
STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU 
 

ČLÁNEK 1. 

 

Název a sídlo 

 

1/ Název spolku: Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z.s. (SDOM Zlín, z.s.) ,  

                             (dále jen spolek)  

2/ Sídlo spolku:   Gahurova 1 (5265) 

                             760 01 Zlín, Česká republika 

 

ČLÁNEK II. 

 

Cíl činnosti spolku 

 

1/ Organizace a koordinace činností uměleckých těles.  

2/ Pořádání uměleckých produkcí. 

3/ Propagace hudby, zejména dechové. 

 

ČLÁNEK III. 

 

Zásady hospodaření 

 

1/ Zdroje příjmů spolku: 

A/ Dotace ze státní správy a místní samosprávy. 

B/ Dary a příspěvky tuzemských a zahraničních osob ( fyzických i právnických) a organizací. 

C/ Hudební a společenské události. 

D/ Příspěvky členů spolku. 

 

2/ Výdaje spolku: 

A/ Provozování uměleckých těles 

 

ČLÁNEK IV. 

 

Členství ve spolku 

 

1/ Členem ve spolku může být, jak fyzická, tak právnická osoba. 

2/ O přijetí člena rozhoduje návrh, který je předložen předsedovi spolku a radě spolku( písemně čí 

ústně). 

3/ Členství ve spolku je podmíněno uhrazením ročního členského příspěvku. Výši příspěvku stanoví 

Valná hromada. O zproštění povinnosti hradit roční příspěvek může rozhodnout rada. Roční 

příspěvek bude uhrazen do 31. března každého kalendářního roku. 

4/ Ve zvláštním případě lze člena ze spolku vyloučit. Vyloučit člena lze, porušuje-li stanovy SDOM 

Zlín, z.s. Člen může ukončit členství i na vlastní žádost a to vždy písemnou formou na adresu 

spolku k rukám předsedy. V případě vyloučení se spolku nebo ukončení členství ve spolku, 

nevzniká členovi nárok na jakoukoli finanční či jinou náhradu. 

 

Člen má právo: 

A/ Volit a být volen do rady spolku. 

B/ Podávat radě spolku a Valné hromadě návrhy na zlepšení práce a prohlubování činnosti spolku. 

C/ Obracet se s připomínkami a stížnostmi souvisejícími s činností spolku na její radu. 



D/ Osobně se účastnit jednání rady v případech, kdy rada rozhoduje o jeho činnosti, námětech, 

stížnostech. 

 

Člen je povinen: 

 

A/ Poctivě a zodpovědně přistupovat k plnění úkolů vyplývajících z činnosti spolku. 

B/ Zvyšovat své schopnosti a znalosti týkající se činnosti sdružení. 

C/ Dodržovat, mít řádně označeny a řídit se povinnostmi, dle hodnostního stupně. Viz Příloha 1. 

D/ Dodržovat platné zákony České republiky na akcích, kterých se účastní se Sdružením dechového 

orchestru mladých Zlín, z.s. v zahraničí i ČR. V případě porušení zákona členem, nenese Sdružení 

dechového orchestru mladých Zlín, z.s. žádnou odpovědnost za jeho jednání. Rada spolku mu může 

v případě porušení povinností se vznikem škody spolku udělit penalizaci. Každý člen si je vědom 

svých práv, povinností a případných penalizací a v případě jeho nezletilosti je odpovědný jeho 

zákonný zástupce – doloženo podpisem zákonného zástupce před odjezdem na akci. 

E/ Podávat pravdivé, nezkreslené a kompletní informace vyžadované spolkem. 

F/ Nezletilý člen je povinen informovat předsedu ústně či písemně o své pravidelné činnosti či 

členství v jiných hudebních a uměleckých spolcích a to neprodleně. 

 

Člen může být penalizován: 

 

1/ V případě porušení povinností člena spolku 

    A/ Vyloučením ze spolku 

    B/ Finanční náhradou prokázané škody a újmy vzniklé spolku. 

    C/ Pozastavením činnosti ve spolku. 

    D/ Udělením jiné penalizace. 

    E/ Kombinací předchozích.  

2/ O penalizaci plně rozhoduje rada spolku bez možnosti odvolání. 

 

ČLÁNEK V. 

 

Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou: - Valná hromada 

                                        - rada spolku 

                                        - předseda spolku 

1/ Valná hromada 

 

A/ Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Valná hromada zasedá nejméně jednou za rok na 

výroční schůzi a volí členy orgánů. Valnou hromadu svolává Rada spolku nejméně měsíc před 

zasedáním Valné hromady a to prokazatelným způsobem. Pozvánka na zasedání Valné hromady 

musí obsahovat místo, datum, hodinu a předběžný program zasedání. 

B/ K platnosti usnesení Valné hromady se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných 

členů. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Každý člen může zmocnit jiného člena spolku 

písemnou plnou mocí, aby jej na Valné hromadě zastupoval. Na plné moci musí být uveden termín 

zasedání Valné hromady, kterého se zmocnění týká. 

C/ Zasedání Valné hromady řídí předseda spolku. 

D/ Valná hromada zejména 

     - Jmenuje a odvolává členy Rady sdružení 

     - Rozhoduje o dlouhodobých záměrech spolku předkládaných radou spolku či předsedou     

         spolku. 

     - Rozhoduje o zániku spolku a může k tomuto kroku zplnomocnit Radu spolku. 

     - Schvaluje hospodaření za příslušný účetní rok včetně výroční zprávy. 



2/ Rada spolku 

 

A/ Rada spolku je statutárním orgánem. 

B/ Rada spolku je volena Valnou hromadou na dobu dvou let. 

C/ Rada spolku má nejméně tři členy. O počtu členů Rady spolku rozhoduje Valná hromada a počet 

členů musí být vždycky lichý. Dirigenti a umělečtí vedoucí jsou automaticky zastoupeni v radě 

spolku pokud jsou řádnými členy. 

D/ Radu spolku svolává předseda spolku dle potřeby, však minimálně dvakrát do roka. 

E/ Rada spolku vykonává činnost kontrolní i rozhodovací v období mimo zasedání Valné hromady. 

O svých rozhodnutích Rada spolku vždy hlasuje a v případě rovnosti hlasů rozhoduje vždy hlas 

předsedy spolku. Pro právoplatnost rozhodnutí musí být při hlasování přítomna nadpoloviční 

většina Rady spolku. 

F/ rada spolku má právo poskytnout finanční náhradu za prokazatelné výdaje všem členům spolku a 

poskytnout odměnu za práci pro spolek všem členům spolku. 

 

3/ Předseda spolku 

A/ Statutárním orgánem je Rada spolku jejímž jménem jedná předseda SDOM Zlín, z.s. nebo osoba 

(fyzická či právnická) určená Valnou hromadou. 

B/ Předseda spolku je volen Valnou hromadou na dobu neurčitou. 

C/ Předseda spolku je povinen zajišťovat zejména: 

     - vedení seznamu členů spolku 

     - vedení zápisů a usnesení Valné hromady 

     - činnost spolku 

D/ Odpovídá za hospodaření 

E/ Předseda spolku má právo na úhradu hotových výdajů. 

F/ Předseda spolku má právo na odměnu dle usnesení Valné hromady. 

 

ČLÁNEK VI. 

 

Zánik spolku 

 

1/ Spolek zaniká dohodou jeho členů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 

2/ Likvidace začíná dnem následujícím po dni rozhodnutí o zániku spolku. 

3/ Likvidátora spolku stanoví Rada spolku. Likvidátor postupuje podle příslušných právních 

předpisů. 

 

ČLÁNEK VII. 

 

Účinnost zřízení spolku 

 

Stanovy spolku nabývají platnosti dnem podpisu předsedy spolku a dalších členů Rady spolku, 

určených ustavující schůzí Valné hromady a účinnosti dnem registrace spolku příslušným orgánem 

státní správy. Tímto dnem je spolek právnickou osobou se všemi právy a povinnostmi. 

 

ČLÁNEK VIII. 

 

Závěrečná ujednání 

 

1/ Změny a doplňky ke stanovám spolku vyžadují ke své platnosti písemnou formu. 

2/ Jestliže by tato listina měla obsahovat právně neplatná ustanovení, zůstává jako taková v celku 

v platnosti. Rada spolku v takovém případě nahradí, doopraví, či pozmění právně neplatná 



ustanovení tak, aby smysl a účel stanov zůstal zachován. Totéž platí pro případ, že by se 

v budoucnosti projevily ve stanovách smluvní mezery, které je nutno právně a písemně uzavřít. 

3/ Stanovy jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech. 

 

 

Ve Zlíně dne 23. července 2015 

 

 

 

Podpisy:  

 

Předseda spolku: ____________________________________ 

Člen spolku:        ____________________________________ 

Člen spolku:        ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 1 

 

HODNOSTNÍ STUPNĚ V SDOM ZLÍN, z.s. 

 

1. Kandidát 

2. Člen  

3. Hudebník … * 

4. Hudebník – instrumentalista … ** 

5. Hudebník – funkcionář … *** 

    Hudebník – sólista … *** 

6. Hudebník – rada … **** 

7. Hudebník – předseda … ***** 

    Hudebník – manažer … ***** 

    Hudebník – dirigent … ***** 

 

ad 1: Kandidát 

Tj. nový člen, který po přijetí musí projít tzv. zkušební lhůtou a ta je 3 měsíce. Ve zkušební době by 

se měla u kandidáta hodnotit hlavně docházka a celkový přístup k povinnostem vyplývajících ze 

stanov SDOM Zlín, z.s. O přijetí nových členů a zařazení ve skupince budou vždy rozhodovat 

dirigenti a vedoucí skupinek, jejich se to týče. 

 

ad 2: Člen 

Po úspěšně absolvované zkušební lhůtě má kandidát nárok na členství v SDOM Zlín, z.s. O přijetí 

kandidáta do spolku se budou vždy na radě vyjadřovat hlavně vedoucí skupinek a dirigenti. 

 

ad 3: Hudebník 

Po roce nepřerušeného členství v SDOM Zlín, z.s. získává člen automaticky tento hodnostní stupeň. 

 

ad 4: Hudebník – instrumentalista 

Toto druhé hodnostní označení může získat hudebník automaticky po třech letech nepřerušeného 

členství v SDOM Zlín, z.s., nebo i dřív, po návrhu vedoucím skupinky z hlediska hudebního 

výkonu a po schválení radou, ale také v neposlední řadě i z hlediska přístupu ke spolku. Hudebník – 

instrumentalista má přednostní právo účasti na každém zahraničním zájezdu, pokud se nedopustí 

závažných přestupků proti stanovám SDOM Zlín, z.s. 

 

ad 5: Hudebník – funkcionář a Hudebník – sólista 

Do toho třetího hodnostního označení by měli být přijímáni hlavně hudebníci – instrumentalisté, 

které navrhne dirigent a schválí Rada. 

 

Hudebník – funkcionář – jedná se o vedoucí skupinek, archiváře a skladníky po zvolení Valnou 

hromadou a schválení Radou. 

 

Hudebník – sólista – jedná se o takové hudebníky – instrumentalisty, kteří dosahují špičkové 

hudební úrovně z hlediska celkového výkonu orchestru. 

 

Hudebník – funkcionář a hudebník – sólista má přednostní právo účastnit na zahraničním zájezdu, 

pokud se nedopustil závažných přestupků proti stanovám spolku. Z tohoto hodnostního označení 

může být hudebník – funkcionář a hudebník – sólista odvolán, nebo degradován Radou na 

hodnostní označení hudebník – instrumentalista z důvodu dopuštění se závažných přestupků proti 



stanován spolku, nebo z důvodu malé docházky do zkoušek a na hudební produkce, a nebo také na 

vlastní žádost. 

 

ad 6: Hudebník -rada  
Tohoto čtvrtého hodnostního označení může dosáhnout hudebník – instrumentalista, hudebník – 

funkcionář a hudebník – sólista, a nebo i ten, kdo není členem spolku, jeli zvolen Valnou hromadou 

do Rady. Toto hodnostní označení předpokládá výjimečný přístup ke spolku a to z hlediska financí, 

zahraničních kontaktů, spolupráce s kulturními a jinými institucemi, spolupráce s představiteli 

města, a také správě hmotného i nehmotného majetku v užívání a vlastnictví SDOM Zlín, z.s. 

 

Hudebník – rada má přednostní právo účasti na zahraničním zájezdě. Je také povinen účastnit se 

každého zasedání rady a tím se také podílet na řízení a organizaci SDOM Zlín, z.s. z tohoto 

hodnostního stupně může být hudebník – rada odvolán nebo degradován Radou ze závažných 

přestupků proti stanovám, nebo na vlastní žádost, pokud během volebního období nebude moci 

vykonávat funkci Rady z jakýchkoliv osobních důvodů. Toto hodnostní označení může i po 

odvolání nadále nosit.  Rada může hudebníka – radu degradovat až na hodnostní stupeň hudebník – 

instrumentalista. Pokud Rada shledá závažné důvody k odvolání a degradování hudebníka – rady, 

budou jeho přestupky projednávány vždy jen za jeho účasti.  

 

ad 7: Hudebník – předseda, hudebník – manažer, hudebník – dirigent, vedoucí 

Tohoto pátého hodnostního označení může dosáhnout kdokoliv, je – li navržen Radou a schválen 

Valnou hromadou. Tito lidé mají právo jménem SDOM Zlín, z.s. jednat s jinými právnickými nebo 

fyzickými osobami. Tato funkce nemohou být odvolány během volebního období z žádných 

důvodů. Mohou být odvolány, nebo také degradovány, pouze na konci volebního období a to jen 

Valnou hromadou a zřizovateli SDOM Zlín, z.s. Na který hodnostní stupeň, o tom rozhodne Rada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


