Smíchovská komorní filharmonie, z.s.
STANOVY
čl. I
Úvodní ustanovení
1. Název: Smíchovská komorní filharmonie, z.s., rovněž zkráceně SMIKOF (dále jen
„spolek“)
2. Sídlo: Pegas 5, Wassermannova 926/16, 15200 Praha 5
3. Smíchovská komorní filharmonie, z.s. je právnickou osobou založenou při
SZUŠ Music Art, v.o.s., v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. Je to dobrovolná,
nevládní, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování
společného zájmu, který vyplývá z čl. II těchto stanov.

čl. II
Činnost spolku
1. Hlavní činnosti spolku jsou:
a. provozování hudebních těles různého obsazení, velikosti a hudebního
zaměření, zejména pak symfonického orchestru za účelem hudebního
vzdělávání a vzájemného hudebního obohacování a výchovy žáků
SZUŠ Music Art, v.o.s. a dalších amatérských i profesionálních hudebníků
b. kulturně - výchovné činnosti a obecně prospěšné činnosti
c. příprava a realizace hudebních produkcí, kulturních, kulturně - výchovných
a benefičních akcí a popularizace této činnosti
d. poskytování audiovizuálních služeb
e. poradenství v oblastech činnosti spolku.
2. Spolek může vyvíjet vedlejší výdělečnou činnost pouze za účelem podpory hlavní
činnosti, nebo hospodárného využití majetku spolku.
3. Případný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy
spolku.
čl. III
Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba
s alespoň minimálním hudebním vzděláním či povědomím, ovládající hru na hudební
nástroj či ovládající zpěv. Člen spolku mladší 18 let nemůže být volen do orgánů
spolku.
2. O přijetí člena rozhoduje předseda spolku
3. Členství vzniká dnem, kdy předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat:
- jméno a příjmení žadatele
- adresu trvalého bydliště
- datum narození
- případné telefonické spojení a e-mailovou adresu
- datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele

4. Členství ve spolku zaniká:
- dobrovolným vystoupením člena písemným oznámením - členství končí dnem
doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi spolku
- úmrtím člena
- vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze
- nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného předsedou spolku
- zánikem spolku
5. Člen spolku má právo zejména:
a) účastnit se činností spolku
b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) volit do orgánů spolku
d) být volen do orgánů spolku
e) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet
odpověď
f) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
6. Člen spolku má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku
b) podílet se na činnosti spolku
c) aktivně hájit zájmy spolku
d) platit členské příspěvky
e) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce
7. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
čl. IV.
Orgány spolku
1. členská schůze (nejvyšší orgán)
2. předseda (statutární orgán)
čl. V
Členská schůze
členská schůze je nejvyšším orgánem spolku
členskou schůzi tvoří všichni členové spolku
členskou schůzi svolává předseda spolku, minimálně jednou za rok
členská schůze zejména: a) schvaluje stanovy a změny těchto stanov
b) volí předsedu a odvolává jej
c) schvaluje zprávu o činnosti za předchozí rok
d) schvaluje plán spolku a jeho cíle na příští období
e) rozhoduje o zániku členství
f) rozhoduje o zániku spolku
g) schvaluje výši členských příspěvků
5. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však
jednou za rok. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud
ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.
1.
2.
3.
4.

6. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí
předsedy.
7. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání většina všech členů
spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.
Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny.
8. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí
pověřený člen spolku zápis.
čl. VI
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj samostatně jednat
ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených
s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem a přijímat nové členy spolku.
2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu neurčitou. Předseda se funkce ujímá
následující den po dni volby.
3. K jednání za spolek v dílčích věcech může zmocnit další osobu.
4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku, interními předpisy spolku
a rozhodnutími členské schůze
5. Předseda je povinen: a) svolávat zasedání členské schůze dle čl. V. odst. 5 stanov
b) vést agendu členské schůze a seznam členů spolku
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze
d) jednou za rok předložit členské schůzi ke schválení plán
spolku na další roční období
čl. VII
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené
členskou schůzí, případnými dary od fyzických a právnických osob a získanými
granty a dotacemi. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu
se spolkovou činností (např. publikování, služby...). Spolek může uzavřít smlouvu
o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Prostředky
vynakládá výhradně na úkony spojené s činností spolku, řádně podložené účetními
doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na členské schůzi.
3. Za hospodaření spolku zodpovídá předseda spolku.
4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické
osobě, s příbuzným předmětem činnosti, v souladu s rozhodnutím členské schůze.
čl. VIII
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené v těchto stanovách se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské
schůze, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
3. Stanovy Smíchovské komorní filharmonie, z.s. nabývají účinnosti dnem zápisu
do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

