STANOVY SBČ
Stanovy SBČ schválilo ministerstvo vnitra Československé republiky v prosinci 1946 a zásluhou
uvážlivého i rozhodného postupu vůdčích osobností SBČ se podařilo uchovat platnost stanov beze
změny po celých více než šedesát let existence Společnosti.
Stanovy Společnosti bratří Čapků
schválené rozhodnutím ministerstva vnitra 28. prosince 1946
1. Jméno a sídlo, oblast působnosti.
Spolek se nazývá "Spolek Bratří Čapků" zkráceně SBČ. Sídlí v Praze, ale může i mimo Prahu zřizovat
místní pobočky. Jeho činnost se vztahuje na zemi Českou a Moravskoslezskou.
2. Jednací řeč.
Jednací řeč společnosti je česká.
3. Účel.
Účelem Společnosti je:
a) sdružovat a získávat přátele a ctitele tvorby K. Čapka a J. Čapka,
b) šířit, rozmnožovat a prohlubovat znalost jejich díla a života,
c) morálně i jinak podporovati bádání a studium literárních i výtvarných pracovníků, kteří se
zabývají dílem či životem některého z obou umělců, po př. osobnostmi či věcmi, vztahujícími
se k jejich dílu nebo životu,
d) udržovat živou jejich památku a přispívat k tomu, aby trvale a stále větší měrou se v národě
uplatňoval jejich duchovní vliv a odkaz filozofický, mravní a sociální, totiž myšlenky
humanismu a demokracie v pojetí zakladatele státu, prezidenta Osvoboditele T.G. Masaryka a
na nich založeného důsledného boje proti fašismu a pro rozvoj a pokrok československé
republiky.
4. Prostředky k dosažení účelu.
K dosažení svého cíle hodlá společnost používat těchto prostředků:
a) sledovat, zaznamenávat a sbírat práce, vztahující se k účelu společnosti, sbírat a třídit
příslušný bibliografický výstřižkový materiál,
b) vydávat nebo spolupracovat na vydávání sborníků, ročenek, soukromých tisků, letáků,
reprodukcí a jiných neperiodických i periodických publikací, pokud jejich vydávání bylo
povoleno,
c) založit a vést archiv rukopisů, korespondence, listin a písemných památek buď v
originálech nebo fotokopiích,
d) založit a doplňovat sbírku obrazů a kreseb v originálech i reprodukcích,
e) založit a spravovat muzeum předmětů, jež se vztahují k dílu a životu bratří Čapků a jejich
rodu,
f) založit a spravovat studijní knihovnu spisů bratří Čapků i děl o nich,
g) založit a spravovat sbírku gramofonových desek a jiných než písemných či tištěných
dokumentů obsahujících jejich díla a projevy nebo práce a projevy o jejich díle a životě,
h) pořádat divadelní představení a radit, pomáhat a spolupracovat při podnicích tohoto druhu,
pokud mají vztah k účelům Společnosti,
i) pořádat přednášky a diskuse, veřejné schůze, vzpomínkové podniky a oslavy, výstavy,
exkurze a výpravy do míst významných z hlediska díla a života obou umělců,
j) podporovat peněžními příspěvky, nadacemi, fondy, sbírkami a j. práce badatelské o díle a
životě bratří Čapků,
k) podněcovat a organizovat spolupráci členů i nečlenů na těchto badatelských a studijních
pracích,
l) pečovat o postavení soch a pomníků, zasazení pamětních desek a podobných památníků,
m) udržovat přátelské a pracovní styky s korporacemi a ústavy, jejichž činnost je v nějakém
vztahu k účelu Společnosti,
n) organizovat uvnitř společnosti komise, odbočky ke splnění dílčích úkolů v rámci programu
společnosti jako vnitřní orgány bez samostatné působnosti na venek.
5. Příjmy a jmění Společnosti.
Potřebné hmotné prostředky si Společnost opatří:

1. příspěvky členů,
2. výtěžky publikační činnosti a jiných podniků uvedených sub 4),
3. dary, odkazy, podporami,
4. výtěžky z vlastního jmění.
Jmění společnosti je a) výdejné, o němž rozhoduje výbor, b) základní, jež bylo za takové prohlášeno
valnou schůzí, anebo Společnosti bylo věnováno jako základní. O jeho správě rozhoduje valná schůze
dvoutřetinovou většinou.
6. Členové.
Společnost má členy řádné (činné), přispívající (mimořádné), zakládající, čestné a dopisující.
a) Členy řádnými (činnými) mohou se stát osoby fyzické nebo právnické, které se přihlásí ke
Společnosti, chtějíce pracovat v jejích intencích a platí příspěvek stanovený valnou schůzí
společnosti. Právnické osoby vykonávají členská práva prostřednictvím zmocněných
zástupců. Každou právnickou osobu zastupuje jeden zástupce.
b) Členy přispívajícími (mimořádnými) mohou se stát osoby fyzické nebo právnické, které se
zaváží podporovat Společnost ročním příspěvkem, jehož výši stanoví valná schůze.
c) Členy zakládajícími mohou se stát osoby fyzické, které složí jednou provždy do pokladny
Společnosti nejméně 300 Kčs a osoby právnické s vkladem nejméně 500 Kčs.
d) Členy čestnými může valná schůze na návrh výboru zvolit osoby fyzické, které si získaly
zvláštní zásluhy o uskutečnění cílů Společnosti. Čestní členové neplatí příspěvky.
e) Dopisujícím členem se může stát každý občan Československé republiky mimo oblast
působnosti spolku nebo cizí státní příslušník, pokud byl přijat či jmenován výborem.
7. Práva a povinnosti členů.
Členové řádní (činní) a ze zakládajících osoby fyzické a dále členové čestní mají právo zúčastnit se
valných i členských schůzí, činit návrhy, rokovat a hlasovat na valných a členských schůzích, podávat
písemné návrhy výboru a valné schůzi i volit a být voleni činovníky Společnosti.
Přispívající členové mají právo na valných schůzích rokovat, nikoliv však hlasovat.
Všichni členové jsou povinni řídit se spolkovými stanovami, jednacími řády a usneseními spolkových
orgánů.
Výhody členů (slevy při odběru publikací, na spolkových podnicích a pod.) stanoví výbor Společnosti.
8. Zánik členství.
Členství se pozbývá
a) úmrtím u osob fyzických nebo zánikem u osob právnických,
b) vystoupením ohlášeným písemně výboru Společnosti na příští správní rok, při čemž
vystupující je povinen zaplatit dlužné příspěvky,
c) vyloučením podle usnesení výboru, což se může stát i pro neplacení příspěvků. Z vyloučení
se lze odvolat k valné schůzi.
d) Čestné členství zaniká usnesením valné schůze na návrh výboru.
9. Správa Společnosti.
Společnost spravují: a) valná schůze, b) výbor, c) předsednictvo, d) přehližitelé účtů. Správní rok je
totožný s rokem kalendářním.
10. Valná schůze.
Valnou schůzi tvoří všichni členové, případně zmocnění zástupci členů. Svolává ji předseda nebo jeho
zástupce nejméně jednou za rok a jinak na základě usnesení výboru podle potřeby, nebo požádá-li ho
o to písemně aspoň jedna třetina členů a udá zároveň předmět jednání.
Valná schůze musí být svolána pozvánkami zaslanými členům nejméně 14 dní předem a k
pozvánkám musí být připojen program. Je-li svolána na žádost členstva, musí se tak stát do 14 dnů po
předložení písemné žádosti o svolání.
Valné schůzi náleží:
a) schvalovat a měnit stanovy Společnosti a jednací řády,
b) volit každý rok předsedu, 11 členů výboru, jejich 4 náhradníky a 2 přehlížitele účtu,
c) stanovit výši příspěvků členů řádných a přispívajících,
d) přijímat a schvalovat zprávy výboru o činnosti Společnosti za uplynulé správní období,
schvalovat rozpočet na příští správní rok, přijímat zprávu o stavu výdejného jmění a stanovit
všeobecné zásady pro jeho užívání, podle zprávy přehlížitelů účtů, rozhodnout o absolutoriu
činovníkům za uplynulé období, posuzovat a schvalovat činnost odboček,

e) rozhodovat o jmění základním,
f) usnášet se o rozhodnutích, týkajících se nabytí nebo prodeje nemovitostí a cenných
movitých věcí,
g) rokovat a usnášet se o návrzích výboru a členů; návrhy členů musí být však tři dny před
valnou schůzí oznámeny písemně předsednictvu,
h) volit a vylučovat čestné členy,
i) rozhodovat o stížnostech členů do usnesení výboru, jímž byli ze Společnosti vyloučeni,
j) usnášet se o zrušení Společnosti a o použití jmění zrušené Společnosti, bylo-li zrušení dáno
a oznámeno předem jako část jednacího pořadu valné schůze,
k) zřizovat odbočky, určovat obvod jejich působnosti a schvalovat směrnice pro jejich činnost,
vypracované výborem Společnosti. K platnému usnesení valné schůze je třeba, aby byla
přítomna resp. zastoupena nejméně čtvrtina členů. Nesejde-li se tento počet v ustanovenou
dobu, koná se valná schůze o půl hodiny později a může se usnášet bez ohledu na počet
přítomných členů.
Valné schůzi předsedá předseda Společnosti nebo jeho zástupce, případně nejstarší člen výboru.
Volby se konají zpravidla hlasovacími lístky a to nadpoloviční většinou. Kdyby se nedosáhlo
nadpoloviční většiny, provede se užší volba mezi těmi, kdo měli nejvíce hlasů. Souhlasí-li aspoň dvě
třetiny přítomných, lze volit aklamací. K usnesení o změně stanov a o zrušení Společnosti i použití
jmění zrušené Společnosti je třeba dvoutřetinové většiny přítomných hlasů. Mimo tyto případy se
valná schůze usnáší prostou většinou hlasů.
11. Výbor.
Výbor má kromě předsedy, voleného valnou schůzí, 11 členů a 4 náhradníky, kteří jsou rovněž voleni
valnou schůzí. Jeho zasedání se mohou zúčastnit také členové do schůze pozvaní a zástupci
odboček delegovaní k zasedání. Pozvaní i delegáti mají pouze hlas poradní. Do schůze výboru se
zvou jak členové výboru tak i náhradníci. Nedostaví-li se členové v plném počtu, nastoupí náhradníci,
kteří se zúčastní porady i hlasování.
Výbor v ustavující schůzi volí ze svých členů místopředsedu, prvního a druhého jednatele, pokladníka
a zapisovatele. Podle potřeby může výbor zvolit další činovníky a vymezit jejich pravomoc.
Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Předseda je povinen svolat výbor
nejpozději do týdne, požádá-li o to alespoň třetina členů výboru.
K platnému usnášení výboru je třeba, aby kromě předsedy nebo jeho zástupce bylo přítomno alespoň
6 jeho členů. Schůzi řídí předseda nebo jeho zástupce. Usnesení se děje prostou většinou přítomných
k hlasování oprávněných. Předsedající hlasuje pouze tehdy, je-li rovnost hlasů, takže svým hlasem
rozhoduje.
Výbor počíná svoji činnost ihned po svém zvolení. Řídí věci Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny
valné schůzi. Přísluší mu zejména: přijímat a vylučovat členy, zřizovat komise a jmenovat jejich
předsedy z řad členů, sledovat činnost komisí a odboček, spravovat výdejné spolkové jmění a
případně zřízené fondy, vyřizovat běžné záležitosti Společnosti, svolávat valné a členské schůze a
připravovat zprávy a návrhy pro ně a vykonávat jejich usnesení, pořádat sjezdy, a vůbec pečovat o to,
aby účel a zájem Společnosti byly co nejúčinněji prováděny a chráněny.
12. Předseda.
Předseda stojí v čele Společnosti a zastupuje ji na venek, svolává a řídí valné a členské schůze
výboru, podpisuje s prvním jednatelem spolkové listiny, poukazuje s pokladníkem výplaty až do částky
stanovené výborem a pečuje o to, aby byla provedena usnesení valné schůze i výboru. Nemůže-li
vykonávat svoji funkci, zastupuje jej místopředseda nebo nejstarší člen výboru.
13. Předsednictvo.
Předseda, místopředseda, oba jednatelé, pokladník a zapisovatel tvoří předsednictvo Společnosti.
Předsednictvo obstarává administrativu Společnosti a vyřizuje neodkladné věci s výhradou
dodatečného schváleného výboru. Připravuje programy výborových schůzí a výboru podává zprávy o
svých opatřeních. Schází se podle potřeby. Usnáší se platně za účasti aspoň čtyř členů a rozhoduje
nadpoloviční většinou. Do schůzí mohou být zváni jednotliví členové výboru, zástupci komisí a
odboček.
14. Činovníci.
Místopředseda vykonává funkci předsedovu, jestliže předseda rezignoval, je zaneprázdněn nebo
zmocnil-li místopředsedu k zastupování. Nemůže-li ani místopředseda plnit svůj úkol, zastupuje
předsedu nejstarší člen výboru.

První jednatel vede běžnou agendu Společnosti, vyřizuje korespondenci a spolupodpisuje ji s
předsedou, vykonává usnesení výboru a připravuje valné schůze a návrhy pro ně. Druhý jednatel
pomáhá prvnímu jednateli, a je-li třeba, zastupuje ho na základě zmocnění předsedou.
Pokladník spravuje jmění Společnosti, přijímá hotovosti a vyplácí výborem nebo předsedou
poukázané peníze ze jmění Společnosti.
Zapisovatel pořizuje protokoly schůzí výborových, členských a valných schůzí.
15. Přehlížitelé účtů.
Přehlížitelé účtů přezkoumávají hospodaření Společnosti, zkoumají knihy spolkové, archiv a inventáře,
(závady sdělují výboru) a za uplynulý správní rok podávají valné schůzi revizní zprávu s návrhem na
udělení absolutoria výboru.
16. Náhradníci.
Náhradníky povolává do výboru předseda nebo jeho zástupce na trvalo nebo na čas, rezignuje-li
některý člen výboru na svoji funkci či nemůže-li se z důležitých příčin zúčastnit schůzí. Náhradníci
povoláním se stávají členy výboru s plnými právy a povinnostmi. Jinak náhradníci se zúčastní
výborových schůzí, ale bez práva hlasovacího.
17. Členská schůze.
Členské schůze svolává výbor podle potřeby. Jejich účelem je, aby členstvo bylo informováno o
činnosti Společnosti, mohlo o ní rokovat a dávat podněty výboru i ostatním orgánům spolkovým.
Členská schůze se platně usnáší, je-li přítomna alespoň 1/10 členstva. Nesejde-li se ve stanovenou
dobu tento počet, koná se za půl hodiny nová členská schůze, která je schopna se usnášet bez
ohledu na počet přítomných. Členská schůze se usnáší prostou většinou.
18. Komise.
Výbor spolku může zřídit místní a odborné komise a jmenovat jejich předsedy z řad členstva. Každá
komise si zvolí ze svého středu místopředsedu, referenta a zapisovatele.
1. Místní komise soustřeďuje členy spolku v určité oblasti, aby sledovaly zvláštní úkoly a
potřeby Společnosti ve svém obvodu.
2. Odborné komise se zřizují k řešení jednotlivých speciálních úkolů Společnosti.
Komise rokují o věcech své působnosti a podávají výboru zprávy o své činnosti a doporučení. Hotové
výdaje na jejich činnost se hradí ze spolkové pokladny, schválí-li je předem výbor. Komise jsou vnitřní
orgány správy Společnosti bez samostatného vystupování na venek.
19. Odbočky.
Na doporučení příslušné místní komise a k návrhu výboru může se valná schůze usnést, aby pro
oblast, v níž počet členů Společnosti je vyšší než 25, byl ustaven pobočný spolek podle § 10
spolkového zákona.
20. Jednací řády.
Podrobnosti o složení, působnosti a jednání spolkových orgánů obsahují jednací řády, vypracované
výborem a schválené valnou schůzí.
21. Oznámení.
Spolkové zprávy se vyhlašují oznámením ve spolkových místnostech a podle potřeby též v denním
tisku.
22. Smírčí soud.
Spory vzniklé ze spolkového poměru rozhoduje na žádost některého ze zúčastněných s konečnou
platností smírčí soud. Do smírčího soudu každá strana zvolí ze členů Společnosti dva zástupce, kteří
pak zvolí předsedu smírčího soudu.
Nedojde-li k dohodě, rozhoduje los. Smírčí soud rozhoduje prostou většinou hlasů, za přítomnosti
všech členů.
V případě, že jedna ze stran po obdržení vyzvání nejmenuje do týdne své zástupce, určí je
předsednictvo Společnosti.
23. Změna stanov.
O změně stanov rozhoduje po návrhu výboru valná schůze za přítomnosti alespoň poloviny všech
členů většinou dvoutřetinovou. Nelze-li po dvakrát docílit přítomnosti jedné poloviny všeho členstva,

budiž svolána další valná schůze, která rozhodne i za menšího počtu přítomných dvoutřetinovou
většinou hlasů.
Zánik společnosti.
K zániku Společnosti může dojít usnesením valné schůze svolané jedině s tímto jednacím předmětem.
K platnosti usnesení je třeba přítomnosti dvou třetin všech členů a tří čtvrtin hlasů všech přítomných.
Nedosáhne-li se po dvakráte přítomnosti dvou třetin všeho členstva, budiž svolána další schůze, jež
rozhodne i za menšího počtu přítomných tříčtvrtinovou většinou.
Valná schůze ustanoví zároveň podle návrhu výboru, jak naložit se spolkovým jměním. Jmění lze
použít k literárním, vědeckým nebo všeobecně kulturním účelům blízkým úkolům Společnosti.
Provedením likvidace pověří valná schůze jednoho nebo několik členů. Společnost zaniká též ztrátou
členů a jmění její připadne v tomto případě účelům shora uvedeným.

