Stanovy
Svazu hudebníků České republiky, z.s.
I.
Úvod
Čl. 1
Základní údaje
1. Svaz hudebníků České republiky, z.s. (dále jen „spolek“) je samosprávný
a dobrovolný svazek, který vznikl na základě ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) z původního
občanského sdružení založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, byl zapsán a veden u Ministerstva vnitra pod reg. č. 00007064. V současné
době je spolek zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 532.
2. IČO: 004 44 987
3. Sídlo spolku je Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4.
4. Spolek je dobrovolná zájmová kulturní organizace, která sdružuje právnické a fyzické
osoby, jejichž posláním je rozvoj hudební, taneční a pohybové kultury a zájemce o
tyto oblasti umělecké činnosti.
5. Statutárním orgánem spolku je předsednictvo presidia. Za spolek jednají buď dva
členové předsednictva společně nebo předseda předsednictva samostatně.
Čl. 2
Hlavní úkoly spolku
Spolek podporuje rozvoj hudební vzdělanosti s důrazem na hudební výchovu mládeže a
přispívá k obohacování hudební a pohybové kultury v České republice zejména tím, že
a) spolupracuje s příslušnými státními orgány a institucemi, základními uměleckými
školami, kulturními domy, domy dětí a mládeže,
b) předkládá iniciativně příslušným státním orgánům a kulturním organizacím stanoviska
a doporučení týkající se perspektiv rozvoje naší hudební a taneční kultury,
c) vydává informační materiály týkající se oblasti jeho činnosti,
d) organizuje školení, kurzy a podobné vzdělávací akce,
e) pořádá veřejné hudební přehlídky, soutěže, vystoupení, koncerty a festivaly,
f) rozvíjí spolupráci s obdobnými organizacemi mimo území České republiky, případně
se účastí aktivně činnosti mezinárodních organizací obdobného zaměření.
Čl. 3
Členství ve spolku
1. Členem spolku mohou být právnické i fyzické osoby, které o členství požádali a byly
za členy přijaty. Členství může být i kolektivní. Mladiství může být členem spolku
pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců.
2. Přijetí zájemce za člena spolku schvaluje výbor sekce nebo předsednictvo presidia
na základě žádosti zájemce. Členství vzniká dnem schválení přijetí za člena.
3. Členství ve spolku zaniká
a)
vystoupením
b)
vyloučením
c)
smrtí člena nebo zánikem právnické osoby.
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Čl. 4
Práva a povinnosti člena
1. Člen spolku má především právo
a) podílet se na činnosti spolku, požadovat vysvětlení od orgánů spolku
b) pokud je plnoletý být volen a volit do spolkových orgánů,
c) osobně se účastnit všech jednání spolkových orgánů, na kterých se projednává jeho
činnost
2. Člen spolku je povinen zejména
a) dodržovat stanovy spolku
b) svědomitě s plnou odpovědností vykonávat spolkové funkce, které mu byly svěřeny
c) podle svých možností propagovat činnost spolku a získávat širokou veřejnost pro
členství ve spolku a účast na spolkových akcích.
d) platit členské příspěvky. Výše příspěvku, případné snížení či osvobození se řídí
usnesením presidia.
II.
Organizační struktura spolku
Čl. 5
Organizačně správní zásady
1. Všechny orgány spolku se volí zdola nahoru.
2. Orgány a funkcionáři se zodpovídají ze své činnosti těm členům, kteří je zvolili a přímo
nadřízeným orgánům.
3. Všechny orgány jsou usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich
členů.
4. Usnesení a rozhodnutí orgánů jsou platná, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčují jinak.
5. Usnesení a rozhodnutí orgánů jsou závazná pro všechny jim podřízené orgány a členy
v jejich působnosti.
Čl. 6
Pobočka
1. Pobočka je základním organizačním článkem činnosti spolku. Pobočky jsou organizovány
územně a o jejich zřízení rozhodují členové.
2. Zřízení pobočky je její předseda povinen oznámit neprodleně předsednictvu presidia.
3. Orgány pobočky jsou: členská schůze, výbor a kontrolní a revizní komise.
Čl. 7
Členská schůze pobočky
1. Vrcholovým orgánem pobočky je členská schůze. Řádnou členskou schůzi svolává výbor
pobočky zpravidla jednou za rok.
2. Pokud o to požádala nejméně třetina členů pobočky nebo nadřízený orgán, svolá výbor
mimořádnou členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy takovou žádost
obdržel.
3. Členská schůze pobočky volí výbor pobočky a delegáty s hlasem rozhodujícím na sjezd
svazu.
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Čl. 8
Výbor pobočky
1. Výbor pobočky je výkonným orgánem pobočky a nejvyšším orgánem pobočky mezi
členskými schůzemi. Výbor pobočky je alespoň tříčlenný a volí ze svého středu předsedu,
místopředsedu a tajemníka. Jednat jménem pobočky je oprávněn předseda nebo člen
pobočky, kterého předseda pověřil.
2. Výbor pobočky přijímá nové členy spolku, připravuje programy činnosti pobočky
a kontroluje činnost členů pobočky. Výbor může samostatně jednat mezi členskými
schůzemi o všech otázkách příslušejících pobočce.
Čl. 9
Revizor pobočky
1. Členská schůze pobočky volí revizora pobočky na období do další členské schůze.
2. Revizor pobočky kontroluje správnost a účelnost hospodaření pobočky. O výsledku své
činnosti podává zprávu výboru pobočky spolu s návrhem na opatření.
3. Revizor pobočky zasedá obvykle v posledním měsíci kalendářního čtvrtletí.Výbor pobočky
může ve výjimečných případech, obzvláště, pokud zjistil závažné nedostatky
v hospodaření pobočky, požádat revizora pobočky o mimořádnou prověrku.
Čl. 10
Sekce
1. Sekce zřizuje předsednictvo presidia jako žánrové. Kromě toho zřizuje také sekci
organizační a právní.
2. V žánrových sekcích se sdružují členové podle svého žánrového zaměření. V organizační
a právní sekci se sdružují členové, kteří zajišťují organizační činnost a členové, kteří
nejsou zařazeni do žádné z žánrových sekcí.
3. Žánrové sekce působí na území celé České republiky. Se schválením presidia mohou mít
právní subjektivitu.
4. Jménem sekce jedná její president nebo jím pověřená osoba.
Čl. 11
Členská schůze sekce
1. Členská schůze sekce je nejvyšším orgánem sekce. Svolává ji výbor sekce nejméně
jednou za rok.
2. Členská schůze sekce
a) volí výbor sekce,
b) volí kontrolní a revizní komisi,
c) volí delegáty na sjezd spolku,
d) schvaluje plány činnosti sekce
3. Členská schůze sekce může v mezích své působnosti jednat a rozhodovat o všech
otázkách spolkové činnosti.
Čl. 12
Výbor sekce
1. Výbor sekce je nejvyšším orgánem sekce mezi členskými schůzemi a výkonným orgánem
sekce.
2. Výbor sekce je alespoň pětičlenný. Ze svého středu volí presidenta, vicepresidenty
a tajemníka.
3. Výbor sekce je volen na dobu tří let.
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Čl. 13
Kontrolní a revizní komise sekce
1. Členská schůze volí tříčlennou kontrolní a revizní komisi sekce, jejímž úkolem je kontrola
správnosti a účelnosti hospodaření sekce.
2. Kontrolní a revizní komise provádí kontroly jednou za čtvrtletí, obvykle v posledním měsíci
čtvrtletí. Výbor sekce může svolat v případě potřeby mimořádné jednání kontrolní a
revizní komise.
3. Kontrolní a revizní komise podává zprávy ze své činnosti výboru sekce včetně návrhů na
opatření.
4. Sekce, které nemají právní subjektivitu mohou místo kontrolní a revizní komise ustanovit
revizora. Úkoly revizora jsou obdobné jako u kontrolní a revizní komise sekce.
III.
Vrcholné orgány spolku
Čl. 14
Vrcholné orgány spolku jsou sjezd, presidium a ústřední kontrolní a revizní komise.
Čl. 15
Sjezd
1. Sjezd je nejvyšším orgánem spolku. Řádný sjezd svolává presidium jednou za pět let.
Termín a místo konání sjezdu stanoví presidium nejméně jeden měsíc předem a oznámí
je výborům poboček a sekcí. Zároveň určí klíč pro volbu řádných delegátů.
2. Sjezd zejména
a) projednává a schvaluje zprávu presidia o činnosti,
b) schvaluje stanovy spolku a jejich případné změny,
c) volí presidium,
d) volí ústřední revizní a kontrolní komisi,
e) rozhoduje o dalších otázkách celospolkového významu.
Čl. 16
Mimořádný sjezd
Presidium svolá mimořádný sjezd na návrh alespoň dvou třetin registrovaných poboček.
Čl. 17
Presidium
1. Presidium je nejvyšším ústředním orgánem spolku v období mezi sjezdy.
2. Presidium má sedm až deset členů volených sjezdem. Sjezd dále volí tři náhradníky, kteří
jsou určeni k náhradě členů presidia, jejichž členství zaniklo.
3. Presidium zejména
a) schvaluje Organizační, jednací a disciplinární řád spolku,
b) schvaluje plány činnosti spolku,
c) je nadřízeným orgánem sekcí,
d) stanoví výši a způsob rozdělení členských příspěvků,
e) sestavuje rozpočet spolku a spravuje jeho majetek,
f) vede evidenci členské základny spolku,
g) uděluje čestné členství ve spolku
h) uděluje čestné odznaky Svazu hudebníků ČR
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ch) na základě žádosti předložené vedením jednotlivých sekcí schvaluje akce
realizované jménem spolku. Bez písemného souhlasu nelze akce jménem spolku realizovat.
4. Presidium zasedá podle potřeby, požádá-li o to nejméně jedna třetina jeho členů nebo
ústřední kontrolní a revizní komise.
Čl. 18
Výkonný výbor presidia
1. Presidium volí ze svého středu nejméně pětičlenný výkonný výbor. Výkonný výbor může
kooptovat nejvýše jednu třetinu svých členů bez volby.
2. Výkonný výbor plní veškeré úkoly presidia v době, kdy presidium nezasedá.
3. Výkonný výbor presidia volí ze svého středu předsedu, místopředsedy a tajemníka.
4. Jednání výkonného výboru svolává předseda nebo místopředseda podle potřeby,
nejméně jednou za tři měsíce.
Čl. 19
Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku
1. Každý člen spolku nebo ten, kdo má na tom zájem, hodný právní ochrany, může
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se
zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánu spolku.
2. Právo dovolat se neplatnosti zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se člen spolku, který se
rozhodl podat tento návrh, o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do
jednoho roku od přijetí rozhodnutí.
3. Porušil-li spolek základní členské právo člena spolku závažným způsobem, má člen právo
na přiměřené zadostiučinění.
4. Namítne-li to spolek, soud právo na zadostiučinění členů spolku nepřizná, nebylo-li
uplatněno v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, do tří
měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh zamítnut
podle § 260 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Čl. 20
Ústřední kontrolní a revizní komise
1. Ústřední kontrolní a revizní komise je vrcholný kontrolním a revizním orgánem spolku.
Komise je tří až pětičlenná. Pokud by během volebního období poklesl počet členů
komise pod tři, kooptuje komise další členy na návrh presidia spolku.
2. Ústřední kontrolní a revizní komisi volí sjezd. Komise volí ze svého středu předsedu
a místopředsedu.
3. Hlavními úkoly ústřední kontrolní a revizní komise jsou kontrola dodržování obecně
závazných a vnitřních předpisů v činnosti svazu, kontrola účelnosti hospodaření orgánů
spolku a metodické řízení činnosti kontrolních a revizních komisí poboček a sekcí. Komise
provádí kontroly alespoň dvakrát ročně.
4. Ústřední kontrolní a revizní komise podává zprávu presidiu s návrhem na opatření.
IV.
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 21
Disciplinární opatření
1. Členu spolku, který neplní řádně své povinnosti, porušuje stanovy nebo zájmy spolku
může příslušný spolkový orgán uložit některé z těchto disciplinárních opatření:
a) písemnou důtku,
b) odvolání ze spolkové funkce,
c) vyškrtnutí ze seznamu členů,

5

d) vyloučení ze spolku,
2. Disciplinární opatření může být uloženo nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se příslušný
orgán dozvěděl o důvodech k jeho uložení, nejpozději však do jednoho roku ode dne,
kdy tyto důvody vznikly.
3. Disciplinární opatření musí oznámit členu příslušný orgán písemně. Člen má právo se
odvolat proti uložení tohoto rozhodnutí do 15 dní ode dne, kdy obdržel písemné
oznámení k orgánu, který mu disciplinární opatření uložil. Tento orgán je povinen
předložit odvolání společně s potřebnými podklady pro rozhodnutí do 3 pracovních dní
ode dne, kdy jej obdržel předsednictvu presidia. Odvolání má odkladný účinek.
4. Předsednictvo presidia rozhodne o odvolání nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jej obdržel.
Proti rozhodnutí předsednictva není další opravný prostředek přípustný.
Čl. 22
Disciplinární pravomoc
1. Písemnou důtku může udělit členovi spolku výbor pobočky, ve které je organizován a
pokud jde o člena presidia, předseda presidia.
2. Odvolat ze spolkové funkce může člena orgán, který jej jejím výkonem pověřil.
3. Vyškrtnout ze seznamu členů nebo vyloučit ze svazu může výlučně presidium. Pokud byl
člen vyškrtnut ze seznamu členů, může se ucházet o členství opětovně nejdříve po
uplynutí jednoho roku ode dne, kdy byl ze seznamu členů vyškrtnut.
Čl. 23
Hospodaření spolku
1. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, výnosy z vlastní činnosti, dotace, dary a jiné
finanční prostředky získané jako podpora pro činnost spolku.
2. Výdaje spolku tvoří náklady na provoz spolkových orgánů a pořádání akcí spolku a další
výdaje nezbytně spojené s činností spolku.
3. Sekce mohou mít vlastní hospodářství a získávat samostatně prostředky uvedené v odst.
1 kromě členských příspěvků. O přidělení členských příspěvků sekci rozhoduje
presidium.
4. Majetek spolku spravuje předsednictvo presidia a pokud jde o výlučný majetek sekce,
výbor sekce. Pobočky mohou nabývat drobný movitý majetek k zajištění jejich provozu.
O přídělu finančních prostředků pro pobočky rozhoduje předsednictvo presidia.
5. Spolek může vedle hlavní činnosti vyvíjet příležitostnou výdělečnou činnost, k podpoře
hlavní činnosti nebo v hospodářském využití spolkového majetku.
6. O naložení se ziskem z příležitostné výdělečné činnosti rozhodne výkonný výbor presidia.
Užití zisku se použije zejména k dosahování stanoveného účelu spolku, činnosti spolku
a správy spolku.
Čl. 24
Zánik spolku
1. O zániku spolku může rozhodnout výlučně sjezd dvoutřetinovou většinou všech zvolených
delegátů.
2. Sjezd rozhodne usnesením o způsobu, jakým bude naloženo s majetkem spolku a zvolí
likvidační komisi.
3. Spolek zanikne ukončením činnosti likvidační komise po vypořádání všech majetkových
vztahů spolku.
Tyto stanovy byly schváleny delegáty sjezdu konaného dne 30. 10. 2021.
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