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Stanovy spolku 

„Scénologická společnost, z. s.“ 

 

 

 

čl. I 

Název a sídlo, působnost a charakter spolku 

 

1. Název spolku zní: Scénologická společnost, z. s. (dále jen „spolek“). 

2. Sídlo spolku: V Zahrádkách 2854/9, 13000 Praha 3, Žižkov. 

3. Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační 

jednotky; celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou. 

4. Charakter spolku: spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský 

zákoník), v němž se sdružují příznivci a podporovatelé scénologie, tj. vědeckého 

přístupu k fenoménům specifického (uměleckého) i nespecifického scénování a 

sebescénování. To znamená, že se v něm sdružují umělci, vědečtí a pedagogičtí 

pracovníci i studenti, kteří vnímají a reflektují současnou dobu a společnost při 

jejich zásadním ovlivnění moderními médii jako dobu a společnost, jejichž 

umělecké i neumělecké projevy není možné zkoumat a hodnotit mimo ten aspekt 

a rovinu, díky kterým je lze nazvat dobou a společností všeobecné scénovanosti. 

Spolek pečuje o veřejné šíření výstupů z  příslušného výzkumu v podobě 

odborných studií, publikací, přednáškové činnosti, seminářů, sympozií a dalších 

aktivit tak, aby přispívaly k rozvoji a zvyšování informovanosti v této oblasti a 

v důsledku toho i ke zvyšování celkové kulturní úrovně občanské společnosti. 

 

 

 

čl. II 

Cíle činnosti 

 

Cíle spolku jsou: 

a) rozvíjet a podporovat vědeckovýzkumnou činnost a poskytovat 

vzdělání v oblasti scénologie, to jest při zkoumání specifických a 

nespecifických scénických projevů života v občanské společnosti, což 

je hlavním posláním spolku; 

b) přispívat svou výzkumnou činností k novým poznatkům v oblasti 

scénického umění; 

c) usilovat o soustavné propojování oblasti praktické tvorby 

(specifických i nespecifických scénických projevů) s její odbornou – 

teoretickou – reflexí; 

d) rozšiřovat informovanost o scénologických přístupech k umění;  

e) vytvářet prostředí pro nové přístupy v oboru scénických umění a 

scénických projevů vůbec; 

f) zprostředkovávat a podporovat výměny informací a vzdělávání 

z oboru scénologie na mezinárodní úrovni; 

g) udržovat umělecké, vědeckovýzkumné, kulturní a obecně společenské 

hodnoty ve zkoumané oblasti a zvyšovat informovanost a péči o tyto 

hodnoty. 
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čl. III 

Formy činnosti 

 

1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku. 

2. Hlavní formou dosahování cílů spolku je obecně prospěšná činnost v oblasti 

vědeckovýzkumného zkoumání uměleckého, kulturního i obecně společenského 

prostředí, v oboru scénologie, zejména: 

a) praktická činnost členů ve spolupráci s uměleckými, vědeckými a 

kulturními institucemi;  

b) odborná konzultační činnost a školení v oblasti scénického umění; 

c) veřejné šíření výstupů z této činnosti: publikační a vydavatelská 

činnost; 

d) pořádání vědeckých seminářů, konferencí a dílen z oblasti scénických 

umění a příbuzných oborů; 

e) vytváření veřejně přístupné databáze literatury a pramenů z oboru 

scénologie; 

f) získávání, soustřeďování, poskytování a zprostředkovávání 

mezinárodní výměny informací z oboru scénologie; 

g) projektová činnost, poskytování poradenství. 

3. Další formy a konkretizace činnosti stanoví členská schůze. 

 

 

 

čl. IV 

Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 18 let. 

2. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 

nadpoloviční většiny členů výboru. 

3. Členství zaniká: 

a) doručením písemného oznámení výboru členem sdružení o vystoupení 

ze sdružení; 

b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení; 

c) nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících 

letech; 

d) úmrtím člena sdružení, zánikem sdružení. 

4. Člen má právo: 

a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti 

informován; 

b) účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen; 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 

d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku; 

5. Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli spolku a svou 

činností naplňovat cíle spolku. 

6. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. Vedením seznamu je pověřen 

výbor sdružení. V seznamu se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno, 

kontaktní adresa, email či telefon.  

 

 

 

čl.V 

Orgány spolku 
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Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze; 

b) výbor spolku;  

c) předseda spolku; 

d) revizor spolku. 

 

 

 

čl. VI 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně. 

2. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li 

přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská 

schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 5 

dnů, náhradní členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet 

přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí 

rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. 

3. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to písemně 1/3 členů 

spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

4. Členská schůze: 

a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; 

pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů 

spolku; 

b) volí výbor spolku a revizora; 

c) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé 

období a revizní zprávu; 

d) rozhoduje o vyloučení člena; 

e) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období; 

f) stanovuje výši zápisného a členských příspěvků. 

 

 

 

čl. VII 

Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku 

 

1. Výbor spolku je sedmičlenný, jeho funkční období jsou dva roky. Ze svého 

středu volí předsedu spolku. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho 

hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. 

2. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru 

spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku: 

a) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku; 

b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další 

období, případné změny stanov a návrh cílů další činnosti. 

3. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají 

předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají a podepisují se 

jménem spolku samostatně.  
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čl. VIII 

Revizor spolku 

 

Revizor spolku: 

1. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí 

členské schůze; jeho funkční období jsou dva roky. 

2. Připravuje revizní zprávu a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá 

členské schůzi. 

3. Funkce revizora spolku je neslučitelná s členstvím ve výboru spolku. 

 

 

 

čl. IX 

Zásady hospodaření 

 

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a 

granty a budou využívány na činnost spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o 

spolupráci s právnickou osobou pro zajištění svých aktivit. 

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami 

činnosti podle těchto stanov a rozpočtem spolku. 

 

 

 

čl. X 

Okolnosti zániku spolku 

 

V případě zániku bude zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí 

členské schůze vybrané neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům 

spolku. 

 

 

 


