Stanovy Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR

(dále jen „Spolek“)

Spolek byl jako umělecký spolek založen v roce 1917. Od svého založení Spolek nepřetržitě rozvíjel svou
činnost jako samostatná organizace do padesátých let 20. století, potom byl, spolu s ostatními výtvarnickými
spolky, začleněn do Svazu československých výtvarných umělců. Přes toto nedobrovolné sloučení vyvíjel
Spolek jako tvůrčí skupina svazu činnost až do r. 1970, kdy uspořádal v Mánesu poslední velkou členskou
výstavu grafiky. Činnost Spolku byla obnovena v r. 1989 (ve smyslu zákona 83/1993 Sb.), kdy bývalý Svaz
českých výtvarných umělců pod tlakem vznikajících skupin umožnil znovu jejich činnost.
Spolek se hlásí k již 100leté tradici a chce ji rozvíjet i nadále v souladu se současným českým výtvarným
uměním.

Čl. 1. Název a sídlo Spolku
a) Název spolku je: Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR.
b) Spolek má sídlo v Praze.
c) Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ust. § 214 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou
níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy ČR.

Čl. 2. Účel Spolku
Spolek sdružuje výtvarné umělce grafiky a teoretiky a kritiky výtvarného umění za účelem:
a) pečovat o rozvoj volné grafiky bez rozdílu uměleckého názoru, formy a grafických technik i o rozvoj

kresby jako svébytného výtvarného projevu.
b) pořádat ve vlastních výstavních místnostech i jinde na území České republiky i v zahraničí kolektivní i
individuální výstavy české grafiky i společné výstavy českých a zahraničních umělců.
c) seznamovat naši veřejnost výstavami i jinak s grafickou tvorbou ze zahraničí.
d) vydávat katalogy, plakáty a další tiskoviny k výstavám, vydávat sborníky grafického umění, časopis
Hollar, publikace o grafice a kresbě, reprodukce grafik a kreseb, grafické pohlednice a jiné tisky.
e) vydávat knihy krásné literatury jako bibliofilie s grafickým výtvarným doprovodem.
f) vydávat po dohodě s autory originálů grafické listy až do stanovené výše nákladů.
g) pořádat přednášky, odborná a společenská setkání pro své členy i další osoby.
h) vyvíjet vlastní obchodní činnost v oblasti grafiky, kresby a tisků.
ch) popularizovat činnost svých členů a grafické umění obecně ve sdělovacích prostředcích.
i) usilovat o příznivé pracovní a sociální podmínky svých členů.
j) pořádat pro své členy, členy Klubu přátel Hollara a hosty studijní cesty v České republice a v zahraniční.
k) vyvíjet v souladu s možnostmi a s posláním sdružení i jinou aktivitu, např. oceňování práce svých členů.
Cíle specifikované v odst. 1 tohoto článku stanov výše uskutečňuje Spolek samostatně, eventuelně ve
spolupráci s organizacemi výtvarných umělců a s dalšími institucemi, zejména s Nadací HOLLAR
i s jednotlivci.

Čl. 3. Členství a druhy členství
a) Spolek má řádné členy a čestné členy.
b) Řádným členem Spolku se může stát výtvarný umělec, občan České republiky, soustavně činný v oblasti
volné grafiky nebo jako umělec v oblasti knižní tvorby. Každá osoba žádající o členství ve Spolku musí mít
2 garanty. Výbor Spolku pro účely posouzení žádosti osoby ucházející se o členství ve Spolku zvolí pro tyto
účely komisi, která má minimálně 5 členů. Jestliže komise zvolená výborem dle předchozí věty tohoto bodu

doporučí osobu ucházející se o členství ve Spolku k přijetí příslušné osoby za člena, hlasuje o přijetí
příslušné osoby členská schůze. O přijetí řádného člena Spolku rozhoduje většinou hlasů členská
schůze Spolku.
c) Řádným členem Spolku se může stát i umělec nebo výtvarný teoretik, který není občanem České
republiky. O jeho přijetí rozhoduje na návrh výboru členská schůze Spolku.
d) řádným členem Spolku může být i výtvarník teoretik nebo kritik, který se soustavně věnuje grafické a
knižní tvorbě. O přijetí rozhoduje většinou hlasů členská schůze na návrh výboru.
e) Mimořádně může být za řádného člena Spolku přijat vynikající tiskař volné grafiky, který se této činnosti
věnuje dlouhodobě ve spolupráci s členy sdružení nebo činný člen, který grafiku podporuje. O jeho přijetí
rozhoduje po projednání ve výboru členská schůze Spolku.
f) Návrh na nového člena SČUG Hollar mohou podat dva členové SČUG Hollar, kteří se tak stávají jeho
garantem. Všechny návrhy na členství SČUG Hollar posoudí komise zvolená výborem SČUG Hollar.
Komisí schválení členové jsou poté předloženi členské schůzi k posouzení finálního přijetí, schválením
členskou schůzí se stávají členy SČUG Hollar.
g) Čestným členem Spolku se může stát významný zahraniční umělec – grafik nebo výtvarník teoretik a
kritik, nebo český občan, který významně přispěl k rozvoji české grafické tvorby.
O přijetí čestného člena rozhoduje po projednání ve výboru členská schůze. Čestní členové Spolku obdrží
členský průkaz.

Čl. 4. Práva a povinnosti členů Spolku
Řádní členové mají právo:
a) mají právo a povinnost zúčastnit se aktivně činnosti Spolku a plnit úkoly, stanovené členskou schůzí a
výborem.
b) mají právo volit a být voleni do výboru Spolku do komisí a případně dalších orgánů Spolku.
c) mají právo podávat členské schůzi nebo výboru návrhy a připomínky k činnosti Spolku.
d) jsou povinni dodržovat stanovy a usnesení členských schůzí.
e) platí členské příspěvky ve výši stanovené výroční členskou schůzí vždy na následující kalendářní rok.
f) od placení jsou osvobozeni rozhodnutím výboru Spolku členové Spolku, kteří jsou v obtížné sociální

situaci a členové nad věkovou hranicí stanovenou plenární schůzí.
g) Funkci předsedy může zastávat pouze umělec/grafik nebo výtvarný kritik.
h) O věcech výtvarného rázu rozhoduje komise určená výborem složená z profesionálních grafiků či
výtvarných teoretiků.
ch) Členové Spolku nežijící v České republice mají práva a povinnosti řádných členů, nejsou však povinni se
zúčastnit členských schůzí a podle jejich povahy i jiných aktivit Spolku. Proto nejsou svým počtem zahrnuty
do počtu účastníků členských schůzí pro účely výpočtu usnášeníschopnosti podle bodu 6 těchto stanov.
Členské příspěvky platí členové Spolku nežijící v České republice ve výši stanovené výborem.

Čl. 5. Členství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením, které musí být členem Spolku oznámeno písemně výboru. Vystoupení člena Spolku je
účinné dnem doručení tohoto oznámení výboru Spolku.
b) vyloučením, pokud se řádný člen bez závažných důvodů a po vyzvání nezúčastňuje činnosti sdružení,
neplatí členské příspěvky nebo pokud je jeho činnost v rozporu se stanovami a posláním Spolku. O
vyloučení ze Spolku rozhoduje po projednání ve výboru členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů.
Čl. 6. Členská schůze
a) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Členskou schůzi svolá předseda výboru alespoň jednou
ročně. Předseda výboru svolává další členské schůze podle potřeby Spolku, podle rozhodnutí výboru nebo
požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů Spolku.
b) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 1/3 všech členů Spolku. Jestliže se 1/3 všech
členů Spolku nesejde, koná se náhradní členská schůze po uplynutí jedné hodiny od zahájení členské schůze.
Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Spolku, a to
v běžných provozních otázkách. K přijetí nových členů Spolku a k volbě členů výboru Spolku je vždy nutná
přítomnost alespoň 1/3 řádných členů Spolku. Pozvánka na členskou schůzi je zároveň pozvánkou na
náhradní členskou schůzi konanou dle tohoto odstavce stanov.
c) Možnost konání náhradní členské schůze je vyloučena u schvalování změn těchto stanov.
d) Členská schůze zejména:
Volí výbor Spolku volbou na období 4 let. Stejným způsobem doplňuje výbor Spolku o nové členy za ty

členy, kteří z jakéhokoliv důvodu přestanou funkci vykonávat. Odvolávají členy výboru v případě, že člen
nevykonává svoji funkci alespoň tři měsíce. Projednává výroční zprávu při skončení čtyřletého funkčního
období zprávu odstupujícího výboru. Řeší zásadní otázky činnosti Spolku. Stanoví členský příspěvek na
další kalendářní rok. Schvaluje změny stanov Spolku, vnitřní předpisy a řády Spolku a veškeré jejich změny.
Schvaluje záměr udělení čestného členství ve spolku. Členská schůze a výbor Spolku mohou vytvářet
komise pro dílčí úkoly a různé akce Spolku. Komise jsou zpravidla voleny.
Členská schůze volí revizní komisi. Ta má 2 členy, kteří se mohou zúčastňovat schůzí výboru spolku.
Revizní komise kontroluje hospodářství spolku, má přístup k účetním dokladům a výkazům. Členství
v revizní komisi je čestnou funkcí.

Čl. 7. Výbor Spolku
a) Výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a s těmito
stanovami.
b) Výbor Spolku provádí usnesení členské schůze a nejméně jednou za tři měsíce projednává běžné provozní
otázky vztahující se k činnosti Spolku.
c) Výbor Spolku projednává návrhy na řádné členy Spolku a čestné členy Spolku a na vyškrtnutí členů
Spolku.
d) Výbor Spolku dále připravuje schůze, řídí práci tajemníka Spolku a určuje rozsah jeho pravomoci,
rozhoduje o přijímání a propuštění zaměstnanců Spolku.
e) Výbor Spolku má minimálně 9 a maximálně 12 členů, kteří volí ze svého středu předsedu, místopředsedu,
případně čestného předsedu, jednatele a tajemníka. Pokud někdo z těchto osob z jakéhokoliv důvodu
nevykonává svojí funkci po dobu delší než 3 měsíce, zvolí výbor ze svého středu na jeho místo dalšího
člena.
f) Všechny hlasy ve výboru si jsou vždy rovny. Při rovnosti hlasů má předseda výboru dva hlasy.
g) Výbor je oprávněn schválit jednací řád výboru.
h) Členství ve výboru je čestnou funkcí.
Čl. 8. Zastupování Spolku

Spolek zastupuje předseda nebo místopředseda a jeden další člen výboru. Pokud jde o hospodářskou činnost,
má podpisové právo předseda nebo předsedou pověřený člen výboru a tajemník společně.
Čl. 9. Smírčí komise
Dojde-li ke sporu mezi členy v otázkách, které se týkají Spolku nebo jejich osobních vztahů v rámci Spolku,
musí být na žádost kterékoli sporné strany jmenována smírčí komise. Každá sporná strana jmenuje do
komise jednoho člena, předsedu komise jmenuje sdružení. Jmenování předsedy vyžaduje souhlas sporných
stran. Komise podává své stanovisko ke sporným otázkám v zájmu vyřešení sporu.
Čl. 10. Klub přátel Hollaru
a) V rámci Spolku působí Klub přátel Hollaru (dále jen „Klub“). Činnost Klubu řídí výbor Spolku, případně
jím pověřená komise sestávající z ........členů. Členové Klubu nejsou řádnými ani čestnými členy sdružení.
b) Klub přátel Hollaru se řídí těmito zásadami:
Členem Klubu se může stát každý, kdo má vztah ke grafickému umění bez rozdílu na státní příslušnost, tady
občan České republiky i jiných států. Členství se získává odevzdáním členské přihlášky a zaplacením
členského příspěvku vždy na 1 kalendářní rok. Jeho výši stanoví výbor Spolku.
c) Členové Klubu přátel Hollaru:
dostávají za každý rok členství v Klubu grafický list jako členskou prémii. Výběr autorů grafických listů
provádí výbor Spolku. Mají volný vstup na vernisáže a výstavy v Galerii HOLLAR. Jsou zváni na různé
akce, pořádané Spolkem (přednášky, besedy, společenská setkání aj.). Jsou informováni o činnosti Spolku a
o jiných záležitostech týkající se grafického dění formou zpráv. Mají nárok na přednostní nákup grafických
listů a jiných tiskovin vydávaných Spolkem. Spolek vítá jejich podněty k činnosti sdružení a rozvoje
výtvarného umění. U zahraničních členů Klubu je stanoven zvláštní příplatek na úhradu poštovného do
zahraničí.
d) Členové Klubu obdrží průkaz, který jsou povinni vrátit po skončení členství v Klubu, a to nejpozději do 5
dnů od skončení členství v Klubu. Členové klubu jsou povinni oznamovat veškeré změny doručovacích
adres Sekretariátu Spolku.
Čl. 11. Příjmy Spolku
Příjmy Spolku jsou:

a) členské příspěvky
b) výtěžky a výnosy z akcí Spolku a z obchodní činnosti podle bodu 2/h těchto stanov
c) dary
d) dotace, granty
Čl. 12. Zánik Spolku
Sdružení zaniká, rozhodne-li o tom členská schůze Spolku dvoutřetinovou většinou hlasů. Členská schůze
v tomto případě rozhodne o způsobu likvidace majetku sdružení.

Stanovy upraveny a ověřeny dne:

---------------------------podepsán předseda výboru Spolku

