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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Mecenášský klub Národního divadla, dále jen MK ND, je samostatným programem Odboru vnějších vztahů ND
s cílem sdružovat milovníky divadla, kteří se dobrovolně rozhodli přispívat na Národní divadlo.
1.2. MK ND je plně pod správou Národního divadla, neboť se jedná o jednu z významných činností Odboru vnějších
vztahů, resp.oddělení sponzoringu; MK ND je zakotven v Organizačním řádu Národního divadla.

2. POSLÁNÍ A CÍLE
2.1. MK ND umožňuje lidem vyjádřit své sympatie k historii a umělecké tvorbě Národního divadla například skrze
finanční podporu konkrétního uměleckého projektu či zájem o opravy budov a interiérů Národního divadla –
národních kulturních památek.
2.2. MK ND se snaží svým působením navázat na tradici českého národa, který již v 19. století usiloval o kvalitní
„národní divadlo“.
2.3. MK ND nabízí svým členům skutečnou účast na společenském životě první divadelní scény České republiky a
dále nabízí svým členům benefity vyplývající z náplně Národního divadla.
2.4. MK ND nabízí členství v 5 kategoriích mecenášství, jejichž výčet i s příslušnými benefity je Přílohou č. 1 tohoto
Statutu a je jeho nedílnou součástí.
2.5. Finanční dary budou použity v souladu s jejich určením na financování nových inscenací a projektů uměleckých
souborů, na rekonstrukce budov Národního divadla a na další provoz Národního divadla.
2.6. MK ND napomáhá dobrému zvuku Národního divadla doma i v zahraničí, k jeho popularitě a k rozšíření členské
základny jeho věrných diváků.
2.7. MK ND reprezentuje a hájí zájmy Národního divadla i svých členů
2.8. MK ND spolupracuje s dalšími složkami Národního divadla a s Kluby přátel uměleckých souborů
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3. ČLENSTVÍ
3.1. členem MK ND se může, na základě své svobodné vůle, stát každá fyzická osoba bez ohledu na státní
příslušnost
3.2. členství v MK ND je platné po dobu 365 dní od poskytnutí finančního daru novým členem,tj. od data připsání
finančního daru na účet Národního divadla.
3.3. členem MK ND je fyzická osoba,:
3.3.1. která se řádně zaregistrovala do MK ND a zároveň
3.3.2. věnovala ND finanční dar v minimální hodnotě 1.500,- Kč
3.4. zánik členství:
3.4.1. uplynutím ročního členství, pokud se člen nerozhodne své členství v MK ND prodloužit na dalších 365 dní za
podmínek stanovených tímto Statutem
3.4.2. vystoupením člena na vlastní žádost
3.5. ND za žádných okolností nevrací svým členům již poskytnutý finanční dar, pokud nebyl ND použit v rozporu
s účelem daru specifikovaným v darovací smlouvě

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
4.1. člen MK ND je při využívání benefitů povinen prokázat se členskou kartou MK ND, jejíž kopie je Přílohou č. 2
tohoto Statutu a je jeho nedílnou součástí
4.2. členové MK ND mají právo účastnit se veškerých akcí pořádaných v rámci MK ND v rozsahu dané mecenášské
kategorie
4.3. členové MK ND mají právo požadovat plnění veškerých benefitů dané mecenášské kategorie
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5. VÝBOR MK ND
5.1. Výbor MK ND je poradním orgánem ředitele ND
5.2. Jednací řád Výboru MK ND je Přílohou č. 3 tohoto Statutu a je jeho nedílnou součástí .

6. HOSPODAŘENÍ MK ND
6.1. finanční dary členů MK ND jsou dary určené Národnímu divadlu.
6.2.nakládání s darovanými finančními prostředky se řídí zákonnými předpisy, zejména zákonem č.218/2000 Sb.,
rozpočtová pravidla a dalšími souvisejícími normami.
6.3. MK ND spravuje pouze vlastní rozpočet, který mu je přidělen Národním divadlem v rámci rozpočtu Odboru
vnějších vztahů
6.4. Výbor MK ND může předkládat návrhy na nakládání s finančními dary přijatými v souladu se Statutem MK ND,
ale nemá právo o naložení s těmito dary, tj. o investicích a hospodaření MK ND rozhodovat.

…………………………………………..
PhDr. Ondřej Černý
ředitel Národního divadla
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