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Stanovy 

občanského sdružení 

Chrámový sbor sv. Ducha 
 

 

Čl. 1. 

Název a sídlo  

 

Název:  

Chrámový sbor sv. Ducha   

(je zřízen v souladu se zák. č. 83/90 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů) 

 

Sídlo:  

Haštalské náměstí 3, Praha 1 

 

 

Čl. 2. 

Cíl činnosti   a způsob jeho naplňování: 

   

   Chrámový sbor sv. Ducha (dále jen Sbor) sdružuje zájemce o sborový zpěv a chrámovou  

hudbu s cílem jejího zachování a šíření. 

   Úkolem Sboru je především: 

- prohlubovat a podporovat pěvecké dovednosti 

- provozovat koncertní činnost 

- přispívat ke kompenzaci negativních civilizačních vlivů společnosti a k relaxaci     

   svých členů naplněním volného času tvůrčím a aktivním způsobem 

-  zaměřovat se na pěveckou výchovu svých členů 

-  vyvíjet a podporovat snahy o zachování a objevování starých skladeb. 

   K plnění těchto úkolů bude Sbor pořádat: 

 -  zkoušky a soustředění, individuální výuku členů 

 -  interní vydávání not 

 -  koncertní zájezdy do zahraničí 

 -  koncerty a happeningy na území ČR 

 -  soutěže 

 -  výchovu sólistů a sbormistrů 

 -  sborové večery. 

 

 

Čl. 3. 

Členství 

 

Vznik členství: 

   Členem Sboru se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s cílem činnosti Sboru a 

způsoby jeho naplňování tak, jak jsou vyjádřeny ve stanovách. U neplnoletých se vyžaduje 

písemný souhlas jednoho z jejich zákonných zástupců.   

   Členství vzniká připojením podpisu pod stanovy Sboru se souhlasem Sborové rady. 

Rozhodnutí Sborové rady o přijetí (příp. zamítnutí) členství ve Sboru podléhá vždy 

následnému potvrzení na nejbližším konání Členské schůze.  
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Práva členů: 

- zúčastnit se na Členských schůzích projednávání všech otázek týkajících se Sboru a 

hlasovat o nich 

- volit a být volen do orgánů Sboru 

- obracet se s dotazy, návrhy, připomínkami a stížnostmi na orgány Sboru 

- být informován o činnosti a připravovaném programu Sboru 

 

Povinnosti členů: 

- vyjadřovat své postoje v souladu s cíly Sboru 

- respektovat přijatá usnesení Sboru a aktivně napomáhat jejich realizaci 

- vystříhat se všeho, co by narušovalo vztahy mezi členy Sboru nebo co by poškodilo 

pověst Sboru navenek 

- plnit úkoly, které na sebe člen převezme v souvislosti s funkcí v orgánech Sboru 

nebo v souvislosti s řešením či zajišťováním konkrétní akce 

- rozmnožování materiálů získaných ve Sboru, koncertování nebo jednání jménem 

Sboru je možné pouze po předchozím souhlasu Sborové rady.  

 

Zánik členství: 

- vystoupením (K zániku členství dochází doručením písemné rezignace ke 

kterémukoliv členu Sborové rady nebo ústním potvrzením nejméně tří členů Sboru o 

rezignaci.) 

- vyloučením (Vyloučit člena Sboru může Sborová Rada pouze pro závažné porušení 

stanov nebo pověsti Sboru. Proti rozhodnutí Sborové rady o zrušení členství může 

podat člen Sboru odvolání k Revizní a smírčí komisi. Rozhodnutí o vyloučení 

podléhá vždy následnému potvrzení na nejbližším konání Členské schůze 

- úmrtím. 

 

 

 

Čl. 4 

Orgány Sboru 

   

 Orgány Sboru jsou: 

- Členská schůze 

- Sborová rada 

- Revizní a smírčí komise 

 

Členská schůze: 

    Je vrcholným orgánem Sboru, kterou tvoří všichni členové Sboru s hlasem rozhodujícím. 

Do působnosti členské schůze patří zejména: 

- volba  a odvolání Sborové rady a Revizní a smírčí komise 

- schvalování stanov, jejich změn a doplňků 

- schvalování plánu a finančního rozpočtu včetně případného členského příspěvku a 

jeho výše a odměňování sbormistra 

- schvalování výroční zprávy včetně zprávy o hospodaření Sboru a zprávu Revizní a 

smírčí komise 

- rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení člena Sboru nebo o udělení čestného členství 

- rozhodnutí o rozdělení Sboru, případně sloučení s jiným občanským sdružením, o 

zániku Sboru včetně určení vypořádání majetku  
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- všechna další rozhodnutí, která se Členská schůze do své působnosti vyhradí. 

    

   Členská schůze je svolávána Sborovou radou prostřednictvím písemné pozvánky, telefonu, 

SMS zpráv, elektronické pošty nebo veřejným vyhlášením na zkoušce Sboru v dostatečném 

předstihu, nejméně však  7 dní předem. Pozvání musí obsahovat termín a místo konání a 

program Členské schůze.  Z rozhodnutí Sborové rady, Revizní a smírčí komise nebo 

z podnětu alespoň 1/3 členů Sboru může být svolána mimořádná Členská schůze, jejíž konání 

musí být svoláno nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí orgánů Sboru nebo od předání 

podnětu členů. 

   Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Sboru, 

k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny  přítomných. 

   Není-li nadpoloviční většina přítomna,  posune se zahájení o 30 minut později a nedoplní-li 

se nutná většina ani poté, je jednání Členské schůze usnášeníschopné v počtu v jakém se 

sešla. Vznese-li proti takto konané Členské schůzi nejméně 1/3 členů Sboru námitku, musí tak 

učinit nejdéle do jednoho měsíce písemnou formou k rukám Revizní a smírčí komise, která 

napadnutou Členskou schůzi anuluje a vyzve Sborovou radu ke svolání nové. Sborová rada 

tak musí do jednoho měsíce učinit. 

   O konání Členské schůze se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh schůze, výsledky 

hlasování a přijatá usnesení.  

 

Sborová rada 

   Sborová rada je nositelem pravomocí Členské schůze v období mezi jejími zasedáními.  

    Sborová rada má 7 členů, z nichž jedním je vždy sbormistr. 

    Tři členové Sborové rady – jednatelé jsou statutárními orgány Sboru. Jeden je automaticky 

sbormistr, další dva volí Sborová rada ze svého středu na svém 1. zasedání po zvolení.  

Jednatelé jednají jménem Sboru, a to každý z nich samostatně. Podepisování za Sbor se děje 

tak, že k razítku Sboru připojí svůj podpis jeden z jednatelů. 

   Sborová rada je oprávněna a povinna zejména: 

- rozhodovat o všech organizačních, odborných, finančních a programových otázkách a 

jiné běžné činnosti Sboru 

- zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví včetně evidence členů Sboru a 

archivace přijatých dokumentů Sboru 

- navrhovat odměny osobám, které pro Sbor pracují 

- předkládat Členské schůzi výroční zprávu Sboru a zprávu o hospodaření 

- informovat členy Sboru o svém konání. 

   Rezignace sbormistra je vždy důvodem mimořádného konání Členské schůze, a to 

nejpozději do jednoho měsíce. 

   Sborová rada se schází podle potřeby a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 

většina členů Sborové rady. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 

přítomných. Zasedání Sborové rady řídí jeden z členů a o jeho průběhu, výsledcích hlasování 

a přijatých usnesení  musí být pořízen písemný zápis. 

 

Revizní a smírčí komise: 

   Revizní a smírčí komise (dále jen komise) je kontrolním orgánem Sboru voleným nebo 

odvolávaným shodně se Sborovou radou Členskou schůzí. Má tři členy a členství v komisi je 

neslučitelné s výkonem jiné volené funkce ve Sboru. 

   Komise je oprávněna a povinna zejména: 

- kontrolovat hospodaření a správnost vedení účetnictví  

- dohlížet, zda Sbor vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy ČR 

- kontrolovat dodržování stanov Sboru 
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- projednávat spory mezi jednotlivými orgány nebo jednotlivými členy Sboru 

- projednávat odvolání proti zrušení členství Sborovou radou a námitky proti konání 

Členské schůze 

- upozorňovat Sborovou Radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich 

odstranění 

- svolávat mimořádné jednání Členské schůze vyžadují-li to zájmy Sboru 

- předkládat zprávu o činnosti na jednáních Členské schůze 

   Komise se schází podle potřeby a rozhoduje 2/3 většinou.  

 

 

Čl. 5. 

Zásady hospodaření: 

 

   Příjmy Sboru tvoří především dary, dotace, příp. příspěvky členů, dobrovolné sbírky 

a poplatky za zpozdné. 

Sbor hospodaří se svými finančními prostředky na základě plánu a rozpočtu schváleného 

Členskou schůzí v souladu s cíly Sboru a v souladu s právními předpisy obecně platnými pro 

hospodaření občanských sdružení. 

 

. 

Čl. 6. 

Zánik Sboru: 

  

  Sbor může zaniknout: 

- rozdělením 

- sloučením s jiným občanským sdružením 

- ukončením činnosti Sboru včetně určení likvidátora a vypořádání majetku Sboru na 

základě rozhodnutí Členské schůze 

- ze zákona.    

 

 

Čl. 7. 

Závěrečná ustanovení: 

 

   Stanovy mohou být měněny nebo doplňovány pouze na základě usnesení Členské schůze 

Sboru. Součástí usnesení musí být písemné, číselně po sobě jdoucí zpracování nové verze 

znění stanov. 

   Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, 

zejména ustanoveními Zák. č. 83/90 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

3. verze stanov odsouhlasená Členskou schůzí ve dnech 24.2. – 17.3.2011 (změna  odst. 

                                                                                                                       Sborová rada)                                          

Za Sborovou radu:  Hana Vosečková    

            


