
 

Brněnský kulturní parlament 
ZAPSANÝ SPOLEK 

Poslání / činnost / role  

Advokacie (bottom-up) 

● Advokační činnost pro prosazování potřeb KKO a ovlivňování městských, krajských atd. politik v oblasti KKO 

● Monitoring naplňování Strategie kultury a kreativních odvětví 

Komunikace, spolupráce, poradenství (peer-to-peer) 

● Zprostředkování a management komunikace, spolupráce a koordinace mezi aktéry KKO 

● Realizace projektů vyplývajících ze Strategie kultury a kreativních odvětví v oblastech jako je posilování 

kompetencí pracovníků v KKO, spolupráce subjektů, ffundraisingová podpora atd.  

● Propojování KKO scény s ostatními odvětvími (vzdělávací sektor, soukromý sektor...) 

● Sdílení know-how mezi subjekty (PR, finanční řízení, projektové řízení apod.) 

Konzultace (top-down) 

● Nástroj pro konzultaci kulturních politik, opatření apod. ze strany města (koordinace na straně Odboru 

kultury) 

● Realizace aktivit a projektů vyplývajících ze Strategie kultury a kreativních odvětví v Brně na zakázku města. 

● Participace v Radě pro rozvoj kultury a kreativních odvětví (bude řešit strategické otázky, dalšími členy 

budou zástupci města, kraje, JIC, BKP, TIC, VŠ).  

Členství / organizační uspořádání / finance 

Členství 
● Členem spolku je fyzická osoba starší 18let, která doloží aktivitu v KKO v Brně a zaplatí členský příspěvek 

(motivační).  

● Členové mají právo předkládat návrhy, účastnit se a hlasovat na valné hromadě, volit a být voleni do orgánů 

spolku, účastnit se aktivit pořádaných spolkem. 

Organizační uspořádání 

Valná hromada všech členů spolku 
● Volí členy výkonné rady a kontrolní komise 

● Jednání minimálně 1x ročně, i online (48 hodin na hlasování), svolatelná třetinou členů 

● Mohou se účastnit i nečlenové spolku jako hosté/pozorovatelé 

● Rozhoduje prostou většinou přítomných/zúčastněných 

 



 

Výkonná rada 
● 11 členů 

● Je nevyšším orgánem spolku  

● Členy se mohou stát pouze členové spolku  

● Funkční období 24 měsíců 

● Jmenuje tajemníka/tajemnici spolku 

● Jednání minimálně 4x ročně a dle řešených kauz 

● Rozhoduje prostou většinou přítomných členů, usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny členů 

● Schvaluje dokumenty závazné pro všechny členy a orgány 

● Schvaluje rozpočet spolku 

● Zřizuje poradní orgány 

● Zpracovává a schvaluje podklady/stanoviska/doporučení předávané městu 

Tajemník 
● Je statutárním zástupcem spolku 

● Zabezpečuje chod organizace, svolává jednání výkonné rady i valné hromady 

● Jedná se zástupci města (v intencích odsouhlasených Výkonnou radou) 

● Najímá případné další pracovníky spolku 

Kontrolní komise  
● 5 členů, neslučitelnost s členstvím ve Výkonné radě spolku  

● Provádí kontrolu činnosti výkonné rady, řeší spory o výklad stanov atd. 

Financování 

Vlastní zdroje  
● Členské příspěvky 

● Vedlejší hospodářská činnost 

● Vlastní projekty 

Z města 
● Příspěvek na základní činnost 

● Projekty  

Zázemí 

Office 
● Kancelář tajemníka a základního týmu 

● Jednací místnost pro setkávání Výkonného výboru a případných pracovních skupin 

Lidé 
● Tajemník/ce 

● Asistent/ka 

● Produkční 


