
Asociace designérů Moravy, z. s.  
 

Stanovy  
 

Čl. 1 

Název a sídlo spolku 

Asociace designérů Moravy, z. s. (dále také jen „ADM“ nebo „spolek“) je spolkem podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. Sídlem spolku je Přerov. 

Čl. 2 

Účel a předmět činnosti spolku 

Asociace designerů Moravy, z. s. (ADM), působící v České republice od roku 1990, je výběrovým 

sdružením profesionálních designerů a teoretiků designu. Nesvazuje členy žádnou doktrínou, dbá však 

o dodržování kolegiálních vztahů v souladu s kodexem profesionální etiky, přijatým Mezinárodní 

radou asociací průmyslového designu (ICSID).  

Členům i veřejnosti zprostředkovává aktuální informace o vývoji a stavu oboru, nadřazuje promyšlené 

koncepce nad módní trendy a usiluje o všestrannou kultivaci vztahů mezi tvůrci a investory a o 

dodržování dohodnutých pravidel a tvůrčích postupů.  

Vlastními návrhy, metodickými návody, odbornými posudky, přednáškami, výstavní činnosti i 

informacemi na internetu (www.art-visual.cz/adm) zvyšuje kompetenci zodpovědných orgánů i osob, 

rozhodujících o veřejném prostoru i o soukromých iniciativách, vytváří podmínky pro příznivé pracovní 

a společenské klima a růst prestiže oboru. 

Za tím účelem spolek zejména:  

a) pořádá nebo se podílí na pořádání výstav, sympozií a plenérů, tvůrčích diskusí a setkání, kulturně 

společenských akcí, přednášek, besed, výtvarných dílen pro mládež i dospělé, studijních a poznávacích 

exkurzí apod.;  

b) vydává nebo se podílí na vydávání informačních materiálů, katalogů, plakátů, jiných publikací i na 

šíření informací prostřednictvím sdělovacích prostředků a internetu;  

c) vyjadřuje, obhajuje a vhodným způsobem pomáhá prosazovat dohodnuté společné zájmy svých 

členů v oblasti tvůrčí a sociálně právní;  

d) poskytuje odborné konzultace a zpracovává stanoviska k problematice oboru;  

e) navazuje a udržuje kontakty s obdobnými společenstvími v České republice i v zahraničí, případně i 

formou členství ve vyšších profesních organizačních celcích;  

f) pro zabezpečení své činnosti vytváří administrativní i ekonomické podmínky v rámci výše uvedené 

hlavní činnosti spolku;  

g) k podpoře hlavní činnosti může vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost realizovanou zřízením vlastní 

nebo vstupem do jiné obchodní korporace apod., rozhodne-li o tom Shromáždění ADM. 

Čl. 3 

Členství 

a) Členství ADM je řádné, přispívající a čestné. Členem spolku mohou být osoby fyzické a v případě 

přispívajícího členství i právnické, mající bydliště nebo své sídlo na území České republiky nebo v 

souladu s obecnými právními předpisy ČR i v zahraničí. Akcí spolku se mohou zúčastnit vyzvaní hosté, 

kteří nejsou členy spolku; pro jejich přijetí platí postup určený těmito stanovami. 

b) Řádným členem se stane výtvarný umělec nebo teoretik, jemuž bylo členství nabídnuto a který 

členství přijme.  

http://www.art-visual.cz/adm


c) Přispívajícími členy mohou být osoby fyzické i právnické, které chtějí finančně, materiálně nebo 

odborně přispívat k naplňování cílů spolku.  

d) Čestným členem může být fyzická osoba, jejíž přínos k naplňování cílů spolku je natolik významný, 

že zasluhuje zvláštní formu ocenění.  

e) Seznam řádných a čestných členů je veřejný. Za zápis, změny a výmaz ze seznamu i způsob 

zveřejnění zodpovídá Předseda. V listinné formě jsou seznamy všech členů spolu se stanovami uloženy 

v sídle spolku. 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti členů 

4.1 Řádní členové 

a) přijetím členství se zavazují řídit se stanovami ADM a rozhodnutími spolku, 

b) spolurozhodují o záležitostech spolku, 

c) volí a mohou být voleni do všech funkcí ve spolku, 

d) mohou přizvat se souhlasem předsedy ke spoluúčasti na spolkových akcích hosty, 

e) jsou povinni platit ve stanovené výši a lhůtě členské příspěvky. 

4.2 Přispívající členové přispívají na činnost spolku členskými příspěvky, jejichž výši si sami určí. 

Mohou se účastnit Shromáždění ADM s hlasem poradním. 

4.3 Čestní členové nemají žádné povinnosti. Mohou se účastnit Shromáždění ADM s hlasem poradním. 

 

Čl. 5 

Zánik členství 

Členství zaniká 

a) písemným prohlášením člena o vystoupení ze spolku, 

b) administrativně bez dalšího k 31. prosinci roku, v němž nebyl zaplacen členský příspěvek, 

c) ztrátou členství. Zdůvodněný návrh na ztrátu členství může podat Předsedovi spolku kterýkoliv 

řádný člen; Předseda návrh posoudí, projedná s navrhovatelem i s členem, jehož se návrh týká a vydá 

rozhodnutí. Proti rozhodnutí o ztrátě členství je možné podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení návrh 

na přezkoumání Plenární schůzi.  

d) úmrtím nebo zánikem. 

Čl. 6 

Shromáždění ADM 

Nejvyšším orgánem ADM  je Shromáždění ADM, které tvoří řádní členové spolku. Každý řádný člen má 

jeden hlas. 

Shromáždění ADM je svoláváno zpravidla jednou ročně. Svolává ji Předseda spolku z vlastního 

rozhodnutí nebo požádá-li o to písemně nejméně 1/3 řádných členů spolku. V případě nečinnosti 

Předsedy může svolat Shromáždění ADM kterýkoliv člen Rady spolku nebo mluvčí nejméně třetiny 

řádných členů. Svolání musí být zveřejněno obvyklým způsobem nejméně týden předem. 

Shromáždění ADM je usnášeníschopné, pokud se sejde nadpoloviční většina řádných členů. Usnesení 

je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. 



 Nesejde-li se Shromáždění ADM v usnášeníschopném počtu, uskuteční se bez dalšího o půl hodiny 

později Náhradní shromáždění ADM, které je usnášeníschopné za přítomnosti jakéhokoliv počtu 

řádných členů. Usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. 

Shromáždění ADM může rozhodovat také s využitím technických prostředků (hlasování per rollam; 

písemně, elektronicky apod.); návrh rozhodnutí, zdůvodnění, zvolené technické prostředky a termín, 

jímž hlasování končí, rozesílá řádným členům předseda; v případě jeho nečinnosti kterýkoliv člen Rady 

spolku nebo mluvčí nejméně třetiny řádných členů. Není-li doručen souhlas s návrhem, platí, že řádný 

člen s návrhem nesouhlasí; nadpoloviční většina se počítá z celkového počtu řádných členů. 

Čl. 7 

Základní úkoly Shromáždění ADM 

Shromáždění ADM zejména 

a) projednává program činnosti spolku a zprávy předsedy; 

b) schvaluje a mění stanovy spolku; 

c) způsobem, který samo určí, volí z řádných členů na období pěti let samostatně předsedu jako 

statutární orgán spolku, případně na návrh řádného člena rozhoduje o jeho odvolání; rozhoduje o 

zřízení nebo zrušení Rady ADM jako poradního orgánu předsedy; pokud je Rada ADM zřízena, 

samostatně volí v počtu a na období, které samo určí nebo odvolává členy Rady ADM. Uplyne-li 

funkční období, pokračuje předseda jako úřadující předseda a členové Rady ve výkonu funkce až do 

dne uskutečnění další řádné volby; 

d) určuje výši členských příspěvků a termín jejich splatnosti; 

e) rozhoduje o nabídce členství ve spolku podle čl. 3, písm. b) těchto stanov; 

f) rozhoduje o přijetí nebo ukončení členství přispívajících členů; 

g) rozhoduje o udělení čestného členství nebo o jeho ztrátě; 

h) přezkoumává rozhodnutí o ztrátě členství, pokud vyloučený člen podle čl. 5, písm. c) těchto stanov 

podá v písemné formě návrh na přezkoumání; rozhodnutí Shromáždění ADM je konečné; 

i) zřizuje a ruší odborné komise, pracovní skupiny a jiné orgány a určuje rozsah jejich působnosti;  

j) vydává podle svého uvážení závazné vnitřní předpisy, týkající se činnosti spolku; 

k) rozhoduje o formách zabezpečování hlavní činnosti spolku podle čl. 2, písm. g) těchto stanov. 

Čl. 8 

Předseda 

Statutárním orgánem Asociace designérů Moravy, z. s. je předseda, zvolený přímo podle čl. 7, odst. c) 

těchto stanov. Předseda je oprávněn jménem spolku jednat a podepisovat všechny dokumenty; může 

pověřit i jiné osoby, aby v rozsahu zmocnění spolek zastupovaly a dokumenty podepisovaly. Předseda 

je ze své funkce členem Rady spolku. 

Čl. 9 

Rada ADM 

Radu ADM jako poradní orgán předsedy zřizuje nebo ruší Shromáždění ADM. Členové rady ADM 

pomáhají předsedovi v plnění úkolů vymezených rámcově těmito stanovami a konkretizovaných 

usneseními Shromáždění ADM. Podle potřeby si mohou vymezit konkrétní oblasti, kterým se budou 

věnovat (hospodaření spolku, publikační činnost, výstavní činnost apod.). Při rozhodování předsedy 

mají poradní hlas a mají právo, rozhodne-li předseda jinak, své odlišné stanovisko zaprotokolovat. 



Čl. 10 

Rámcové vymezení hospodaření 

ADM hospodaří na základě programu činnosti projednaného Shromážděním ADM. 

a) Příjmy spolku tvoří zejména 

- členské příspěvky, 

- dotace, dary, 

- příležitostné příjmy získané v rámci hlavní činnosti spolku,  

- příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, pokud je na základě rozhodnutí Shromáždění ADM a za 

podmínek stanovených zákonem vyvíjena. 

b) Spolek nabývá majetek a spravuje ho podle obecně platných předpisů. 

c) Majetek a finanční prostředky jsou využívány zejména na 

- plnění hlavní činnosti (účelu) spolku financováním akcí dle čl. 2, písm. a) až f) těchto stanov, 

- krátkodobé neúročené půjčky řádným členům v případě sociální tísně, 

- administrativní náklady, 

- vklady a financování vedlejší hospodářské činnosti dle čl. 2., písm. g) těchto stanov, je-li tato činnost 

vyvíjena. 

Čl. 11 

Zánik spolku Asociace designérů Moravy, z. s. 

O zániku spolku rozhoduje Shromáždění ADM, které určí, jak budou vypořádány závazky spolku a jak 

bude naloženo se zbylým majetkem. 

Čl. 12 

Platnost stanov 

Tyto stanovy byly přijaty Shromážděním ADM dne 7. prosince 2016 a nahrazují dosud platné stanovy 

ze dne 12. června 1996. 

 

 

Jana Vaňková, předsedkyně 


