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Stanovy spolku MOTUS, z.s. 

I. Úvodní ustanovení 

a. Název spolku:     MOTUS, z.s. 
b. Sídlo spolku (kontaktní adresa)  Veverkova 721/28, Praha 7, 170 00 

II. Právní postavení a účel spolku 

MOTUS, z.s. je neziskový, dobrovolný, nezávislý spolek (dále jen „spolek“), sdružující členy na základě 
společného zájmu členů, za účelem zajišťování kulturních, uměleckých a společenských aktivit, 
ustavený ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“). Spolek je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem. Spolek je 
veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu § 146 občanského zákoníku a navazujících 
ustanovení. 

III. Cíl a činnosti spolku 

Cílem spolku je přispívat k rozvoji kultury. Činnost spolku je zaměřena na podporu tvorby, uměleckých 
aktivit, jejich rozvoj a realizaci především v oblasti moderního divadla a všech nejsoučasnějších forem 
uměleckých projevů.   

K dosažení tohoto cíle spolek předpokládá v rámci své hlavní činnosti tyto aktivity: 

 svými koncepty a projekty podněcuje hledání v oblasti kultury a umění  

 prosazuje nové formy divadla, projekty interdisciplinární, přesahující zavedené rámce 

 dává příležitost k tvorbě a prezentaci, k realizaci experimentů a soustředěné tvůrčí práci 

především začínajícím a mladým profesionálním umělcům 

 pořádá, organizuje a realizuje kulturní akce a umělecké aktivity 

 sdružuje umělce a performery, zřizuje divadelní a umělecké soubory, spolky a skupiny 

 dokumentuje a vytváří databázi nových projektů 

 přibližuje umění nejen mladému publiku, ale i široké veřejnosti, vyhledává a informuje nové 

publikum 

 je prostředníkem v komunikaci mezi umělci, veřejností a médii 

 aktivně se zapojuje do veřejné debaty o koncepci kulturní politiky a systémech financování 

kultury 

 rozvíjí propagaci a neziskovou reklamní činnost v oblasti současného umění  

 pořádá workshopy, kurzy, konference, přehlídky, festivaly atp. 

 organizuje studijní cesty, stáže a zájezdy 

 usiluje o výměnu zkušeností s jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci v ČR i zahraničí 

 věnuje se neziskové publikační a vydavatelské činnosti  

 hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, ke kterému má právo užívání 

 vyhledává sponzory, dárce a potenciální partnery v ČR i zahraničí 

 provozuje divadlo  

Vedle výše uvedených hlavních činností spolek dále vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost, která je 
vykonávána za účelem podpory hlavní činnosti:  

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona  

 pronájem prostor za účelem pořádání akcí třetími subjekty v souladu se zaměřením a cíli 

spolku 

 
IV. Členství ve spolku 
 

a. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 

stanovami a cílem spolku. 
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b. O přijetí člena spolku se rozhoduje na základě návrhu člena rady MOTUS nebo na základě 

podané přihlášky. 

c. Členství se nezakládá na placení členských příspěvků, příspěvky jsou dobrovolné. 

d. Členství vzniká dnem rozhodnutí rady MOTUS o přijetí za člena. 

e. Seznam členů spolku je přístupný v sídle spolku všem subjektům, které osvědčí právní zájem 

na získání informací z tohoto seznamu; o zpřístupnění informací rozhoduje předsednictvo. 

f. Členství zaniká: 

 

 vystoupením člena písemným oznámením 

 úmrtím člena nebo zrušením právnické osoby  

 dohodou, dohodne-li se tak člen spolku s radou MOTUS, zaniká mu členství 

sjednaným dnem, dohoda musí být písemná, za radu MOTUS dohodu podepíše člen 

rady MOTUS pověřený radou 

 zrušením členství na základě rozhodnutí kruhu MOTUS, vyloučení člena spolku musí 

být písemné a doručuje se vyloučenému členu spolku 

 zánikem spolku  

 

V. Práva a povinnosti členů 
 

a. práva členů: 

 podílet se na činnosti spolku  

 volit a být volen do orgánů spolku  

 navrhovat radě MOTUS přijetí nových členů 

 obracet se na orgány spolku s podněty a nápady k další činnosti spolku 

 být informován o hospodaření spolku 

 účastnit se setkání kruhu MOTUS a hlasovat na nich 

b. povinnosti členů: 

 jednat v souladu se stanovami spolku, platnými právními předpisy a rozhodnutím orgánů 

spolku  

 aktivně napomáhat a podílet se na realizaci a plnění cíle spolku  

 svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku  

 jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku 

VI. Orgány spolku 
 
Orgány spolku jsou: 
 

 kruh MOTUS 

 rada MOTUS 

 intendant – programový ředitel 

 

a. Kruh Motus 

 

 Kruh MOTUS je nejvyšším orgánem spolku. 

 Kruh MOTUS tvoří všichni členové spolku.  

 Kruh MOTUS se schází nejméně jednou ročně, svolává jej rada MOTUS alespoň 15 dnů 

předem zasláním pozvánky na emailovou adresu členů spolku uvedenou v seznamu členů 

spolku, která stanoví termín jeho konání a předběžný program.  

 Kruh MOTUS musí být svolán tehdy, pokud o to požádají písemně alespoň dva členové rady 

MOTUS nebo alespoň jedna třetina všech členů spolku. 
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 Zasedání kruhu MOTUS řídí předseda rady spolku MOTUS nebo jiný člen rady MOTUS tímto 

pověřený. 

 

Kruh MOTUS: 

- projednává a schvaluje základní otázky koncepce rozvoje spolku a plán budoucích 

aktivit a úkolů občanského spolku 

- projednává a schvaluje výroční zprávu 

- bere na vědomí rozpočet a roční účetní závěrku  

- rozhoduje o změně stanov spolku 

- volí a odvolává členy rady MOTUS 

- rozhoduje o přijetí fyzické či právnické osoby za člena spolku 
- rozhoduje o vyloučení člena spolku  
- rozhoduje o zániku spolku  

 Kruh MOTUS rozhoduje na základě hlasování.  

 Při hlasování má každý člen spolku jeden hlas. Hlasy jsou si rovné.  

 Kruh MOTUS je usnášeníschopný a jeho usnesení jsou platná, je-li na zasedání kruhu MOTUS 

přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů spolku.  

 Nesejde-li se Kruh MOTUS v usnášeníschopném počtu, rozhodne o dalším postupu rada 

MOTUS.  

 Kruh MOTUS rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.  

 Rozhodnutí o změně stanov spolku a o zániku spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň 

dvě třetiny všech členů spolku. 

 Pro hlasování na zasedání kruhu MOTUS nebo pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání kruhu 

MOTUS lze využít technických prostředků, bude-li možné ověřit totožnost osoby oprávněné 

vykonávat hlasovací právo. 

 Na zasedání kruhu MOTUS zvolí kruh MOTUS zapisovatele. Ohledně zasedání kruhu MOTUS 

se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Kontrolu předešlého zápisu 

provádí kruh MOTUS na svém nejbližším zasedání. Zápis ze zasedání kruhu MOTUS rozešle 

předsedající na elektronické adresy všech členů spolku. 

 
b. Rada MOTUS 
 

 Rada MOTUS je kolektivním statutárním orgánem spolku, plní usnesení kruhu MOTUS, řídí 

činnost spolku a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému 

orgánu. 

 Rada MOTUS má tři členy. Členy rady MOTUS mohou být jen fyzické osoby starší 18 ti let 

splňující další požadavky předepsané zákonem. 

 Za svou činnost odpovídá rada MOTUS kruhu MOTUS.  

 Rada MOTUS volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku. 

 Funkční období členů rady MOTUS je tříleté.  

 Členové rady MOTUS mohou být voleni opětovně.  

 Pokud počet členů rady MOTUS klesne pod 3, předseda rady MOTUS je povinen svolat co 

nejdříve zasedání kruhu MOTUS, na které budou zvoleni chybějící členové rady MOTUS. 

 Předseda a místopředseda spolku zastupují spolek navenek, a to každý z nich samostatně. 

Není-li zvolen předseda ani místopředseda spolku, zastupují spolek navenek alespoň dva 

členové rady MOTUS společně.  

 Předsedu spolku zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda 
spolku nebo jiný jím pověřený člen rady MOTUS.  

 Rada MOTUS, kterou svolává kterýkoliv její člen, se schází podle potřeby.  

 Jednání rady MOTUS organizuje a řídí předseda nebo místopředseda, případně jiný člen rady 

MOTUS předsedou pověřený.  
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 Rada MOTUS je usnášeníschopná, je-li na schůzi rady MOTUS přítomna alespoň nadpoloviční 

většina všech aktuálně zvolených členů rady MOTUS. Rada MOTUS rozhoduje nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných členů.  

 Rozhodnutí o kooptaci člena do rady MOTUS vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny 

všech členů rady MOTUS; toto rozhodnutí je platné do nejbližšího zasedání kruhu MOTUS, 

které rozhodne o zvolení nového člena rady MOTUS, kterým může být i kooptovaný člen rady 

MOTUS 

 Pro hlasování na zasedání rady MOTUS nebo pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání rady 

MOTUS lze využít technických prostředků, bude-li možné ověřit totožnost osoby oprávněné 

vykonávat hlasovací právo. 

 Na zasedání rady MOTUS zvolí rada MOTUS zapisovatele. Ohledně zasedání rady MOTUS se 

pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Kontrolu předešlého zápisu provádí 

rada na svém nejbližším zasedání.  

Rada MOTUS zejména: 
 

- koordinuje činnost spolku 

- hospodaří s majetkem spolku  

- svolává nejméně jedenkrát ročně kruh MOTUS 

- zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí kruhu MOTUS 

- předkládá kruhu MOTUS zprávu o hospodaření spolu s účetní závěrkou  

- svolává zasedání kruhu MOTUS a stanoví předběžný program  

- vede seznam členů spolku, který je uložen v sídle spolku a provádí v něm 

zápisy a jejich změny 

- rozhoduje o kooptaci člena spolku do rady MOTUS 

- uzavírá se členy spolku dohodu o ukončení jejich členství ve spolku  

- pečuje o informovanost členů spolku  

- činí další úkony upravené těmito stanovami 

 
c. Intendant - programový ředitel  
 

 Je volen a odvoláván kruhem MOTUS.   

 Jeho funkční období určí orgán v rámci volby. Intendant může být opakovaně zvolen na další 

funkční období. 

 Možnost jeho znovuzvolení není omezena počtem předcházejících funkčních období. 

 Má právo svolat radu MOTUS. 

 Je povinen řídit se pokyny rady MOTUS, předkládat radě MOTUS na vyžádání veškerou 

dokumentaci a poskytovat radě MOTUS na vyžádání, nejméně však jednou za kalendářní 

čtvrtletí, úplné informace týkající se hospodaření divadla Alfred ve dvoře, na adrese Františka 

Křížka 36, Praha 7 (dále jen „divadlo“) a závazků divadla. 

 Práva a povinnosti intendanta vůči spolku jsou upravena v mandátní smlouvě, která zavazuje 

intendanta k naplňování programové koncepce, na základě které byl kruhem  MOTUS vybrán 

a pověřen programovým vedením organizace. Ve smlouvě budou také vymezeny právní úkony 

a jednání, které může intendant činit sám , a právní úkony a jednání, ke kterým je nutný 

písemný souhlas  předsedy rady spolku, mezi něž patří zejména žádosti o dotace, sponzorské 

smlouvy a jakékoliv závazky přesahující částku 100tis. Kč. K zastupování spolku navenek udělí 

spolek intendantovi plnou moc. 

 Za svou činnost odpovídá intendant – programový ředitel kruhu a radě MOTUS. 

 
NÁPLŇ činnosti intendanta - programového ředitele: 

 
- Je programovým ředitelem divadla, jehož provozovatelem je spolek. 

- Koncepčně a personálně vede realizační tým divadla.  

- Odpovídá za realizaci projektů, hospodaření a účetnictví divadla. 

- Poskytuje kapacitu realizačního týmu k realizaci záměrů spolku schválených kruhem Motus, 

popř. radou Motus.  
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VII. Zásady hospodaření 
 
Spolek je neziskovou organizací. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.  
Zdroji majetku jsou zejména: 

 dotace, subvence a granty  

 dary, dědictví a odkazy 

 příspěvky fyzických a právnických osob  

 příjmy z činnosti, která je v souladu s naplňováním cíle spolku  

 výnosy majetku a příjmy z vedlejší činnosti spolku 

 
Za hospodaření spolku odpovídá statutární orgán spolku, který každoročně předkládá kruhu MOTUS 
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.  
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného kruhem MOTUS. 

 
 

VIII. Pracovně – právní vztahy 
 
Spolek může přijímat zaměstnance do pracovního poměru nebo uzavírat dohody o pracovní činnosti 
nebo o provedení práce, případně uzavírat další dohody a smlouvy s fyzickými nebo právnickými 
subjekty v rámci platných předpisů.  
 

 

IX. Zánik a zrušení spolku 
 
Spolek zaniká: 

 na základě rozhodnutí kruhu MOTUS o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným 

spolkem 

 pravomocným rozhodnutím soudu, případně jiným zákonným způsobem 

Po zrušení spolku likvidátor předá likvidační zůstatek subjektu stejně nebo obdobně účelově 
zaměřenému jako spolek s podmínkou, že jej použije v souladu s myšlenkami a cíli spolku. 

 
 

X. Závěrečná ustanovení 
 
Rada MOTUS může na základě rozhodnutí kruhu MOTUS vydat organizační a jednací řád spolku.  
Spolek má právo v souladu s cílem své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 

 

Dnem přijetí tohoto znění stanov pozbývají platnosti stávající stanovy spolku. 


