
Stanovy 

 

I. Název:  Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s. 

II. IČO:      158 87 839 

III. Vznik: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s. (dále jen jako „Sdružení“  nebo“ Spolek“) 

vzniklo dne 15.1.1991 jako spolek registrovaný podle zákona č. 83/1990 Sb., a to pod 

spisovou  značkou VSP/1-4231/91/R. Ve smyslu ustanovení §3045 odst.1 zákona č. 89/2012 

Sb. (občanského zákoníku, dále jen jako „NOZ“) se považuje od 1.1.2014 za spolek a je 

zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L vložka 1627. 

IV. Sídlo:    Sídlem je Praha.   

                    aktuální zapsané sídlo: Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 00 Praha 1 

V.Účel :  Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s. je nezávislou, nevýdělečnou, dobrovolnou 

profesní organizací výtvarných kritiků a teoretiků, zajišťující i funkci národní sekce AICA – 

Mezinárodní asociace výtvarných kritiků se sídlem v Paříži, a to v České republice i v 

zahraničí.  Provozuje Galerii kritiků pro výstavní činnost s kurátory a pilotním projektem 

každoročně pořádané Ceny kritiky za mladou malbu. 

VI. Hlavní činnost:   

                 1. Hlavní činnosti Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s. je ochrana a uspokojování 

pracovních zájmů členů ve smyslu účelu Sdružení. V rámci hlavní činnosti je oprávněno 

vykonávat tyto činnosti: 

               a)  výstavní a galerijní činnost v oboru vizuálního umění, 

               b)  publikační činnost, zveřejňování a zpřístupňování odborných informací,  

                c) osvětovou, přednáškovou, propagační činnost v oboru, soustřeďování a vyhodnocování 

informací v oboru, zřizování a provoz odborných databází a webů, 

               d)  organizaci a pořádání soutěží, přehlídek, odborných cen, sympozií, konferencí,  

                e) zastupování zájmů členů, jako jejich profesní organizace v ČR, EU a v mezinárodních 

organizacích, 

               f)   vystavování průkazek Sdružení a AICA, vykonávání související činnosti v této oblasti, 

               g)  vytvářet podmínky pro svobodnou, demokratickou a odbornou činnost svých členů, 

s respektem k jejich názorové a tvůrčí subjektivitě. Činnost Sdružení / AICY a jimi 

provozované Galerie kritiků je průběžně monitorována, medializována a archivována,  

s  odkazy na spolupracující instituce na webovém portále www.galeriekritiku.cz. 

Doplňkově probíhá i komunikace s členy a nečleny na facebooku. 

 

http://www.galeriekritiku.cz/


 

VII. Vedlejší hospodářská činnost 

                Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, z.s. může vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, 

zejména prodej děl výtvarných umění, zprostředkování tohoto prodeje, vydavatelskou a 

nakladatelskou činnost, expertní a znaleckou činnost na základě zvláštních oprávnění. Výnosy 

z této vedlejší hospodářské činnosti musí použít na zabezpečení účelu Sdružení. 

VIII. Orgány spolku a statutární orgán 

               1. Orgány spolku jsou členská schůze a výbor. 

                2. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku. Schází se jedenkrát ročně, zpravidla v sídle spolku.  

                3. Členové se mohou zúčastnit rozhodování členské schůze prostřednictvím rozhodování per 

rollam, a to tak, že k bodům programu jednání členské schůze uvedeného v pozvánce na 

členskou schůzi se prostřednictvím emailu výslovně vyjádří, že jsou pro schválení 

konkrétního bodu programu, anebo s ním nesouhlasí. Pokud se člen k nějakému bodu 

nevyjádří, anebo se nevyjádří vůbec, má se za to, že nesouhlasí. Hlasování člena per rollam 

se může dít prostřednictvím emailu člena doručeného na oficiální emailovou adresu 

Sdružení, platný je hlas člena, který bude hlasovat prostřednictvím svého emailu, 

vedeného v členské evidenci. Člen, který se osobně anebo v zastoupení nezúčastní členské 

schůze, může hlasovat shora popsaným způsobem per rollam ještě do jednoho týdne od 

termínu konání členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi, zveřejněná na webu 

Sdružení, může být poslána členovi emailem, pokud je v evidenci uvedena jeho emailová 

adresa. Členové hlasující per rollam se počítají do kvóra členské schůze a počet jejich hlasů, 

stejně jako výsledek jejich hlasování bude zaznamenán v zápise jednání členské schůze.                  

                 4. V mezidobí mezi zasedáním členské schůze řídí činnost Výbor. Výbor má čtyři členy, 

předsedu, dva místopředsedy a pokladníka. Z toho předseda a minimálně jeden 

místopředseda je zároveň členem AICY a pokladník je zároveň tajemníkem obou institucí. 

Členy výboru volí členská schůze. Výbor je oprávněn kooptovat nejvýše dva členy mezi 

zasedáními členské schůze a jmenovat pokladníka. Výbor je oprávněn, vedle organizační a 

hospodářské činnosti spolku, rozhodovat o přijetí a vyloučení člena, výši a splatnosti 

členského příspěvku Sdružení a AICA. Výbor je rovněž oprávněn v době mezi konáním 

členské schůze upravovat stanovy Spolku, pokud tato úprava vyplývá z požadavků 

kladených na spolek nebo jeho činnost obecně závaznými právními předpisy. Úpravu 

stanov výbor předloží na nejbližším zasedání členské schůzi. 

                5. Statutárním orgánem spolku je Výbor. Statutární orgán spolku je kolektivní. Předseda 

výboru jedná jménem spolku v plném rozsahu samostatně. V případě nepřítomnosti 

Předsedy výboru, nemožnosti plnění jeho funkce nebo zániku jeho funkce, je oprávněn za 

spolek jednat 1. Místopředseda spolku, a za něj dále 2. Místopředseda spolku. V rozsahu 

působnosti organizačního řádu jednají za Spolek další členové výboru. 

     IX. členství 



                1. Stávající členové jsou nadále členy spolku, pokud v posledních třech letech uhradili své 

členské příspěvky a své členství ve spolku jednostranně neukončili. Nezaplacením 

členského příspěvku za dobu delší než tři roky zaniká členství člena, a to 1. dne roku 

následujícího poté, co nastane tato právní skutečnost. Výbor je oprávněn v případě 

nepatřičného chování či jednání člena jej vyloučit.  

         2. Členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků,z.s. se může stát výtvarný kritik nebo 

teoretik, který absolvoval vysokou školu příslušného směru nebo jinak prokázal svou 

odbornou způsobilost. Na základě absolutoria či výsledků své práce je přijímán Výborem 

Sdružení. Řádnými členy jsou výtvarní kritici a teoretici, kteří žijí a pracují na území České 

republiky, mimořádnými členy se stávají ti odborníci ze zahraničí, kteří mají české 

občanství. Členem se na základě rozhodnutí Výboru stávají také ti, kdo se výjimečně 

zasloužili o rozvoj oboru.  

                3. Členství ve Sdružení je dobrovolné a není na něj právní nárok. O přijetí za člena a o 

vyloučení člena rozhoduje Výbor. Členství ve Sdružení je předpokladem kandidatury na 

členství v AICA. 

 X. Hospodaření 

               1.  Základním zdrojem hospodaření Sdružení jsou pravidelné členské příspěvky. Jejich roční 

výši stanoví, včetně data splatnosti, Výbor. Člen je povinen hradit pravidelné roční 

příspěvky, počínaje dnem svého přijetí za člena, a to v plné výši i za část roku, v níž byl 

přijat za člena. Členské příspěvky se při ukončení členství nevrací. 

                2. Zdrojem hospodaření Sdružení jsou také dotace z příslušných rozpočtů státu, obce, kraje, 

fondů a dále i dary, dědictví, příspěvky a výnosy z majetku Sdružení, a to i z hospodářské 

činnosti Sdružení. O hospodaření spolku ve vztahu k činnosti informuje na webu Sdružení 

Výroční zpráva. 

               3. Za finanční hospodaření Sdružení, účetní a daňovou evidenci, a odvody odpovídá 

pokladník jako člen Výboru.  

XI.  Závěrečná ustanovení. 

          1. Otázky blíže neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

          2. Tyto stanovy byly přijaty dne…………. jakožto úprava původních stanov Sdružení výtvarných 

kritiků a teoretiků ze dne 30. 3. 2000. 

 

……………………………………… 

Mgr. Vlasta Čiháková – Noshiro, Ph.D. 

předsedkyně  


