
Stanovy zapsaného spolku
Eurythmea z. s.

I. Název a sídlo spolku

Název: Eurythmea z. s. (dále jen „spolek“)

Sídlo: Zlín, K. Světlé 488, 760 01 

II. Cíle spolku

1) Spolek sdružuje eurytmist/ky a zájemce spolupracující na rozvoji pohybového umění eurytmie 

na základě společného zájmu.

2) Cílem  spolku  je  podporovat  a  rozvíjet  odbornou  a  profesní  úroveň  členů,  napomáhat 

možnostem uplatnění eurytmie ve všech adekvátních oblastech a usilovat o zvyšování úrovně 

etického povědomí v oblasti pohybového umění eurytmie v České republice. 

3) Spolek své cíle naplňuje následujícími procesy:

a) pečuje o odborný a osobnostní růst členů, 

b) stanovuje spolu s dalšími subjekty podmínky pro získání kvalifikace  profesionálního 

eurytmist/ky,

c) iniciuje, řídí a provádí projekty zejména v oblasti eurytmického vzdělávání,

d) shromažďuje  a  šíří  odbornou  literaturu,  pořádá  vzdělávací  programy  a  konference, 

vydává periodické i neperiodické tiskoviny,

e) spolupracuje  s  veřejností  a  dalšími  subjekty  podobného  zaměření  v  tuzemsku  a 

zahraničí, může vstupovat do mezinárodních organizací podobného zaměření,

f) přispívá  k  ochraně  veřejnosti  před  nekvalifikovaným výkonem profese  a  klamavou 

reklamou,

g) zaujímá odborná stanoviska v oblasti eurytmie,

h) reprezentuje  své členy při  jednáních s institucemi ČR i  se  zahraničím a hájí  zájmy 

eurytmie.

4) K zabezpečení cílů činnosti shromažďuje spolek finanční a materiální prostředky.

5) Spolek svou činnost odvozuje z principů pohybového umění eurytmie, jak jej vyvinul Rudolf 

Steiner v letech 1912 až 1925 a dále rozvinula Marie Steiner, rozená von Sievers.
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IV. Vznik a zánik členství

1) Členem spolku (dále jen „člen“) mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které 

vyjádří souhlas se stanovami a cíli spolku.

2) O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku nebo v případě čestného 

členství Valná hromada na základě návrhu řádného člena spolku.

3) Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4) Členství zaniká:

a) zánikem spolku,

b) vystoupením člena po písemném oznámení Radě spolku,

c) úmrtím člena,

d) u právnické osoby jejím zánikem,

e) zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady,

f) z jiných důvodů.

V. Členství

1) Řádným členem se mohou stát eurytmisti, eurytmistky a studenti, studentky eurytmie ve smyslu 

článku II, odst. 2) a 5). O přijetí za řádného člena rozhoduje Rada spolku.

Řádný člen spolku má právo: 

– účastnit se jednání Valné hromady,

– podávat návrhy Radě spolku a žádat jejich projednání,

– být informován o činnosti Rady spolku a celého spolku, včetně hospodaření,

– podílet se na činnosti spolku,

– obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

– volit do orgánů spolku,

– být volen do orgánů spolku.

Řádný člen spolku má povinnost:

– dodržovat stanovy spolku,

– aktivně se podílet na činnosti spolku,

– platit členské příspěvky dle usnesení Valné hromady,

– respektovat usnesení Rady spolku a Valné hromady,
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– dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,

– svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

Řádný člen spolku má v době usnášení Valné hromady jeden hlas.

2) Podporujícím  členem se  mohou  stát  osoby,  zajímající  se  o  eurytmické  umění.  O  přijetí 

podporujícího člena rozhoduje Rada spolku na základě písemné přihlášky.

Podporující člen má právo:

– účastnit se jednání Valné hromady,

– podávat návrhy Radě spolku a žádat jejich projednání,

– být informován o činnosti spolku včetně hospodaření spolku.

Podporující člen má povinnost:

– dodržovat stanovy spolku,

– platit členské příspěvky dle usnesení Valné hromady,

– respektovat usnesení Rady spolku a Valné hromady,

– dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Podporující člen spolku má v době usnášení Valné hromady poradní hlas.

3)  Čestné  členství je  udělováno  osobám,  které  se  zvlášť  zasloužily  o  rozvoj  eurytmie  v  České 

republice nebo se významnou měrou zasloužily o rozvoj spolku. O udělení čestného členství rozhoduje 

Valná hromada na základě návrhu řádného člena spolku.

Čestný člen má právo:

– účastnit se jednání Valné hromady,

– podávat návrhy Radě spolku a žádat jejich projednání,

– podílet se na činnosti spolku,

– být informován o činnosti spolku včetně hospodaření spolku.

Čestný člen má v době usnášení Valné hromady poradní hlas.

VI. Organizace a orgány spolku

1) Orgány spolku jsou:

a) Valná hromada

b) Rada spolku

c) Předseda spolku
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VII. Valná hromada

1) Valná hromada spolku:

a) je nejvyšším orgánem spolku a schází se podle potřeby, minimálně jedenkrát za rok. O 

zasedání Valné hromady jsou všichni členové informováni pozvánkou minimálně tři 

týdny před termínem zasedání,

b) je svolávána Předsedou spolku. Předseda je povinen svolat Valnou hromadu v případě, 

že o to požádá nejméně 1/3 z celkového počtu členů spolku,

c) je usnášeníschopná při účasti většiny členů spolku,

d) projednává a schvaluje výroční zprávu za uplynulé období a rozpočet spolku,

e) volí a odvolává Radu spolku,

f) schvaluje změnu stanov,

g) rozhoduje o zániku spolku,

h) rozhoduje o zrušení členství.

2) Každý řádný člen má jeden hlas.

3) Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě 

třetiny všech členů spolku.

VIII. Rada spolku

1) Rada spolku:

a) je výkonným a řídícím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. 

Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Valné hromady,

b) má nejméně 3 členy,  přičemž členství  v  Radě vzniká volbou na  Valné  hromadě na 

základě návrhu některého z členů, funkční období je tříleté s možností znovuzvolení,

c) je svolávána Předsedou nebo jiným členem Rady, 

d) v jejím čele stojí Předseda,

e) volí pokladníka spolku,

f) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů,

g) přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů,

h) zejména:

• volí ze svých členů Předsedu,
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• koordinuje činnost spolku,

• zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady.

IX. Předseda spolku

1) Předseda je statutárním orgánem spolku.

2) Minimálně jednou ročně svolává zasedání Valné hromady.

3) Naplňuje rozhodnutí Rady spolku a Valné hromady. 

4) Zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem. 

5) Je volen Radou spolku na dobu tří let.

X. Hospodaření spolku

1) Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.

2) Prostředky spolek vynakládá výhradně na úkony spojené s naplňováním cílů spolku.

3) S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku jednou do roka. 

4) Členové spolku neručí za jeho dluhy.

XI. Zánik spolku

1) Spolek zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 2/3 všech členů spolku.

2) Zaniká-li spolek, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání a dále 

se řídí obecně platnými právními předpisy.

XII. Závěrečná ustanovení

1) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

2)  Změny a dodatky ke stanovám vyžadují ke své platnosti písemnou formu.
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