STANOVY
Ústřední umělecká rada
základních uměleckých škol České republiky
(dále jen „Spolek“)

Článek I.
Název, sídlo, postavení Spolku
1. Ústřední umělecká rada základních uměleckých škol České republiky, zkráceně ÚUR ZUŠ ČR, je
samostatným a dobrovolným spolkem podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném
znění.
2. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách. Spolek je právnickou
osobou.
3. Sídlem Spolku je Základní umělecká škola Praha 1, Biskupská 1276/12, PSČ 110 00.
4. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí
v souladu s právními předpisy České republiky.

Článek II.
Účel Spolku
1. Účelem Spolku je:
a) plnit roli poradního sboru MŠMT ČR v souladu se Statutem ÚUR ZUŠ ČR vydaným MŠMT;
b) projednávat a zpracovávat podněty a náměty přicházející z pedagogické praxe ze základních

uměleckých škol a zajišťovat metodickou podporu pedagogům v oblasti základního
uměleckého vzdělávání
c) podílet se na řešení odborných otázek uměleckého vzdělávání a na revizích Rámcového
vzdělávacího programu
d) prostřednictvím svých členů v systému uměleckých rad podporovat implementaci nových
metod a pedagogických přístupů v základních uměleckých školách
e) vypracovávat a průběžně aktualizovat podmínky soutěží a přehlídek žáků ZUŠ vyhlašovaných
MŠMT ČR a podílet se na jejich odborném zajištění,
f) aktualizovat dle potřeby Organizační řád soutěží a přehlídek žáků ZUŠ, Manuál hodnocení a
další související dokumenty.
g) Zajišťovat administraci a organizaci soutěží a přehlídek žáků ZUŠ v používaném
elektronickém systému, který bude umístěn na webových stránkách ÚUR ZUŠ ČR.
h) spolupracovat s MŠMT, NIDV, NÚV a dalšími institucemi při přípravě dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
i) spolupracovat s Asociací ZUŠ ČR při řešení otázek týkajících se zajištění fungování systému
základních uměleckých škol v rámci vzdělávací soustavy České republiky.
j) Pomocí své organizační a komunikační struktury umožňovat a rozvíjet kontakty, spolupráci,
odborný dialog a společné projekty základních uměleckých škol celé ČR.
2. Při zajišťování hlavní činnosti je Spolek žadatelem o dotační a jiné finanční prostředky především
na podporu soutěží a přehlídek žáků ZUŠ a ostatních aktivit, pořádaných spolkem, jejich
administraci a organizaci.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
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Článek III.
Členství
1. Členem Spolku může být kterákoli základní umělecká škola ČR, zařazená v rejstříku škol,
tvořících vzdělávací soustavu České republiky.
2. Přijetí základní umělecké školy za člena Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku.
3. Školu ve Spolku zastupují pedagogové dané školy v jednotlivých nástrojových a oborových
sekcích. Tyto sekce jsou součástí organizační struktury Spolku, zastoupené na úrovni jednotlivých
krajů Krajskou uměleckou radou (KUR).
Tu tvoří předsedové jednotlivých nástrojových a oborových sekcí v rámci kraje.
Členové KUR volí ze svého středu předsedu KUR, který řídí a koordinuje činnost Krajské
umělecké rady.
Krajská umělecká rada může iniciovat vznik a práci okresních uměleckých rad (OUR), které jsou
pomocným orgánem KUR.
Na celostátní úrovni jsou členové zastoupeni Ústřední uměleckou radou, která je tvořena:
a) předsedy KUR
b) předsedy nástrojových a oborových sekcí v rámci České republiky.
Členové ÚUR volí ze svého středu předsedu ÚUR, který řídí a koordinuje činnost ústřední
umělecké rady.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů Spolku
1. Členové mají zejména právo:
a) Podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku;
b) hlasovat prostřednictvím svého zástupce na členské schůzi Krajské nebo Ústřední
umělecké rady;
c) využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty;
d) podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
2. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:
a) Dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku a řídit se jimi při výkonu činnosti;
b) řádně plnit povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku a Spolkem
uzavřených smluv;
c) řádně platit členské příspěvky, jsou-li tyto stanoveny.

Článek V.
Zánik členství
Členství ve Spolku zaniká
a) Vyloučením pro porušení povinností stanovených v čl. IV. těchto Stanov.
b) Ukončením členství na vlastní žádost, které je účinné dnem oznámení o vystoupení
předsedovi ÚUR.
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Článek VI.
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou: a) Předseda ÚUR
b) Kolegium předsedy ÚUR (dále jen “Kolegium”)
c) Ústřední umělecká rada

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

a) Předseda ÚUR
Je statutárním orgánem Spolku a jeho jménem jedná navenek v součinnosti se zástupci členů
Spolku;
Je volen Členskou schůzí ÚUR; Volební období je pětileté;
Ze členů Ústřední umělecké rady si vybírá a jmenuje členy Kolegia předsedy ÚUR;
řídí činnost Kolegia;
může pověřit jednoho z členů Kolegia ke svému zastupování v jím vymezeném rozsahu;
Za Spolek podepisuje vždy předseda ÚUR;

b) Kolegium předsedy ÚUR
1.1. je sedmičlenné ve složení:
a) předseda ÚUR
b) 3 zástupci za hudební obor,
1 zástupce za literárně dramatický obor,
1 zástupce za taneční obor
1 zástupce za výtvarný obor
1.2. a) je usnášeníschopné při účasti 4 členů, pokud je přítomen alespoň 1 ze zástupců nehudebních
oborů. Každý z členů má jeden hlas;
b) V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy ÚUR
c) Kolegium se svolává nejméně 4x za rok;
d) Kolegium musí být svoláno, požádají-li o to písemně členové Kolegia, disponující
alespoň nadpoloviční většinou hlasů.
1.3. k přijetí rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina hlasů;
1.4. k přijetí usnesení o zániku Spolku je nutný souhlas všech hlasů;
1.5. Zasedání Kolegia se konají dle potřeby, svolává je předseda ÚUR;
1.6. Kolegium navrhuje/zpracovává/předkládá:
a) Symboliku, stanovy, směrnice a usnesení Spolku,
b) rozpočet Spolku na příslušný rok
c) výroční zprávu za předcházející období
d) zprávu o hospodaření za předcházející období;
1.7. Členství v Kolegiu zaniká:
a) Odstoupením z funkce;
b) úmrtím člena Kolegia;
1.8. Kolegium má právo kooptovat nového člena.
1.9. Kolegium může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně
jiné osoby.
c) Ústřední umělecká rada
1. Ústřední umělecká rada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi Ústřední umělecké rady svolává nejméně jedenkrát za rok předseda ÚUR.
3. Den, místo konání a program zasedání oznámí předseda ÚUR členům Ústřední umělecké rady
písemně nejméně 30 dnů před termínem konání Členské schůze; Členská schůze se považuje za řádně
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svolanou také v případě, když jsou na Členské schůzi přítomní všichni členové Ústřední umělecké
rady, a pokud všichni do zápisu prohlásí, že na dodržení stanovené lhůty netrvají.
4. Pozvánka na zasedání Členské schůze musí obsahovat místo, čas a program Členské schůze.
5. Změny a doplnění programu Členské schůze jsou možné, jestliže je schválí nadpoloviční většina přítomných
členů Ústřední umělecké rady.
6. Členskou schůzi řídí předseda ÚUR, případně jiný člen Kolegia jím pověřený.
7. Členská schůze Ústřední umělecké rady je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny všech
členů.
8. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných členů Ústřední umělecké rady, přičemž každý
člen má 1 (slovy: „jeden“) hlas.
9. Členská schůze schvaluje:
a) Symboliku, stanovy, směrnice a usnesení Spolku,
b) rozpočet Spolku na příslušný rok
c) výroční zprávu za předcházející období
d) zprávu o hospodaření za předcházející období;
e) výši členského příspěvku
f) Členská schůze rozhoduje:
a) o vyloučení člena ze Spolku;
b)
o zrušení a způsobu zrušení Spolku;
K tomuto rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina všech členů Ústřední umělecké rady
10. Členská schůze Ústřední umělecké rady volí ze svého středu Předsedu ÚUR;
11. Vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze Ústřední umělecké rady zajišťuje pověřený člen
Kolegia předsedy ÚUR.

Článek VII.
Hospodaření Spolku
1. Hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR, těmito Stanovami a dalšími
vnitřními dokumenty Spolku.
2. Majetek Spolku mohou tvořit finanční fondy, movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná
majetková práva.
3. Zdrojem majetku Spolku jsou/mohou být zejména:
- dotace státu určené pro podporu vzdělávání žáků a pedagogů základních uměleckých škol
- členské příspěvky, dary a dotace fyzických a právnických osob,
- příjmy z vlastní činnosti Spolku
Spolek nakládá se svým majetkem v souladu s účelem Spolku vyjádřeným v čl. II. odst. 1 těchto
Stanov.

Článek VIII.
Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku
V případě zániku Spolku rozhodne o vypořádání likvidačního zůstatku členská schůze Ústřední umělecké
rady.
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Článek IX.
Závěrečná ustanoveni
1. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným,
nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.
2. Záležitosti, které nejsou výslovně upraveny těmito Stanovami, se řídí ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti.
Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Kolegiem a účinností dnem, kdy
budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Praze, dne 25. 4. 2018

Aleš Chalupský, předseda Spolku ÚUR ZUŠ ČR v. r.
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