
Zápis výsledků korespondenčního hlasování členské schůze Spolku Skutek 

Spolek Skutek, Koněvova 857/47, Praha 3, IČ 02190958

Jelikož  schůze  členské  základny  dne  15.3.2020  nebyla  z důvodu  nedostatku  účastníků
usnášeníschopná, bylo rozhodnuto, že hlasování se uskuteční prostřednictvím emailu, což současné
znění stanov spolku umožňuje (na základě doplnění stanov v roce 2019). 

Dne  26.4.  byla  emailem  z adresy  spolekskutek@gmail.com zaslána  emailová  zpráva  na  mailové
adresy všech platících členů a členek (seznam v příloze) s online formulářem dle přílohy. Dne 18.5.
bylo hlasování uzavřeno s následujícím výsledkem:

- členská  základna  v rozhodné  době  činila  63  členů  a  členek,  online  hlasovalo  48  z nich,
hlasování tak bylo úspěšné a platné

- za nové členky výboru byly zvoleny Johana Lomová a Katarína Hládeková
- výroční zpráva spolku 2018-2020 byla schválena
- byla schválena změna stanov spolku s tím, že stanovy spolku se mění tak, že do čl. VI se za

bod 4 vkládá nový bod 5 následujícího znění: „5. Členská schůze se může scházet a jednat
také online s využitím technických prostředků jako Zoom, MS Teams, Skype apod. Hlasování
na  online  schůzi  je  možné  v  případě  zachování  jeho  tajnosti,  v  opačném  případě  platí
rozhodování per rollam dle bodu 4.“

Výbor spolku tak bude pokračovat ve své činnosti v následujícím složení: Jana Bernartová, Katarína
Hládeková,  Alena  Kunicová,  Johana  Lomová,  Tereza  Velíková  Zuzana  Štefková,  Tomáš  Hrůza,  Jiří
Ptáček. 

Příloha: 1 seznam členů a členek s hlasovacím právem
2 formulář hlasování s otázkami a návrhy rozhodnutí
3 schvalovaná výroční zpráva spolku 2018-2020
4 upravené znění stanov spolku 

Dne 24.5.2021 napsala Alena Kunicová, ověřil Jiří Ptáček
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Příloha č. 1: seznam členů a členek s hlasovacím právem k rozhodnému dni

Böhm David
 Bytelová Denisa
 Dub Petr
 Houser Milan
 Kleinhamplová Barbora
 Skála Jiří
Adamec Jakub
Alster Darina
Artamonov Vasil
Bartlová Anežka
Bernartová Jana
Binko Simona
Boháč Jan
Bystřický Oldřich
Ciprová Barbora
Čechová Veronika
Fassati Tomáš
Fišer Marcel
Habr Marek
Harper Hana
Hládeková Katarína
Hořínková Klimentová Jozefína
Hrůza Tomáš
Janečková Hana
Jestřáb Pavel
Jindrová Tereza
Jonášová Jozefína
Karous Pavel
Klusová Katarina
Kotiková Gabriela
Kottová Karina
Kovařík Jan

Kultová Lucie
Kunicová Alena
Kupková Marika
Lipus Matouš
Lomová Johana
Lukáčová Marie
Meduna Marek
Medunová Součková A.
Nekvindová Tereza
Orten Alžběta
Polák Tadeáš 
Ptáček Jiří
Rathouský Luděk
Salák Milan
Sikora Piotr
Smetana Matěj
Sobotovičová Slávka
Stejskalová Tereza
Sterec Pavel
Straková Marcela
Stupal Ondřej
Šeborová Silvie
Šimera Evžen
Šťastná Fialová El.
Štefková Zuzana
Těthalová Gabriela
Vančát Pavel
Velíková Tereza
Vítková Lenka
Zahálková Šárka
Zálešák Jan

2



Příloha č. 2: formulář hlasování s otázkami a návrhy rozhodnutí
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Příloha č. 3: schválená výroční zpráva Spolku Skutek 2018-2020 
online na https://bit.ly/vyrocni-zprava-skutku-2018-2020 a 
https://spolekskutek.cz/cz/node/6 
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Příloha č. 4: upravené znění stanov Spolku Skutek 

STANOVY SPOLKU SKUTEK 

I. Název a sídlo spolku

Název:

Spolek Skutek

(dále jen „spolek")

Sídlo: Praha

II. Právní postavení spolku

Spolek je korporací ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která vyvíjí svou činnost v oblasti
kulturních a uměleckých aktivit.

III. Účel spolku

1.  Spolek  je  dobrovolné  a  nezávislé  sdružení  kurátorů/kurátorek,  umělců/umělkyň,  teoretiků/teoretiček,
kritiků/kritiček a dalších osob zabývajících se výtvarným uměním.

2. Účelem spolku je vytvoření organizace hájící zájmy jejích členů/členek v oblasti výtvarného umění, podpora a
rozvoj aktivit v oblasti výtvarného umění a realizace kulturních událostí.

3. Své poslání bude spolek plnit především prostřednictvím následujících činností:

a) působení jako profesní organizace sdružující členy/členky spolku,

a  to  zejména  osoby  působící  z  oblasti  profesionálního  výtvarného  umění  (výtvarní/é  umělci/umělkyně,
teoretici/teoretičky umění, kritici/kritičky umění, kurátoři/kurátorky)  a spřízněné osoby se zájmem v oblasti
výtvarného umění (dále jako „dotčené osoby“).

b) podněcování debaty o společných zájmech a potřebách dotčených osob

v oblasti profesionálního výtvarného umění,

c) zprostředkování dané problematiky a účelu spolku veřejnosti formou přednášek, debat, dílen, dalších forem
veřejných prezentací a publikační činností,

d) zastupování zájmů a potřeb kulturních pracovníků vůči státním orgánům

a veřejným institucím a privátním subjektům,

e)  realizace  událostí  výtvarného  umění,  příprava  a  organizační  podpora  kulturních  událostí  
a společenských aktivit,

f) spolupráce a výměna zkušeností s dalšími organizacemi zastupujícími zájmy kulturních pracovníků v oblasti
výtvarného umění a dalších uměleckých oborů.

IV. Členství

1. Členem/členkou spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2. Výši členského poplatku pro daný kalendářní rok schvaluje na návrh výboru spolku hlasováním shromáždění
Členské schůze na prvním řádném konání Členské schůze v daném kalendářním roce. Ve výjimečných případech
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může na základě písemně formulovaného návrhu nebo požadavku člena spolku rozhodnout výbor o odložení
platby poplatku či o jeho kompletním prominutí.

3. Členství ve spolku může být:

a) řádné

b) čestné

4. Spolek na základě písemného svolení jednotlivých členů / členek vede seznam všech členů / členek, orgánů a
pracovních skupin ve veřejně přístupném rozhraní webových stránek spolku. Zápis do seznamu členů/členek je
proveden na základě řádného přijetí nové/ho členky/člena. Výmaz členství probíhá bezprostředně na základě
ukončení členství ve spolku. Uvedení ukončení data činnosti v rámci spolku je v seznamu nadále evidováno za
jménem bývalého člena/členky.

V. Práva a povinnosti členů/členek

1. Člen/členka má právo zejména:

a) podílet se na činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích z členství ve sdružení,

b) volit a být volen/a do orgánů spolku,

c) navrhovat výboru přijetí nových členů/členek,

d) obracet se na orgány spolku s podněty k další činnosti spolku a se stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e) být informován/a o hospodaření spolku a nahlížet do ročního vyúčtování spolku,

f) být informován/a o veškeré činnosti spolku.

2. Člen/členka má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení Členské schůze a výboru sdružení a jejich operativních rozhodnutí,

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech a pracovních skupinách spolku.

3.  S  oběma  druhy  členství  jsou  spojena  stejná  práva  a  povinnosti;  čestný/́á  člen/členka
není povinen/povinna platit členský příspěvek.

VI. Orgány spolku

1. Orgány jsou:

a) Členská schůze

b) Výbor

c) Předseda a Místopředseda

d) Kontrolní komise

e) Pokladník

2. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předsedu a Místopředsedu volí Výbor ze svých členů.

3.  Zásady a  pravidla  činnosti orgánů spolku  určí  svým rozhodnutím Výbor.  Výbor  může také  zřizovat  další
orgány a pracovní skupiny spolku a také rozhodnout o založení pobočného spolku.
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4.  Členská  schůze  může  rozhodovat  i  korespondenčním způsobem.  Výbor  zašle  na  adresy,  nebo  emailové
adresy nebo obdobným elektronickým způsobem členů a členek spolku návrh rozhodnutí, podklady potřebné
pro jeho posouzení a údaj o lhůtě, ve které se má člen nebo členka spolku vyjádři (minimálně 10 dnů) a jiné
pokyny nebo informace potřebné pro hlasování. Výsledek hlasování oznámí výbor členům a členkám spolku
písemně nebo jiným vhodným způsobem.

5. Členská schůze se může scházet a jednat také online s využitím technických prostředků jako Zoom, MS
Teams, Skype apod. Hlasování na online schůzi je možné v případě zachování jeho tajnosti, v opačném případě
platí rozhodování per rollam dle bodu 4.

VII. Kontrolní komise

Zřizuje se Kontrolní komise spolku.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.  Výbor  spolku  vydá  organizační  a  jednací  řád  spolku  a  přijme  další  rozhodnutí  k  detailnímu  provedení
ustanovení těchto stanov.

2. Spolek vydává výroční zprávu.

3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
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