská schůze o odvolání rozhodne dvoutřetinovou většinou členů 
přítomných na schůzi. V případě nevyužití práva na podání odvolání členství 

zaniká marným uplynutím lhůty pro podání odvolání, anebo v případě 
včasného a řádného podání odvolání dnem, kdy o něm rozhodne členská 

schůze.  

7. Členovi, jehož členství ve Spolku zaniklo (bez ohledu na důvod zániku), se 
zaplacený členský příspěvek nevrací. Pouze v případě, že žadatel o členství ve 

Spolku spolu s žádostí zaplatil členský příspěvek, avšak následně jej výbor 



4 

Spolku do Spolku nepřijal, je Spolek povinen bezodkladně vrátit žadateli 
zaplacený členský příspěvek v plné výši.  

Článek V. 
Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti Spolku, jeho akcích; 
b) podílet se na tvorbě a realizaci programu Spolku; 

c) od osmnácti let volit a být volen do orgánů Spolku; 
d) navrhovat přijetí nových členů; 
e) na informace o činnosti Spolku včetně hospodaření (tyto informace 

může požadovat jen po výboru Spolku); 
f) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat je o 

vyjádření; 
g) účastnit se členských schůzí; 

h) v případě nesouhlasu s rozhodnutím výboru odvolat se k členské 
schůzi. 

2. Pouze řádný člen je oprávněn na zasedání členské schůze hlasovat o 

záležitostech projednávaných na schůzi.  

3. Řádný člen má povinnosti zejména: 

a) seznámit se se stanovami Spolku, respektovat je a dodržovat; 
b) na základě svého zájmu a svých možností se podílet na činnosti 

Spolku, napomáhat v realizaci poslání a cílů Spolku; 

c) účastnit se členských schůzí a řídit se jejími rozhodnutími; 
d) platit včas roční členský příspěvek za trvání členství, pokud je 

vybírán, případně jiné poplatky související se členstvím a činností 
Spolku; 

e) na požádání podat výboru písemnou informaci o své činnosti; 

f) dodržovat zásady obecné morálky a rozvíjet vztahy vzájemné úcty, 
respektování a důstojnosti mezi členy; 

g) chránit a zvelebovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti 
Spolku, a usilovat o dobré jméno Spolku; 

h) oznamovat Spolku změnu svých údajů, zejm. jména a příjmení, 

adresy trvalého bydliště, adresy pro doručování a emailové adresy.  

4. Čestný člen má povinnost seznámit se se stanovami Spolku, respektovat je 

a dodržovat. 

5. Roční členský příspěvek, bude-li vybírán, se platí na období jednoho 
kalendářního roku. Členský příspěvek hradí člen v plné výši, i když jeho 

členství nebude trvat po celý rok. Výbor může rozhodnout o udělení 
výjimky o úplném, nebo částečném prominutí povinnosti úhrady členského 

příspěvku.  

6. Nezletilého člena zastupuje jeho zákonný zástupce. 

7. Pro potřeby provozování své činnosti shromažďuje Spolek osobní údaje 

svých členů v nezbytně nutném rozsahu. Osobami, které jsou oprávněny 
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s těmito údaji nakládat, jsou předseda a místopředseda výboru, tajemník, 
vedoucí oblastí a sekcí, redaktoři bulletinu a sborníku, redaktor a správce 

internetových stránek www.spisovatelevc.cz. Tyto osoby jsou povinny 
s osobními údaji členů nakládat obezřetně a nezveřejňovat je či nedávat k 
dispozici dalším osobám bez souhlasu jejich nositele. Spolek je oprávněn 

na internetových stránkách www.spisovatelevc.cz zveřejnit jméno a 
fotografii člena Spolku, pokud tento písemně Spolku nesdělí svůj 

nesouhlas s jejich zveřejněním. 

8. Písemnosti Spolek doručuje svým členům elektronicky na emailovou 
adresu, kterou člen Spolku za tímto účelem sdělí; písemnost se má za 

doručenou třetím dnem následujícím po odeslání písemnosti. Nemá-li člen 
emailovou adresu, doručuje mu Spolek písemnosti osobně nebo poštou, a 

to na adresu, kterou člen Spolku za tímto účelem nahlásí; písemnost se 
má za doručenou dnem převzetí či odmítnutí převzetí zásilky, nejpozději 

však třetím dnem následujícím po dni, kdy bylo poštovním přepravcem 
členovi umožněno zásilku převzít.   

8. Tzv. jinými poplatky souvisejícími se členstvím a činností Spolku ve smyslu 

odst. 3. písm. d) tohoto čl. V. stanov Spolku se rozumí zejména účastnické 
poplatky vybírané na akcích Spolku. Výši účastnických poplatků na akcích 

pořádaných jednotlivými sekcemi či oblastmi stanovují vedoucí těchto 
sekcí či oblastí, a to po předchozím schválení hospodářem Spolku; 
nejpozději do 1 týdne ode dne konání akce jsou povinni vybrané příspěvky 

zúčtovat prostřednictvím hospodáře. Výši účastnických poplatků na akcích 
pořádaných na úrovni celého Spolku stanovuje výbor Spolku. 

Článek VI. 
Organizační struktura Spolku 

1. Základními organizačními celky jsou: 

 „Středisko východočeských spisovatelů – literární sekce“, které 
sdružuje renomované literáty; 

 „Klub při Středisku východočeských spisovatelů“, který sdružuje 
příznivce z jiných uměleckých oborů, začínající autory literární tvorby a 
členy organizační sekce. 

2. Klub při Středisku východočeských spisovatelů (dále také jen jako „Klub“) 
je členěn do těchto sekcí: sekce začínajících autorů, sekce výtvarná, sekce 

dramatická, sekce hudební, sekce organizační. V čele jednotlivých sekcí 
jsou vedoucí sekcí. 

3. Z rozhodnutí výboru může být člen sekce začínajících autorů přeřazen do 

sekce literární. Výbor v takovém případě rozhoduje podle stejných kritérií 
a pravidel jako při přijímání nových členů – žadatelů, kteří dosud nejsou 
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členy Spolku. Člen může být současně členem literární sekce Spolku a 
sekcí Klubu, vyjma sekce začínajících autorů. 

4. Činnost Spolku je teritoriálně řízena vedoucími oblastí. Oblasti jsou: 
Pardubicko, Hradecko, Orlicko, Vysočina. V čele jednotlivých oblastí jsou 
vedoucí oblastí. Oblasti nemusí být vymezeny striktně podle svého území a 

nemusí se shodovat s územním vymezením krajů (či okresů), coby 
územních jednotek republiky, které jsou stanoveny zákonem č. 36/1960 

Sb., o územním členění státu. Jejich působnost je vymezována výborem. 

Článek VII. 
Orgány Spolku  

 
Orgány Spolku jsou: nejvyšší orgán, statutární orgán, výbor a revizní komise.  

1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. 

2. Statutárním orgánem Spolku je předseda výboru. 

3. Orgány Spolku mohou být tvořeny pouze osobami, které jsou zároveň 
členy Spolku. 

VII. a) Členská schůze 

 
1. Členská schůze je svolávána výborem v případě potřeby, nejméně však 

jednou za rok. Jednou za čtyři roky je svolána členská schůze, při níž jsou 
voleni zástupci výboru a revizní komise. Výbor svolá členskou schůzi dále 
vždy, když o to požádá alespoň polovina členů Spolku. 

 
2. Členskou schůzi svolá výbor pozvánkou odeslanou členům Spolku nejméně 

10 dnů přede dnem konání jejího zasedání. Pozvánka musí obsahovat 
místo, čas a program (pořad) zasedání členské schůze.  

3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 

všech členů Spolku. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů 
přítomných v době usnášení. Každý řádný člen má jeden hlas.  

4. V případě, že nebude řádně svolaná členská schůze usnášeníschopná, 
bude schůze zrušena a statutární orgán nebo ten, kdo schůzi svolal, svolá 
členskou schůzi na náhradní zasedání. Náhradní zasedání členské schůze 

se může konat bezprostředně po skončení zrušené schůze, kdy pro svolání 
schůze na náhradní zasedání není nutné rozesílat členům Spolku 

pozvánku. Členská schůze je na náhradním zasedání usnášeníschopná za 
přítomnosti libovolného počtu členů a usnesení přijímá nadpoloviční 
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Na náhradním zasedání 

může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad 
předchozího zasedání. 

5. Členská schůze: 

 schvaluje změnu stanov; 
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 volí výbor a revizní komisi; 

 schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření; 

 schvaluje plán práce a rozpočet; 

 schvaluje výši a splatnost členských příspěvků; 

 rozhoduje o zániku Spolku 

 rozhoduje o dalších věcech, ke kterým je povolána platnými stanovami 
Spolku. 

VII. b) Výbor a statutární orgán 
 

1. Výbor Spolku je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost 

odpovídá členské schůzi. 

2. Výbor Spolku řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními členské schůze. 

3. Výbor má 7-9 volených členů. Volební období výboru je čtyřleté. 
Kandidátku pro volbu výboru sestavuje stávající výbor na základě návrhů 

členů Spolku. Doporučuje se, aby ve výboru převažovali členové literární 
sekce. Opětovná volba členů výboru Spolku je možná. V případě potřeby 
má výbor právo kooptovat až tři další členy. 

4. Výbor Spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, 
nejméně však hlasy třech členů.  

5. Výbor se schází nejméně čtyřikrát ročně, podle potřeby častěji; svolává jej 
předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. 

6. Výbor Spolku zejména: 

a) ze svého středu volí svého předsedu a místopředsedu a jmenuje 
tajemníka; 

b) volí vedoucí jednotlivých sekcí a oblastí Spolku; 
c) rozhoduje o personálním odměňování; 
d) organizuje a řídí činnost Spolku, připravuje plán práce a rozpočet; 

e) schvaluje vnitřní směrnice; 
f) jmenuje hospodáře Spolku; 

g) projednává zprávu o hospodaření, kterou připravuje hospodář 
jednou ročně; 

h) zpracovává výroční zprávu; 

i) svolává členskou schůzi a zpracovává podklady pro její rozhodnutí; 
j) rozhoduje o přijetí za člena Spolku, o zrušení členství člena Spolku a 

o dalších věcech, ke kterým je povolán platnými stanovami Spolku 
či zákonem. 

4. Předseda výboru je statutárním orgánem Spolku, tedy zastupuje Spolek 

navenek a jedná jeho jménem. Předseda výboru jedná za Spolek 
samostatně ve všech záležitostech. Předseda výboru může svým 

písemným rozhodnutím pověřit i jiného člena výboru jednáním jménem 
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Spolku. O výsledku svých jednání jsou tito členové povinni informovat 
výbor na jeho nejbližším zasedání. 

5. Místopředseda výboru zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a ve 
věcech předsedou jemu svěřených. 

6. Tajemník vykonává činnosti dle pokynů výboru, zejm. zpracovává 

administrativní záležitosti, vede evidenci žádostí o členství, rozesílá 
korespondenci členům Spolku, aktualizuje členskou základnu a podává o 

tom zprávu výboru.  

7. Předseda výboru zodpovídá za řádné vedení účetní evidence Spolku, 
přičemž tato povinnost je splněna i smluvním zajištěním této povinnosti 

prostřednictvím externího subjektu (účetní firmy). 

8. Členství ve výboru zaniká: 

 skončením mandátu 

 písemnou rezignací na funkci (dnem doručení rezignace výboru) 

 odvoláním z funkce členskou schůzí (dnem jejího rozhodnutí) 

 úmrtím člena. 

VII. c) Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem Spolku. Za svoji činnost odpovídá 
členské schůzi. Jednou ročně kontroluje hospodářskou činnost Spolku a 

zprávu o kontrole předává na nejbližší členské schůzi.  

2. Revizní komise má tři členy. Volební období revizní komise je čtyřleté. 
Členství v revizní komisi zaniká ze shodných důvodů, jak je stanovami 

Spolku uvedeno pro zánik členství ve výboru. Opětovná volba členů revizní 
komise je možná. 

3. Členové revizní komise jsou zváni na jednání výboru, nemají však 
hlasovací právo. 

Článek VIII. 

Zásady hospodaření 

 

1. Hospodaření Spolku se řídí obecně platnými předpisy, plánem práce a 
rozpočtem, schváleným členskou schůzí. 

2. Spolek získává prostředky zejména: 

a) z členských příspěvků  

b) ze sponzorských darů či účelových dotací, poskytnutých fyzickými 

nebo právnickými osobami, odkazů, dědictví apod.; 
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c) ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů orgánů samosprávy 

a obcí, z fondů EU; 

d) z benefičních akcí, z veřejných sbírek, popřípadě z jiných 

doplňkových aktivit; 

e) z úroků a z jiných výnosů majetku Spolku. 

2. Prostředky Spolku slouží k rozvoji činnosti a naplnění cílů Spolku. Majetek 

Spolku je v jeho vlastnictví. 

3. Za provádění hospodářských operací je zodpovědný hospodář, schvaluje je 

předseda výboru (příp. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy). 

4. Způsob vedení evidence majetku a účetní manipulaci s ním určuje vnitřní 
směrnice Spolku. 

Článek IX. 
Zánik Spolku a majetkové vypořádání 

 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem 

na základě rozhodnutí členské schůze. Pokud se členská schůze 

nesejde ani opakovaně, rozhodne o zániku výbor. Současně s 

rozhodnutím o zániku musí být rozhodnuto o způsobu majetkového 

vypořádání Spolku; 

b) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení nebo rozpuštění Spolku. 

2. Při rozpuštění Spolku se jeho majetek převede podle rozhodnutí členské 
schůze (a pokud se členská schůze nesejde ani opakovaně, pak dle 
rozhodnutí výboru) jiné organizaci či organizacím s obdobným předmětem 

činnosti. Majetek, který nová organizace nemůže využít přímo, se zpeněží 
a převede se na tuto organizaci spolu s peněžními prostředky Spolku. 

Při sloučení Spolku s jinou právnickou osobou se majetek Spolku převede 
na přejímající právní subjekt.  

3. Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejících odstavců 

zajišťuje výbor Spolku na základě rozhodnutí členské schůze.  

Článek XI. 

Změny a doplňky stanov 

 

1. Stanovy Spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemnou. Změny 

stanov Spolku vyžadují schválení členskou schůzí.  

 

2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní 

předpisy. 
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Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Toto znění stanov Spolku bylo přijato usnesením členské schůze dne 

4.12.2015 v Hradci Králové. Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují 

veškerá předchozí znění stanov Spolku, která se tímto ruší. 

 

2. Členové, kteří měli dle dosud platných stanov typ členství “zahraniční”, 

stávají se přijetím těchto stanov dle jejich čl. XII odst. 1 členy řádnými. 

 
 

V Hradci Králové dne 4.12.2015 
 

Předseda Spolku: 

Eva Černošová 

 
 

 
…………………………………………………………… 
 

 
 

 


