
Stanovy 

Spolku rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Rolnička Praha 
 

I. Základní ustanovení 

 

1. Název  spolku: Spolek rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Rolnička Praha – dále jen 

„SRPR“ nebo též „spolek“. 

 

2. SRPR je dobrovolným, samosprávným a nezávislým spolkem osob založeným k naplňování 

jejich společného zájmu, jež je vyjádřen v účelu spolku dle těchto stanov. SRPR byl založen jako 

občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů 

a od 1. 1. 2014 je považován za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník,.  
 

3. Sídlo spolku: Sídlem spolku je hlavní město Praha. 

 

II. Účel a činnost spolku 

 

Účelem spolku je práce s dětmi a mládeží ve volném čase, a to zejména všestranná podpora 

dětského pěveckého sboru Rolnička Praha. Spolek dosahuje naplňování svého účelu především 

poskytováním podpory a pomoci všem oddělením dětského pěveckého sboru Rolnička, a to 

hlavně v oblasti organizační a hospodářské. Cílem je umožnit dětem a mládeži kvalitní trávení 

volného času a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti po stránce hudební i nehudební. 

 
 

III. Členství ve spolku. Práva a povinnosti členů spolku. 

 

1. Členy spolku jsou zákonní zástupci dětí, které zpívají v hlavním koncertním sboru dětského 

pěveckého sboru /dále jen „DPS“/ Rolnička Praha (dále jen „zákonný zástupce dítěte“), a ostatní 

fyzické osoby starší 18-ti let, které jsou aktivními spolupracovníky sboru Rolnička. 

  

2. Členství zákonného zástupce dítěte ve spolku vzniká prohlášením zákonného zástupce dítěte 

o tom, že souhlasí se vznikem členství ve spolku a popř. zaplacením členského příspěvku dle 

čl. III. odst. 8 těchto stanov, byla-li povinnost platit členský příspěvek stanovena valnou 

hromadou (dále jen „člen – zákonný zástupce“). 

 

3. Členství ostatních fyzických osob starších 18-ti let, které jsou aktivními spolupracovníky 

sboru Rolnička, vzniká rozhodnutím výboru spolku o přijetí za člena spolku na základě podané 

přihlášky (dále jen „člen – spolupracovník“).   

 

4. Člen - spolupracovník má právo: 

a) účastnit se valné hromady SRPR s hlasem poradním, 

b) volit a být volen členem výboru SRPR a kontrolní komise,  

c) být informován o činnosti spolku, 

d) vyjadřovat se k činnosti a dalším záležitostem SRPR a DPS Rolnička,  

e) aktivně se zapojovat do řešení záležitostí SRPR a DPS Rolnička, 

f) podávat výboru SRPR písemné návrhy týkající se činnosti spolku,  

g) požádat o svolání zasedání valné hromady. 

 

5. Člen – zákonný zástupce má kromě práv uvedených v odst. 4. také právo hlasovat na zasedání 

valné hromady SRPR s hlasem rozhodujícím. 

 

 

 



6. Člen – spolupracovník má tyto povinnosti:  

-    jednat v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku, 

-    jednat v souladu s usneseními valné hromady SRPR a dalších orgánů spolku, 

-    vystupovat v souladu s účelem a zájmy spolku,  

-   sdělit spolku údaje zapisované do seznamu členů a bez zbytečného odkladu ohlásit                  

spolku jakoukoliv změnu těchto údajů, 

 

7. Člen – zákonný zástupce má kromě povinností uvedených v odst. 6 také povinnost platit 

členský příspěvek ve smyslu čl. III odst. 8. těchto stanov. 

 

8. Členský příspěvek 

Člen - zákonný zástupce dětí zpívajících v hlavním koncertním sboru DPS Rolnička Praha (dále 

jen „člen - zákonný zástupce dětí“), je povinen platit členský příspěvek, a to dvakrát ročně, vždy 

na příslušné pololetí, pokud takovou povinnost stanoví valná hromada spolku. Je-li členem 

spolku více zákonných zástupců dítěte, rozdělí se mezi ně členský příspěvek rovným dílem. 

Členský příspěvek platí členové spolku v hotovosti pověřenému členu výboru SRPR nebo 

bezhotovostně na bankovní účet spolku. Podrobnosti ohledně způsobu úhrady členského 

příspěvku stanoví výbor SRPR usnesením. 

 

Pokud valná hromada rozhodne, že zákonní zástupci dětí jsou povinni platit členský příspěvek, 

rozhodne zároveň o výši a splatnosti členského příspěvku.  

 

Při zániku členství ve spolku nemá člen právo na vrácení ani části zaplaceného členského 

poplatku. 

 

9. Seznam členů 

Spolek vede seznam členů pouze pro vnitřní potřeby spolku. Seznam členů spolku není veřejně 

přístupný. 

 

Vedení seznamu členů zajišťuje výbor SRPR, a to v elektronické podobě.  

 

V seznamu jsou o členovi zapsány tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, popř. další 

kontaktní údaj. 

  

Podrobnosti o vedení seznamu členů spolku upravuje výbor SRPR usnesením. 

  

10.  Členství ve spolku zaniká 

a) vystoupením člena ze spolku, 

b) jestliže dítě, jehož je člen spolku zákonným zástupcem, přestane zpívat v hlavním 

koncertním sboru DPS Rolnička,  

c) vyloučením člena ze spolku pro hrubé nebo opakované porušení stanov spolku,  

d) nezaplacením členského příspěvku,  

e) úmrtím člena, 

f) zánikem spolku. 

  

11. O vyloučení člena ze spolku může rozhodnout výbor SRPR. Člen, který byl podle rozhodnutí 

výboru vyloučen, může navrhnout, aby rozhodnutí výboru o jeho vyloučení přezkoumala 

Kontrolní komise SRPR a zrušila rozhodnutí o vyloučení ze spolku pro jeho rozpor se stanovami 

nebo zákonem. Rozhodnutí o vyloučení se stane účinným, uplyne-li marně zákonná lhůta pro 

podání návrhu na přezkum rozhodnutí o vyloučení Kontrolní komisí SRPR, nebo uplyne-li 

marně zákonná lhůta pro podání návrhu na přezkum rozhodnutí o vyloučení soudem.  

  

 

 



12. Jestliže člen nezaplatí včas členský příspěvek, zaniká jeho členství ve spolku uplynutím lhůty 

tří měsíců od data splatnosti členského příspěvku. To platí i v případě, že člen zaplatil jen část 

členského příspěvku. Zaplatí-li člen členský příspěvek nebo jeho zbývající část po splatnosti 

členského příspěvku, ale před uplynutím lhůty tří měsíců od data splatnosti členského příspěvku, 

platí, že členský příspěvek zaplatil včas.  

 

IV. Organizace a orgány spolku 

 

1. Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada SRPR, 

b) výbor SRPR, 

c) předsednictvo – statutární orgán, 

d) kontrolní komise. 

 

2. Členem voleného orgánu spolku může být zvolen pouze člen spolku. Členem voleného orgánu 

může být člen spolku zvolen i opakovaně. 

 

3. Volené kolektivní orgány spolku mohou rozhodovat také mimo zasedání s využitím 

technických prostředků (dále jen „per rollam“). Při rozhodování per rollam zašle předseda 

voleného orgánu členům voleného orgánu materiál, o němž má být rozhodováno, včetně 

formulace navrhovaného usnesení, a stanoví lhůtu pro doručení rozhodnutí člena voleného 

orgánu. Člen voleného orgánu je povinen poslat své rozhodnutí ve stanovené lhůtě, jinak platí, že 

hlasuje proti přijetí navrhovaného usnesení. Není-li stanoveno jinak, je lhůta pro doručení 

rozhodnutí člena orgánu patnáct dnů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro jeho přijetí nadpoloviční 

většina členů voleného orgánu. Rozhodnutí per rollam podepisuje předseda voleného orgánu. Na 

nejbližším zasedání voleného orgánu je předseda povinen informovat účastníky zasedání o všech 

rozhodnutích přijatých per rollam v době od posledního zasedání voleného orgánu. 

 

V. Valná hromada SRPR 

 

1. Valná hromada SRPR je nejvyšším orgánem spolku. Zasedání valné hromady mají právo se 

účastnit všichni členové spolku. Kromě volby nových členů výboru a kontrolní komise mají 

právo hlasovat na valné hromadě s hlasem rozhodujícím členové – zákonní zástupci dětí a 

členové výboru a kontrolní komise SRPR. Valnou hromadu SRPR svolává výbor SRPR nejméně 

jednou ročně, a to pozvánkou, alespoň 3 týdny předem. Zasedání valné hromady svolá výbor 

také, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů spolku. V takovém případě je výbor povinen 

svolat zasedání valné hromady tak, aby se konalo do šesti týdnů od doručení žádosti o jeho 

svolání. 

 

2. Valná hromada SRPR má zejména tyto pravomoci: 

- volí a odvolává členy výboru SRPR, 

- volí a odvolává členy kontrolní komise, 

- schvaluje vnitřní předpisy SRPR, 

- schvaluje výši členských příspěvků pro příslušné období, 

- schvaluje návrhy akcí sboru, 

- schvaluje vyúčtování realizovaných akcí sboru, 

- schvaluje výsledek hospodaření SRPR za minulé období, 

- schvaluje návrh rozpočtu SRPR na příští školní rok, 

- rozhoduje o změnách stanov SRPR, 

- rozhoduje o zrušení a přeměně spolku,  

- rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem spolku, 

- může projednat a rozhodnout jakoukoliv další záležitost spolku. 

 



3. K usnášeníschopnosti valné hromady SRPR je třeba přítomnost nadpoloviční většiny členů 

spolku s právem hlasovat. Každý člen s právem hlasovat má jeden hlas. Pokud je členem spolku 

více zákonných zástupců jednoho dítěte, platí, že mají jeden společný hlas. Valná hromada 

SRPR se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s právem hlasovat. 

 

4. K přijetí rozhodnutí o zrušení spolku, o naložení s likvidačním zůstatkem spolku a přeměně 

spolku je třeba 2/3 většina hlasů přítomných členů spolku s právem hlasovat. 

 

5. Nesejde-li se ve stanoveném čase dostatečný počet členů spolku s právem hlasovat, koná se 

15 minut po plánovaném začátku zasedání valné hromady náhradní valná hromada, a to s týmž 

programem, jaký byl oznámen pro původně svolané zasedání valné hromady. Náhradní valná 

hromada je schopna se usnášet za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů spolku s právem hlasovat. 

Náhradní valná hromada může projednat a rozhodnout pouze záležitosti uvedené na programu 

původně svolaného zasedání valné hromady. 

 

6. Z jednání valné hromady SRPR se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu ze zasedání zajistí 

předseda spolku, a není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím 

pověřila valná hromada.  

 

VI. Výbor SRPR a předsednictvo  

 

1. Výbor SRPR je výkonným orgánem spolku, který řídí veškerou činnost spolku v době mezi 

zasedáními valné hromady SRPR, a to v souladu se stanovami spolku a usneseními valné 

hromady SRPR. Výbor SRPR je volen valnou hromadou SRPR na období tří let. Opakované 

zvolení za člena výboru je přípustné. Výbor SRPR se zodpovídá ze své činnosti valné hromadě 

SRPR.  

 

2. Výbor SRPR je pětičlenný. 4 členové jsou voleni valnou hromadou SRPR, posledním členem 

výboru SRPR je vždy sbormistr DPS Rolnička. Výbor SRPR se pro potřeby ustanovení čl. IV. 

odst. 3 považuje za volený orgán spolku. Volení členové výboru mezi sebou volí předsedu, 

jednatele a hospodáře. Funkční období volených členů výboru je tříleté.  

 

3. Výbor SRPR se schází nejméně 4x ročně. Zasedání výboru SRPR svolává a řídí předseda, 

popř. člen výboru SRPR pověřený předsedou. Výbor SRPR je schopen usnášení, pokud je 

přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Rozhodnutí přijímá výbor SRPR nadpoloviční 

většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

 

4. Výbor SRPR zejména: 

a) vykonává všechna usnesení valné hromady SRPR, 

b) rozhoduje o přijetí, evidenci a  vyloučení členů spolku, 

c) svolává valnou hromadu SRPR a připravuje její program, 

d) navrhuje plán činnosti sboru a rozpočet na příslušné období a předkládá ho valné 

hromadě SRPR ke schválení, 

e) předkládá valné hromadě SRPR ke schválení výsledek hospodaření,  

f) podává valné hromadě SRPR zprávu o činnosti spolku v době mezi zasedáními valné 

hromady,  

g) vyřizuje písemné návrhy členů SRPR a odpovídá na ně, 

h) v závažných a neodkladných záležitostech přijímá rozhodnutí a předkládá je nejbližší 

valné hromadě ke schválení, 

i) vydává vnitřní předpisy SRPR, 

j) hospodaří s majetkem a finančními prostředky spolku a odpovídá za vedení účetní 

agendy,  

k) dává souhlas se zcizením, popř. zatížením nemovitého majetku, který je ve vlastnictví 

spolku 



l) vede seznam členů,  

m) řeší spory uvnitř spolku; nedosáhne-li řešení, postupuje je k vyřešení valné hromadě 

SRPR, 

n) jmenuje likvidátora spolku, jestliže jej nejmenovala valná hromada v rozhodnutí o 

zrušení spolku s likvidací. 
 

5. Předseda a jednatel tvoří předsednictvo SRPR. Předsednictvo je statutárním orgánem SRPR. 

Předsednictvo zastupuje SRPR navenek a jedná zejména v souladu s usneseními výboru SRPR. 

Členové předsednictva jednají za spolek každý samostatně, s výjimkou zcizování a zatěžování 

nemovitostí ve vlastnictví SRPR. Zcizit nebo zatížit nemovitý majetek SRPR lze platně pouze 

s předchozím písemným souhlasem výboru SRPR.  

 

6. Předseda SRPR řídí a koordinuje činnost a jednání výboru SRPR, řídí jednání valné hromady 

SRPR  a společně s hospodářem zodpovídá za hospodaření SRPR. Funkce předsedy vzniká 

zvolením a zaniká okamžikem, kdy je zvolen nový předseda, odstoupením nebo odvoláním.  

 

7. Jednatel spolku vyřizuje každodenní agendu spolku podle pokynů výboru a valné hromady. 

Společně s předsedou a hospodářem zodpovídá za hospodaření SRPR. Funkce jednatele vzniká 

zvolením a zaniká okamžikem, kdy je zvolen nový jednatel, odstoupením nebo odvoláním.  

 

8. Sbormistr zodpovídá za uměleckou a výchovnou činnost sboru Rolnička, má právo přijímat 

a vylučovat členy tohoto sboru, případně jmenovat svého zástupce.  
 

9. Hospodář odpovídá za hospodaření s finančními prostředky spolku, vede řádnou evidenci 

o příjmech a výdajích a připravuje celoroční vyúčtování pro kontrolní komisi. 
 

10. Člen výboru je pověřován konkrétními úkoly podle potřeb SRPR, zejména správou 

sborových oděvů, notového archivu, organizačním zajištěním akcí sboru atp. 

 

VII. Kontrolní komise SRPR 

 

1. Kontrolní komise SRPR (dále jen „kontrolní komise“) je kontrolním orgánem spolku, jejím 

úkolem je zejména kontrolovat hospodaření spolku a soulad činnosti spolku s obecně závaznými 

právními předpisy. Členové kontrolní komise  jsou voleni valnou hromadou SRPR na období tří 

let. Kontrolní komise SRPR má tři členy. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím 

ve výboru SRPR.  

2. Kontrolní komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů, 

a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

3. Kontrolní komise se schází minimálně jednou ročně po uzavření hospodaření spolku. 

O výsledcích kontrol informuje valnou hromadu SRPR ve formě zprávy o své činnosti. 

 

 
 

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou SRPR dne 18. 2. 2015 a nabývají účinnosti dne 

15.3.2015. 

 

V Praze dne ………………………… 

 

 

 

 


