
STANOVY SPOLKU 
Česká asociace komorní kytary, z.s. 

 
Preambule 

 
Zakladající členové: 

1. Eliška Holá, roz. Balabánová, nar. 27.11.1987, bytem Bellušova 1803/5,155 00 Praha 5 

2. Tomáš Honěk, nar. 2.6.1985, bytem Jizerská 555, 51301 Semily 

3. Patrick Vacík, nar. 24.1.1984, trvale bytem Frankfurter Ring 228, 80807 München 
 
společně prohlašují, že se dne 14.8.2015 shodli na následujícím obsahu stanov spolku s názvem Česká 
asociace komorní kytary, z.s. (dále jen Spolek). Spolku stanovují sídlo na adrese Brožíkova 386/4, 272 
01 Kladno. 
 
Spolek je dobrovolný, nezávislý, nepolitický, sdružující členy na základě společného zájmu o hudbu a 
její aktivní provozování. 
 
Spolek je samostatnou právnickou osobou. Spolek uznává právní, organizační a finanční samostatnost 
všech členů a neodpovídá za jejich závazky. 
 

Článek I 
Název, sídlo a působnost spolku 

1. Spolek užívá názvu Česká asociace komorní kytary, z. s. 
2. Adresa sídla spolku je: Brožíkova 386/4, 272 01 Kladno 
3. Spolek je dobrovolný, nezávislý, nepolitický, sdružující členy na základě společného zájmu o hudbu 
a její aktivní provozování. 
4. Spolek je samostatnou právnickou osobou. Spolek uznává právní, organizační a finanční 
samostatnost všech členů a neodpovídá za jejich závazky. 
 
 

Článek II 
Účel spolku 

1. Hlavním účelem spolku je sdružování a propagace interpretů a vybraných komorních těles se 
zastoupením klasické kytary. 
 2.  Náplní a cílem činnosti spolku je zejména: 
- sdružovaní vybraných komorních těles se zastoupením klasické kytary 
- propagace komorních těles se zastoupením klasické kytary 
- organizace kulturních a vzdělávacích akcí, zejména koncertů 
- vytváření koncertních příležitostí 
- spolupráce s orgány státní správy při přípravě a realizaci kulturních akcí 
- vydávání vlastních materiálů, propagačních a informačních letáků o činnosti spolku, nahrávek, 
provoz vlastních internetových stránek 
3. K dosažení deklarovaných cílů spolupracuje spolek s orgány státní správy, kulturními institucemi, 
spolky, školami i podnikatelskými subjekty. 
 
 

Článek III 
Členství 

1. Institut sdružuje interprety a členy komorních těles se zastoupením klasické kytary. 



2. Členem spolku se může stát fyzická osoba, popřípadě právnická osoba, která souhlasí se 
stanovami a je ochotna se dle svých možností zapojit do činnosti spolku.  
3. Řádným členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 - ti let plně způsobilá k 
právním úkonům.  
4. Komorní tělesa (např. duo, trio, kvarteto apod.) se nemohou stát samostatným členem spolku. 
Komorní těleso jako takové zastupuje vždy jedna fyzická osoba, která je členem komorního tělesa a 
řádným členem spolku. Fyzická osoba zastupující komorní těleso musí být k takovému jednání 
písemně pověřena ze strany ostatních členů komorního tělesa.  
5. Čestným členem spolku se může stát význačná osobnost z oblasti vědy, kultury, politiky, školství 
aj., která souhlasí s posláním činnosti spolku a podporuje ho. Čestný člen může být navržen 
kterýmkoliv z členů spolku a musí být schválen výborem. 
6.  Žádost ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba většinový souhlas výboru. 
7.  Členství vzniká schválením „žádosti“ výborem spolku. 
8.  Členství zaniká: 
             -     vystoupením člena ze spolku na základě vlastní písemné žádosti 
         -   vyloučením člena výborem spolku na odůvodněném základě (např. dlouhodobě neplní své  

povinnosti člena, je-li s členem zahájeno insolvenční řízení, jeho aktivity jsou v rozporu se  
  zájmy spolku apod.) 
            -     úmrtím fyzické osoby, která je členem 
            -    ukončením činnosti resp. zánikem spolku. 
9.  Dočasné přerušení členství 
-   výbor spolku může dočasně vyřadit člena, popř. členy, z webové a tištěné nabídky na 
odůvodněném základě (např. neplní své povinnosti člena, je-li s členem zahájeno insolvenční řízení, 
jeho aktivity jsou v rozporu se zájmy spolku apod.) 
10. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápisy a výmazy 
v tomto seznamu provádí výbor spolku. 
 
 

Článek IV 
Práva a povinnosti členů 

Člen má právo: 
       -    aktivně se podílet na činnosti spolku 
       -    být informován o činnosti spolku a jeho orgánů 
       -    účastnit se členské schůze 
      -     předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku i jeho orgánů 
      -     podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku 
      -     užívat výhod s členstvím spojených 
 
Člen má povinnost: 
-      na základě vlastních koncertních příležitostí rozšiřovat povědomí o nabídce spolku  
-      dodržovat stanovy spolku 
-      jednat v souladu s cíli spolku 
-      svou činností napomáhat k naplňování cílů spolku 
-      dbát o dobré jméno spolku 
 
 

Článek V 
Orgány spolku 

1. Organizační strukturu spolku tvoří následující orgány:  
a) členská schůze 
b) výbor spolku 
 



2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze zejména: 
- schvaluje stanovy spolku a jejich změny 
- volí členy výboru spolku  
- schvaluje zprávu o činnosti spolku  
- určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na další období 
- rozhoduje o provozování kanceláře spolku 
- rozhoduje o zániku spolku 
 
Členská schůze rozhoduje ve všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.  
 
Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 
Informace o konání členské schůze zasílá výbor členům spolku elektronickou poštou na adresu 
uvedenou členem v přihlášce do spolku, a to nejpozději 30 dní před konáním členské schůze. 
Nejpozději deset dní před konáním členské schůze budou členům zaslány návrhy materiálů, které 
budou předkládány ke schválení.  
 
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nejméně 1/3 všech členů spolku. 
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li uvedeno jinak. 
Není-li uvedeno jinak, má každý člen při rozhodování jeden hlas, hlasy členů spolku jsou si rovny. 
Všechny členy spolku, kteří jsou členy jednoho komorního tělesa (dua, tria, kvarteta apod.), zastupuje 
v rámci rozhodování k tomu pověřený člen komorního tělesa, který při rozhodování disponuje vždy 
pouze jedním hlasem, a to nezávisle na počtu zastupovaných členů komorního tělesa.    
 
Připouští se rozhodování členů per rollam mimo členskou schůzi s využitím technických prostředků, 
ledaže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu. Rozhodují-li členové spolku 
mimo členskou schůzi s  využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat členskou 
schůzi návrh rozhodnutí každému členovi spolku na jeho e-mailovou adresu, kterou je člen povinen 
nechat zapsat do seznamu členů spolku. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který 
následně člen uvede ve svém vyjádření, a emailová adresa, na niž má člen doručit své vyjádření. 
Návrh rozhodnutí je doručen členovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření 
k  návrhu rozhodnutí zasílá člen na e-mailovou adresu uvedenou v  návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření 
uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s  návrhem rozhodnutí. 
 
O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen zápis. 
Zápis svým podpisem potvrzují dva ověřovatelé zápisu, kterými jsou dva přítomní členové k tomu 
členskou schůzí pověření.  
 

3. Výbor spolku se skládá ze tří členů, kteří ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.  Funkční 
období člena výboru je pětileté. Opětovná volba člena výboru je možná. Výbor je statutárním 
orgánem spolku. Výbor rozhoduje o  všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo 
stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze. Výbor se schází podle potřeby a přijímá všechna 
rozhodnutí o návrzích jeho členů, schvaluje nové členy, informuje o změnách spolku, schvaluje 
rozpočet, cíle a další činnosti spolku, připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu 
na další období, návrh na případné změny stanov, atd. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li na jeho 
zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných 
členů. Každý člen výboru má jeden hlas. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda výboru. O  
průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis. 
 
Prvními členy výboru jsou:  

Eliška Holá, rozená Balabánová, nar. 27.11.1987, bytem Bellušova 1803/5,155 00 Praha 5 

Tomáš Honěk, nar. 2.6.1985, bytem Jizerská 555, 51301 Semily 



Patrick Vacík, nar. 24.1.1984, trvale bytem Frankfurter Ring 228, 80807 München 
 

4. Za spolek jedná předseda nebo místopředseda výboru samostatně. 
 

Článek VI 
Právní subjektivita a zásady hospodaření 

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem a hospodaření se řídí obecně platnými právními 
předpisy. 
Zásady hospodaření: 
a) Spolek je neziskovou organizací. Zdrojem příjmů spolku jsou: 
-    členské příspěvky 
-    sponzorské dary a příspěvky, dotace, granty, dary z dědictví a odkazů apod. 
b) Příjmy spolku slouží výhradně k pokrytí nákladů na činnost a uskutečňování jeho cílů. 
c) Členové spolku neodpovídají svým majetkem za závazky spolku. 
d) Hospodaření řídí výbor spolku; výbor může výkonem agendy spojené s hospodařením 
    pověřit další osoby; členství ve spolku není u těchto osob podmínkou. 
 

Článek VII 
Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 
-    návrhem výboru a jeho schválením členskou schůzí 3/4 většinou 
-    pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 
 
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu 
majetkového vypořádání. 
 
 

Článek VIII 
Závěrečná ustanovení 

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 
 

Podáním návrhu na zápis spolku do rejstříku spolků se pověřuje Tomáš Honěk, nar. 2.6.1985, bytem 
Jizerská 555, 51301 Semily. Osoba pověřená k podání návrhu na zápis spolku je oprávněna za tímto 
účelem zmocnit další třetí osobu.  
 
 
V Praze dne ……………. 
 
 
……………………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… 

Eliška Holá    Tomáš Honěk   Patrick Vacík 


