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STANOVY SPOLKU 

JIZERKA SEMILY, Z. S.  

ČLÁNEK 1 

Název a sídlo 

Název: Jizerka Semily, z. s. (dále jen „spolek) 

Sídlo: Jizerská 564, 513 01 Semily, Česká republika 

 

ČLÁNEK 2 

Obecná ustanovení 

1) Spolek byl založen roku 1990 jako uskupení sdružující zpěváky všech oddělení, sbormistry a 

příznivce sboru. 

2) Spolek je dobrovolnou, nezávislou a nepolitickou organizací.  

3) Spolek je ve smyslu ustanovení § 214 a následně zákona č. 89/2012 Sb., právnickou osobou, 

která je způsobilá k právnímu jednání.  

4) Úkolem spolku je rozvoj umělecké činnosti sboru, organizování zájmových aktivit a zajištění 

mimoškolní činnosti členů sboru.  

5) Spolek sdružuje zpěváky hlavního sboru Jizerka Semily a jeho přípravných sborů.  

 

ČLÁNEK 3 

Hlavní činnost spolku 

1) Mezi hlavní činnosti spolku patří: 

a. Podpora kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit pro členy spolku. 

b. Pořádání koncertů, vystoupení, festivalů, pěveckých soustředění a táborů. 

c. Účast na akcích organizovaných jinými subjekty.  

d. Udržování a navazování spoluprací s obdobnými organizacemi a spolky v České 

republice i zahraničí.  
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ČLÁNEK 4 

Členství ve spolku 

1) Členy spolku jsou zpěváci všech oddělení, sbormistři a příznivci sboru.  

2) Zájmy a práva nezletilých členů zastupují jejich zákonní zástupci.  

3) Členství vzniká podáním přihlášky (u zpěváků – přihláška na ZUŠ Semily, u ostatních – 

přihláška do spolku) a u zpěváků zaplacením členského příspěvku ve výši stanovené pro 

příslušný školní rok.  

4) Výbor vede seznam členů spolku, který je přístupný v sídle spolku. 

5) Členství zaniká: 

a. vystoupením člena ze spolku 

b. úmrtím 

c. nezaplacením členského příspěvku 

d. rozhodnutím výboru spolku v případě, že člen prokazatelně jedná proti zájmům 

spolku 

e. zánikem spolku 

6) Při vystoupení člena ze spolku nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků, finančních 
nebo materiálních darů ani jiných finančních či materiálních plnění. 

 

ČLÁNEK 5 

Práva a povinnosti členů spolku 

1) Práva člena: 

a. podílet se na činnosti spolku 

b. hlasovat, volit a být volen do orgánů spolku za podmínky způsobilosti k právním 

úkonům 

c. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření 

d. být informován o činnosti spolku 

e. být informován o hospodaření spolku 

2) Povinnosti člena: 

a. dodržovat stanovy spolku 

b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku 

c. platit členské příspěvky ve stanoveném termínu 

d. svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku 

e. dbát na zachování dobrého jména spolku 

 

ČLÁNEK 6 

Orgány spolku 

1) Spolek má tři orgány – nejvyšší, statutární a výkonný orgán.  

a. Nejvyšším orgánem je členská schůze.  

b. Statutárním orgánem je předseda.  

c. Výkonným orgánem je výbor. 

  



 

Stanovy Jizerka Semily, z. s.   2022 

 

ČLÁNEK 7 

Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.  

2) Členskou schůzi svolává výbor na základě žádosti předsedy minimálně jednou ročně.  

3) Podnět výboru ke svolání členské schůze může dát též kontrolní komise, nebo alespoň třetina 

členů spolku. 

4) Náplní práce členské schůze je: 

a. Schvalování stanov a jejich změn. 

b. Schvalování složení výboru. 

c. Schvalování zprávy o činnosti a hospodaření spolku. 

d. Schvalování cílů a plánů spolku pro příští období. 

e. Schvalování výše členského příspěvku.  

f. Rozhodnutí o zániku spolku. 

5) Členská schůze je usnášení schopna, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina řádných členů. 

6) Není-li členská schůze schopna usnášet, svolá výbor náhradní schůzi minimálně 30 minut po 

plánovaném začátku řádné schůze s nezměněným programem. Tato náhradní členská schůze 

je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

7) Členská schůze může být pořádána fyzicky, nebo online formou a lze tak i hlasovat. 

8) Konání členské schůze musí být ohlášeno nejpozději 14 dní před termínem konání všem 

členům spolku.  

9) Členská schůze rozhoduje na základě hlasování.  

a. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.  

b. Každý hlas odpovídá jednomu členovi.  

c. Nezletilé členy spolku při hlasování zastupují jejich zákonní zástupci. 

10) Rozhodnutí o zrušení spolku, sloučení s jiným právní subjektem nebo o prodeji nemovitého 

majetku je přijato, jestliže pro něj hlasuje alespoň nadpoloviční většina všech členů. 

11) Pokud na členské schůzi není schválen nový výbor spolku, vykonává jeho funkci v plném 

rozsahu výbor předchozí. Tento výbor je pak povinen svolat další členskou schůzi nejpozději 

do 6 měsíců od poslední členské schůze.  

12) Zápis z členské schůze vyhotoví členskou schůzí pověřený člen spolku do třiceti dnů od 

termínu schůze.  

a. Zápis je přístupný členům spolku v sídle spolku. 

 

ČLÁNEK 8 

Výbor spolku 

1) Výbor: 

a. je výkonným orgánem spolku. 

b. je odpovědný z výkonu své činnosti členské schůzi. 

c. řídí činnost spolku po dobu mezi zasedáními členské schůze. 

d. je schválen členskou schůzí na období 3 let.  

e. má minimálně 5 členů. 

f. je svolán předsedou dle potřeby.  
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b. rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro hlasuje 

nadpoloviční většina přítomných členů.  

2) Schůze výboru mohou být pořádány fyzicky, nebo online formou a lze tak i hlasovat. 

3) Sbormistři jsou automaticky členy výboru bez volby.  

4) Náplní práce výboru je: 

a. organizace a řízení činnosti spolku. 

b. vedení dokumentace o činnosti spolku. 

c. pověření členů výboru a spolku úkoly týkajícími se činnosti sboru. 

d. volba a odvolání předsedy spolku.  

e. rozhodování o hospodaření s finančními prostředky a nabytým nemovitým 

majetkem.  

f. návrh výše členského příspěvku, způsobu a termínu placení příspěvku. 

i. Výše příspěvku je rozdílná pro hlavní sbor a přípravné sbory.  

 

ČLÁNEK 9 

Pověření zástupci výboru  

1) Předseda: 

a. Zastupuje členy spolku a výboru navenek.  

b. Je pověřeným zástupcem spolku, který naplňuje rozhodnutí členské schůze a výboru.  

c. Jedná jménem výboru a celého spolku, je oprávněn přijímat právní závazky a 

podepisovat právní dokumenty.  

d. Za předsedu může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku.  

e. Je-li třeba urgentně rozhodnout o věci, která se týká organizace spolku a není 

z časových důvodů možné svolat výbor, rozhodne předseda. Toto rozhodnutí je 

následně na nejbližším jednání výboru projednáno, a pokud se výbor vyjádří 

nesouhlasně k rozhodnutí předsedy, je předsedovo rozhodnutí neprodleně změněno.  

f. Je volen výborem na dobu 3 let z řad členů výboru spolku.  

g. Opakovaná volba je možná. 

h. Může být navržen jakýmkoli členem výboru. 

i. Je volen/odvolán nadpolovičním počtem všech členů výboru.  

j. Funkce se ujímá v den následující po dni volby.  

k. Mandát předsedovi zaniká: 

i. úmrtím.  

ii. uplynutím volebního období. 

iii. odstoupením, či ukončením členství ve spolku.  

iv. odvolání výborem.  
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ČLÁNEK 10 

Kontrolní komise 

1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, která za svou činnost odpovídá členské 

schůzi.  

2) Kontrolní komise má 3 členy – předsedu, zástupce přípravných sborů a zástupce hlavního 

sboru.  

3) Předsedu deleguje výbor. Ostatní členy deleguje členská schůze. 

4) Náplň práce: 

a. vykonává dohled nad hospodařením spolku. 

b. dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny. 

c. upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. 

d. kontrolu provádí jednou ročně. 

e. vypracovává zprávu o výsledcích kontroly a předkládá ji členské schůzi. 

f. má právo v případě potřeby žádat výbor o svolání mimořádné členské schůze. 

5) Členství v kontrolní komisi není slučitelné se členstvím ve výboru spolku.  

 

ČLÁNEK 11 

Zásady hospodaření 

1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, finančními prostředky, pohledávkami a 

jinými právy, které nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti.  

2) Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.  

3) Zdrojem příjmů jsou zejména členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy 

ze jmění spolku, sponzorské dary a granty a příjmy z činností při naplňování cílů spolku.  

4) Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v ČLÁNKU 2. 

5) Za vedení hospodaření spolku odpovídá hospodář, který se zodpovídá výboru a předkládá 

zprávu o hospodaření členské schůzi.  

6) Členové spolku neručí za jeho dluhy.  

 

ČLÁNEK 11 

Zánik spolku 

1) Spolek zaniká: 

a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 

nejméně dvoutřetinové většiny všech členů spolku.  

b. rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.  

c. zanikne-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodně výbor o způsobu majetkového 

vypořádání.  
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ČLÁNEK 12 

Závěrečná ustanovení 

1) Tyto stanovy byly schváleny dne 7. října 2022 a nahrazují stanovy schválené 4. března 2016.  

2) Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.  

 

 

 

 

 

V Semilech dne 7. října 2022                        ....…………………………………………………………. 

Miroslava Vrbenská – předsedkyně spolku  


