
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

STANOVY 
 



l. l. Úvodní ustanovení 

 

1. Název spolku: HLAS ČESKA z.s. 

2. Sídlo spolku: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1  

3. Zakladateli a prvními právoplatnými členy jsou:  

Ilona Rédlová, dipl. um., bytem: SPC F 22, 794 01 Krnov, narozena: 16.12.1979 

Roman Rossi, bytem: Osvobození 492, 747 57 Slavkov, narozen 16.01.1970 

Jaroslav Bouda, bytem: V Kolkovně 919/4, 11 000 Praha 1 - Staré město narozen: 24.07.1990 

 

4. Účel spolku: Spolek byl založen za účelem podpory národní kultury, a to v hudební oblasti, 

tedy zejména podpory umělců, zpěváků, hudebních skladatelů a činností s hudbou 

souvisejících. Spolek taktéž slouží pro všechny umělce, nejen v hudební oblasti, tedy 

například podpora spisovatelů, básníků, malířů, sochařů, tanečníků, kouzelníků, 

herců a jiných umělců, všech věkových kategorií, působících v kulturní oblasti. Posláním 

spolku je zejména organizování kulturních a společenských akcí pro děti, dospělé, seniory 

a osoby s handicapem, pořádaní soutěží, koncertů, výstav, vzdělávacích akcí, přednášek, 

pořádání kulturních a divadelních zájezdů. Taktéž si klade za cíl vést své členy 

k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, a tím podporovat 

rozvoj zájmu o kulturu u široké veřejnosti. Dalším účelem je hájit zájmy sdružení nejen 

uvnitř, ale především navenek, zvyšovat jeho kredit a zájem o něj. Spolupracovat 

s neziskovým, ziskovým i státním sektorem a podporovat celoživotní vzdělávání v kulturní 

oblasti na národní i mezinárodní úrovni. Naplňování těchto cílů bude zajišťováno 

především aktivní spoluprací se státními i nestátními organizacemi a širokou veřejností.  

 

Čl. II 

Činnost spolku 

1. Hlavní činností spolku je profesionální pomoc, podpora hudebních talentů, poradenství 

a poskytování komplexních služeb v hudební oblasti pro umělce. Pořádání nejen 

hudebních a pěveckých soutěží, workshopů a vzdělávacích programů, ale také  kulturních 

akcí s podporou nových talentů a autorské tvorby, šíření osvěty o důležitosti hudební 

kultury pro národ a jeho občany. Spolek sdružuje členy, kteří se dobrovolně chtějí podílet 

na rozvoji kultury v naší zemi a pomáhat tímto způsobem talentovaným lidem s využitím 

jejich talentu. 



2. Vedlejší činností spolku je poskytování některých placených služeb, pronájmy prostor za 

účelem hudební produkce nebo hudebního vzdělávání či poskytování placených 

poradenských a vzdělávacích služeb.  Mezi vedlejší činnost spolku taktéž patří zajištění 

doprovodných akcí k pořádaným hlavním akcím - občerstvení, šatna, výběr vstupného 

apod. Tyto činnosti jsou pro spolek okrajové a slouží výhradně k financování hlavní 

činnosti.  

Čl. III 

Členství 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je současně statutární orgán spolku. Spolek má kolektivní 

statutární orgán ve třech osobách. Předseda spolku a místopředseda spolku a druhý 

místopředseda spolku. Členové statutárního orgánu zastupují spolek navenek každý 

samostatně. Nejvyšší orgán rozhoduje zejména o hlavním zaměření spolku, změně 

stanov, zrušení spolku a členech statutárního orgánu. Členové statutárního orgánu musí 

být současně i členy výboru spolku. Členství ve statutárním orgánu spolku může být 

předčasně ukončeno na základě žádosti člena statutárního orgánu, předloženého 

nejvyššímu orgánu spolku. Členství tak zanikne ke dni zvolení nového člena statutárního 

orgánu nejvyšším orgánem spolku. 

 

Nejvyšší orgán spolku: 

Předsedou spolku se stanovuje Ilona Rédlová, dipl. um. 

Místopředsedou spolku se stanovuje Roman Rossi 

Druhým místopředsedou spolku se stanovuje Jaroslav Bouda 

 

Nejvyšší orgán spolku svolává minimálně jedenkrát ročně členskou schůzi obesláním všech 

členů výboru spolku e-mailem s určením, data, času a místa konání schůze. Členové výboru 

spolku rozhodují hlasováním o činnosti spolku a plánech na další období, přičemž v případě 

nerozhodného hlasování se přihlíží k hlasu předsedy spolku (Předseda spolku v takovém 

případě hlasuje dvěma hlasy). Schůze je hlasování schopná, pokud má minimálně 60% účast 

všech registrovaných členů výboru spolku a současně jsou přítomni všichni tři členové 

statutárního orgánu spolku.  

Další orgány spolku, kontrolní a rozhodčí komise se nezřizují, náplň těchto komisí zajišťuje 

nejvyšší orgán spolku. O případném budoucím zřízení dalšího orgánu spolku rozhoduje 

nejvyšší orgán spolku. 



 

2. Spolek rozeznává tři druhy členství. Člen výboru spolku, člen dobrovolník a čestný člen. 

 

a) Člen výboru spolku je aktivním členem starším 18 let, který se trvale podílí na řízení, 

plánování a organizování činnosti spolku v rámci celého roku. Má hlasovací práva na schůzích 

spolku a má právo na přiměřenou odměnu za služby poskytované ve prospěch spolku, přičemž 

o výši odměny i termínu výplaty rozhoduje nejvyšší orgán spolku. Člen výboru spolku je 

povinen platit pravidelné roční členské příspěvky s právem rozložení splatnosti příspěvku do 

půlročních splátek. Výše příspěvku činí 10.000,- Kč ročně. Tento příspěvek je nevratný a to jak 

v případě dobrovolného odstoupení, tak v případě vyloučení člena. O přijetí člena výboru 

spolku rozhoduje výhradně nejvyšší orgán spolku na základě písemné přihlášky. Člen výboru 

spolku je povinen se jednou ročně zúčastnit členské schůze. O vyloučení člena spolku 

rozhoduje výhradně nejvyšší orgán spolku, a to v rámci platných zákonných ustanovení. Člen 

výboru spolku vstupuje do členství dobrovolně a je oprávněn kdykoli z členství odstoupit.  

b) Člen dobrovolník je řádový člen starší 18 let, který má zájem dobrovolně a o své vlastní 

vůli pomáhat s dosahováním cílů spolku. Svou činnost vykonává člen ve spolku nárazově, dle 

vlastních možností a schopností. Člen dobrovolník je povinen se jednou ročně zúčastnit 

členské schůze, na které má právo hlasovat, ovšem v případě hlasování o činnosti spolku je 

jeho hlas pouze poradní. Taktéž je povinen platit pravidelný příspěvek ve výši 100,-Kč měsíčně. 

Příspěvek může být uhrazen i jednorázově za celý rok. Tento příspěvek je nevratný a to jak v 

případě dobrovolného odstoupení, tak v případě vyloučení člena. Člen dobrovolník může 

využívat zázemí spolku, podávat návrhy na činnost spolku a podílet se na všech akcích spolkem 

pořádaných. Členská schůze spolku může rozhodnout o úhradě nákladů a výdajů spojených s 

činností člena dobrovolníka. O přijetí člena rozhoduje členská schůze spolku na základě 

písemné přihlášky. O vyloučení člena v rámci zákonných ustanovení rozhoduje taktéž členská 

schůze spolku Člen dobrovolník vstupuje do členství dobrovolně a je oprávněn kdykoli z 

členství odstoupit. 

c) Čestné členství umožňuje spolek pro osoby starší 18 let, které se významně zasloužily 

o činnost spolku nebo z jiných zvláštních důvodů po schválení nejvyšším orgánem. Čestný člen 

je povinen se jednou ročně zúčastnit členské schůze a má stejná práva jako člen dobrovolník, 

ale nevztahuje se na něj povinnost platit členský příspěvek. O udělení čestného členství 

rozhoduje nejvyšší orgán. 

Další práva a povinnosti členů spolku, stejně jako výše příspěvku mohou být průběžně 

upravována a doplňována na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku. 

 

 



3. Seznam členů:  

a) Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Nejvyšší orgán 

spolku a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Seznam členů může být veden 

i elektronickou formou. 

 

b) Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní 

správy a územních samospráv a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či 

jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku 

podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly 

tímto způsobem zpřístupněny. 

 

c) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení 

s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje 

byly vymazány. 

 

4. Povinnosti členů spolku: 

a) Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku. Respektovat usnesení a jiná 

rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku. 

 

b) Písemně hlásit změny týkající se svého členství, a to nejdéle do jednoho měsíce od doby, 

kdy ke změně došlo. Platit ve stanoveném termínu a ve stanovené výši členské příspěvky, 

jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností spolku, pokud o tom nejvyšší 

orgán spolku podle stanov rozhodl. 

 

c)  Dbát etiky slušného chování, zdržet se jednání, které by mohlo spolku a jeho členům 

způsobit škodu, včetně poškození dobrého jména spolku.  

 

d) Podílet se dle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti 

spolku.  

 

e) Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen. 

 

 

 

 

 



 

5. Zánik členství: 

 členství zaniká  

a) dnem doručení oznámení člena o ukončení členství 

b) nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu, nedošlo-li k úhradě 

ani v náhradním termínu. 

c) vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov 

d) úmrtím člena 

e) zánikem spolku bez právního nástupce 

 

6. Zánik členství vyloučením: 

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje nejvyšší orgán spolku. 

Rozhodnutí o vyloučení se pošle písemnou formou vyloučenému členovi na adresu jeho 

bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl. 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.  

 

Čl. IV 

Orgány spolku 

 

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány  

1. Nejvyšší orgán spolku – předseda, první místopředseda, druhý místopředseda 

2. Členská schůze – účast členů spolku: člen výboru spolku, člen dobrovolník a čestný člen 

 

Čl.V 

Předseda 

 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, jedná jménem spolku, a to v souladu 

s rozhodováním nejvyšším orgánem spolku. Nese odpovědnost za škodu způsobenou svým 

jednáním dle platných právních předpisů. 

 



2. Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu 

připojí svůj podpis. 

 

3. Funkční období předsedy je pětileté. 

 

Čl. VI 

První místopředseda 

 

1. První místopředseda je statutárním orgánem spolku. Jedná jménem spolku (a to v souladu 

s rozhodováním nejvyšším orgánem spolku) za předpokladu nepřítomnosti předsedy 

spolku (nemoc, písemné pověření předsedou aj.). První místopředseda přebírá v případě 

nepřítomnosti předsedy (po písemném pověření předsedou) za předsedu veškerou 

odpovědnost a veškeré povinnosti. Nese odpovědnost za škodu způsobenou svým 

jednáním dle platných právních předpisů. 

 

2. První místopředseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému 

jménu připojí svůj podpis. 

 

3. Funkční období prvního místopředsedy je pětileté. 

 

 

Čl. VII 

Druhý místopředseda 

 

1. Druhý místopředseda je statutárním orgánem spolku. Jedná jménem spolku 

(a to v souladu s rozhodováním nejvyšším orgánem spolku) za předpokladu 

nepřítomnosti předsedy spolku a prvního místopředsedy spolku (nemoc, písemné 

pověření předsedou nebo prvním místopředsedou aj.). Druhý místopředseda přebírá 

v případě nepřítomnosti předsedy a prvního místopředsedy (po písemném pověření 

předsedou nebo prvním místopředsedou) za předsedu a prvního místopředsedu 

veškerou odpovědnost a veškeré povinnosti. Nese odpovědnost za škodu 

způsobenou svým jednáním dle platných právních předpisů.  

2. Druhý místopředseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému 

nebo napsanému jménu připojí svůj podpis. 

3. Funkční období druhého místopředsedy je pětileté. 

 

 

 

 



Čl. VIII 

Zásady hospodaření 

1. Majetek spolku je vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, 

kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o jakémkoli dalším nakládání s 

ním rozhoduje nejvyšší orgán spolku. Majetek spolku spravuje nejvyšší orgán spolku na 

základě platných právních norem a vnitřních předpisů. Na hospodaření taktéž dohlíží nejvyšší 

orgán spolku, který podává zprávu členské základně na schůzích.  Členské finanční příspěvky 

jsou využívány výhradně k zajištění činnosti spolku (např. propagace, schůze, náklady na 

fungování spolku). 

 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit 

k financování činností, naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek 

pro realizaci těchto činností.  

Veškeré prostředky spolku budou používány výhradně k dosažení cílů spolku a naplnění jeho 

poslání. O odměnách členů spolku rozhoduje vždy výhradně Nejvyšší orgán spolku. 

 

3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného 

naplňování poslání a cílů spolku. 

 

4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá nejvyšší orgán spolku 

v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.  

 

5. Finanční prostředky se vedou na samostatném účtu. Podpisové právo k účtu má předseda, 

první a druhý místopředseda. Platí vždy jeden podpis samostatně pověřených osob.  Jakékoli 

právní úkony, které se uskuteční v písemné formě, podepisuje za Spolek předseda, případně 

určený zástupce. 

Příjmy spolku tvoří zejména: 

a) zápisné a členské příspěvky 

b) příjem z vedlejší a hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní 

c) příjem dosahovaný v souvislosti s hlavní činností, zejména organizováním kulturních a 

uměleckých činností 

d) příspěvky, dary a jiné příjmy  

e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. 

f) dotace měst 

g) dotace pro práci a handicapovanými 

h) dary fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí 

i) ze státních příspěvků 

j) nadačních grantů, příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku 



Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede vyúčtování 

finančního hospodaření. O pohybu financí musí být veden peněžní deník. A pro potřeby spolku 

je založen běžný účet.  

Čl. IX 

Likvidace spolku 

 

O likvidaci spolku rozhoduje výhradně nejvyšší orgán spolku. V rámci likvidace musí dojít 

k vyrovnání všech závazků vůči jednotlivým členům spolku a vůči statutárním orgánům. 

Případný další výtěžek z likvidace spolku bude rovnoměrně rozdělen mezi jednotlivé členy 

výboru spolku (předseda, první místopředseda a druhý místopředseda). 

 

Čl. X 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 30.12.2020. 

 

V Praze 30. prosince 2020         

  

 

 

Předseda 

 Ilona Rédlová dipl. um.  

 


