
Stanovy spolku  

Společnost pro starou hudbu (ČR) 

Preambule 
Sdružení Společnost pro starou hudbu (ČR) o. s., IČ: 270 46 346,registrované Ministerstvem vnitra ČR 
18. 10. 2006, pod čj. VS/1-1/65415/06-R, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s 
účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje 

za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.  
Tato změna byla projednána a schválena na Valné hromadě dne 6. 7. 2015 usnesením č.8d s tím, že 
sdružení Společnost pro starou hudbu (ČR) v této souvislosti mění a doplňuje svoje původní stanovy 

takto: 

Článek I. Název, sídlo a poslání  
1. Název spolku: Společnost pro starou hudbu (ČR), z. s. (dále jen SSH). 

2. Sídlo spolku: Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1. 

3. SSH je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. NOZ, a jako takový má právní osobnost.  

4. SSH je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace sdružující členy na 
základě společného zájmu.   

5. SSH vědomě navazuje na činnost České hudební společnosti a v jejím duchu usiluje:  
a) rozvíjet a podporovat aktivity spočívající ve studiu a provozování klasické hudby starších 

stylových období 
b) uvádět starou hudbu do obecného povědomí, a to pořádáním veřejných osvětových akcí 

(např. přednášky, kurzy, koncerty, festivaly, exkurze) a prezentací (publikováním) 
výsledků činnosti spolku 

c) rozvíjet spolupráci mezi Českou republikou a zahraničím v dané oblasti 
d) o spolupráci s jinými subjekty a zprostředkování či realizace jejich projektů, pakliže s 

posláním SSH souvisejí. 

Článek II. Členství  
1. Členem SSH se může stát každá fyzická či právnická osoba, která souhlasí s posláním a 

činnostmi SSH a chce se na nich aktivně podílet.  
2. SSH má členy:  

a) řádné 
b) čestné. 

Článek III. Vznik a zánik členství  
1. Fyzická osoba se stává řádným členem SSH, souhlasí-li s jeho posláním, odevzdá-li a  vyplní 

písemnou přihlášku, zaplatí zápisné, členský příspěvek a je-li její přijetí schváleno Radou spolku.  

2. Právnická osoba se stává řádným členem SSH, souhlasí-li s jeho posláním, podepíše-li dohodu 
o zásadách podpory činnosti SSH a Rada tuto dohodu schválí.  

3. Čestným členem SSH se může stát rozhodnutím Rady fyzická osoba, která s členstvím souhlasí 
a má mimořádné zásluhy o šíření a uskutečňování poslání SSH.  

4. Členství fyzické osoby zaniká:  
a) písemným oznámením člena o ukončení členství,  
b) rozhodnutím Rady, jestliže člen dlouhodobě neplní členské povinnosti nebo jedná-li v 

rozporu s posláním SSH 
c) úmrtím člena SSH. 

5. Členství právnické osoby zaniká:  
a) písemným oznámením právnické osoby o ukončení členství 
b) rozhodnutím Rady, jestliže právnická osoba dlouhodobě neplní závazky, přijaté v dohodě 

o členství nebo jedná-li v rozporu s posláním SSH 
c) zánikem právnické osoby. 



Článek IV. Práva a povinnosti členů 
1. Řádný člen má zejména právo:  

a) účastnit se činnosti SSH 
b) účastnit se akcí pořádaných SSH, pokud není stanoveno jinak 
c) volit a být volen do orgánů SSH 
d) navrhovat kandidáty do orgánů SSH 
e) rezignovat na členství v SSH nebo v jeho orgánu. Právnické osoby tak činí 

prostřednictvím zástupců, stanovených v dohodě.  

3. Řádný člen je povinen zejména:  
a) dodržovat stanovy SSH 
b) aktivně se podílet na plnění poslání SSH 
c) platit členské příspěvky, pokud není stanoveno jinak 
d) dbát o vážnost SSH.   

Článek V. Orgány spolku 
1. Orgány SSH jsou:  

a) Valná hromada 
b) Rada. 

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem SSH, tvoří ji všichni členové spolku. Schází se podle 
potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Rada může ze závažných důvodů rozhodnout, aby tato 
lhůta byla delší, nejdéle však 4 roky. Valná hromada se koná v místě sídla spolku, popřípadě v 
místě, které je pro ni vhodné a pro členy spolku přiměřeně dosažitelné.  

3. Valná hromada:  
a) rozhoduje o způsobu naplňování poslání spolku a posuzuje jeho plnění 
b) volí Radu SSH, revizní komisi nebo revizora účtů 
c) projednává a schvaluje zprávu Rady o činnosti SSH 
d) projednává a schvaluje zprávu revizní komise nebo revizora účtů o výsledku hospodaření 

SSH, e) stanoví výši členských příspěvků 
e) schvaluje stanovy SSH a jejich změny 
f) podle článku VII rozhoduje o zániku spolku.  

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů SSH. V případě, 
že se tak nestane, koná se Valná hromada o hodinu později za účasti jakéhokoliv počtu členů, 
nerozhodne-li Rada jinak.  

5. Usnesení Valné hromady se přijímají prostou většinou hlasů přítomných členů, není-li stanoveno 
jinak. Rozhodnutí podle článku V odst. 3, písm. f) musí být přijato dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů.  

6. Statutárním orgánem SSH je Rada. Rada mezi konáním jednotlivých Valných hromad vykonává 
všechny funkce spojené s činností SSH. Rada má nejméně tři členy, kterými mohou být pouze 
fyzické osoby, které jsou členy spolku. Rada je volena Valnou hromadou a její funkční období 
končí konáním následující Valné hromady. Její členové mohou být voleni opětovně. Pokud v 
období mezi konáním Valné hromady počet členů Rady neklesne pod polovinu, může Rada 
doplnit členy kooptací. Pokud počet členů Rady klesne pod polovinu, musí zbývající člen 
(členové) bez zbytečného odkladu svolat Valnou hromadu.  

7. Rada:  
a) je statutárním a řídícím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě 
b) volí předsedu, místopředsedu a pověřuje další členy Rady konkrétními úkoly 
c) svolává Valnou hromadu SSH a připravuje podklady pro její jednání, přičemž pozvánky 

na členskou schůzi musí být rozeslány nejméně 14 dní před konáním Valné hromady 
(rozhodující je datum poštovního razítka/datum odeslání elektronické pošty) 

d) hospodaří s majetkem a finančními prostředky SSH, vede evidenci majetku, účtuje příjmy 
a výdaje v souladu s platnými právními předpisy o účetnictví a zajišťuje inventarizaci 
majetku 



e) plní ostatní úkoly uložené jí Valnou hromadou a vyvíjí další činnost v souladu s posláním 
a cíli SSH.  

8. Rada se svolává v případě potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. Radu svolává předseda 
nebo pověřený člen Rady. V případě nutnosti projednání závažné věci může svolání Rady 
iniciovat i jiný její člen.  

9. Rada je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje prostou většinou 
přítomných hlasů. Zasedání Rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda 
nebo jiný pověřený člen Rady.  

10. Spolek zastupuje navenek předseda nebo místopředseda, jakožto statutární zástupci.   

Článek VI. Zásady hospodaření 
1. Cílem hospodaření spolku je vytváření podmínek pro práci spolku a řídí se obecně platnými 

předpisy.  

2. Majetek SSH slouží výlučně k zabezpečení činnosti spolku v souladu s jeho posláním.  

3. S majetkem SSH je třeba nakládat s péčí dobrého hospodáře a disponovat s ním mohou jen 
Radou pověření členové Rady.  

4. Zdroji příjmů spolku jsou zejména granty, dary, příspěvky státních a obecních orgánů, příspěvky 
právnických a fyzických osob, dále pak také výnosy z majetku, případné zprostředkovatelské 
provize, členské příspěvky aj.  

5. Za hospodaření spolku odpovídá Rada.  

6. Hospodaření SSH kontroluje Revizní komise nebo revizor účtů a podává o tom písemnou zprávu 
Valné hromadě s případnými návrhy opatření.   

Článek VII. Zánik spolku 
1. Spolek zaniká:  

a) dobrovolným rozpuštěním, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň dvoutřetinová většina 
řádných účastníků Valné hromady, nebo sloučením s jiným spolkem 

b) pravomocným rozhodnutím příslušného soudu o jeho zrušení podle platných právních 
norem.  

2. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání.  

3. Zbylý majetek připadne organizaci, kterou určí Valná hromada.  

Článek VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.  

2. Znění těchto stanov nabývá účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.   

 

3. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, 
kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

 


