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Moravskoslezská Sinfonietty 
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§1 Jméno a sídlo sdružení 

1. Název sdružení: Moravskoslezská Sinfonietta (dále jen „MS“) 

2. Sídlo sdružení Řepiště, Vinohradská 289, PSČ 739 31 

3. MS je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění 

 

§2 Poslání a cíle sdružení 

1. MS je dobrovolné sdružení amatérských hudebníků. K práci MS přispívají studenti 

konzervatoří, vysokých hudebních škol. 

2. MS se věnuje produkci převážně klasické hudby, ale příležitostně i jiným hudebním žánrům. 

3. MS chce přispívat k širší nabídce hudby a k rozvoji kulturního prostředí zejména 

v  Moravskoslezském kraji a nejbližším okolí a důstojně reprezentovat Moravskoslezský kraj 

v zahraničí. 

4. MS chce vytvořit a rozvíjet hudební kulturu v obci Řepiště 

5. MS chce nabídnout příležitosti k uplatnění všem zájemcům – úspěšným absolventům ZUŠ, 

studentům konzervatoří, uměleckých vysokých škol apod. 

 

§3 Formy realizace cílů sdružení 

1. Pořádání vlastních koncertů. 

2. Účinkování na akcích pořádaných Obecním úřadem v Řepištích. 

3. Spolupráce na akcích pořádaných obcí Řepiště, městem Ostrava a Moravskoslezským krajem. 

4. Další vhodné příležitosti, při kterých se může uplatnit klasická hudba. 

 

§4 Členství v Moravskoslezské Sinfoniettě 

1. Členem MS se může stát jakákoliv fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje 

tyto stanovy, dodržuje usnesení orgánů MS a má umělecké schopnosti, které korespondují 

s náplní činnosti MS. 

2. Členem MS se fyzická osoba stává vyplněním a předání „Přihlášky za člena Moravskoslezské 

Sinfonietty“ 

3. Nedílnou součástí vzniku členství je současné zaplacení ročního členského příspěvku. 

4. Výši ročního příspěvku stanoví zástupce jednatele. 

5. Rada MS má právo vyloučit člena, který svým jednáním poškozuje dobré jméno orchestru, 

nebo zanedbává své členské povinnosti 
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6. Členství v MS končí svobodným rozhodnutím člena, nezaplacením členského příspěvku, 

vyloučením člena ze sdružení nebo zánikem sdružení. 

7. Oboustranné vypořádání závazků mezi členem, který ukončil členství, a MS proběhne do 3 

měsíců od potvrzeného ukončení členství. 

 

§5 Práva a povinnosti členů 

1. Práva člena MS: 

 účastnit se činnosti MS 

 být pravidelně informován o dění ve sdružení 

 být pravidelně informován o vedení účetnictví MS 

 podávat podněty orgánům sdružení a obdržet odpověď na svůj podnět 

 volit radu orchestru 

 volit revizní komisi orchestru 

 být volen do orgánů MS, v případě člena staršího 18 let 

2. Povinnosti člena MS: 

 Pravidelně a zodpovědně se připravovat na své úkoly v orchestru 

 platit roční členské příspěvky 

 zachovávat dobré jméno MS 

 

§6 Orgány Moravskoslezské Sinfonietty 

1. Pro zabezpečení své činnosti zřizuje MS následující orgány: 

 Valnou schůzi 

 Radu orchestru 

 Revizní komisi orchestru 

 Jednatele 

 Zástupce jednatele 

 Správce umělecké činnosti 

 Koncertního mistra 

 Další orgány dle rozhodnutí valné schůze 

2. Statutárními orgány MS jsou jednatel, zástupce jednatele a správce umělecké činnosti. Každý 

z nich může jednat samostatně. 

 

§7 Valná schůze Moravskoslezské Sinfonietty a její úkoly 
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1. Valná schůze je nejvyšším orgánem MS 

2. Valnou schůzi svolává rada orchestru podle potřeby, nejméně však 1x ročně, vždy po 

provedené roční účetní závěrce. 

3. Právo zúčastnit se valné schůze mají všichni řádní členové MS. 

4. Pozvánka na valnou schůzi musí být doručena písemně, popř. elektronicky, všem členům MS 

nejpozději 21 dnů před konáním schůze 

5. Jednání valné schůze řídí jednatel, popř. jeho zástupce 

6. Každá řádně svolaná valná schůze je usnášení schopna, a to bez ohledu na počet přítomných 

řádných členů. 

7. Do kompetencí valné schůze patří: 

 Schvalování výroční zprávy o činnosti, kterou předkládá rada MS 

 Schvalování hospodaření za uplynulé období předložené zástupcem jednatele 

 Volba jednatele, zástupce jednatele, správce umělecké činnosti a další členy rady MS 

 Volba revizní komise 

 Stanovení výše členského příspěvku 

 Rozhodování o změnách stanov MS 

 Rozhodování o předložených návrzích řádných členů 

 Rozhodování o zrušení MS 

 

§8 Rada Moravskoslezské Sinfonietty a její úkoly 

1. Rada orchestru je druhým nejvyšším orgánem MS 

2. Rada orchestru je sedmičlenná a jejími členy jsou: jednatel, zástupce jednatele, správce 

umělecké činnosti, 4 řádně zvolení členové Moravské Sinfonietty 

3. Radu orchestru volí valná schůze 1x za rok 

4. Do rady může být zvolen řádný člen orchestru, který dosáhl věku 18 let 

5. Všichni členové rady mají hlasovací právo. 

6. Rada odpovídá za veškerou činnost MS a řádné hospodaření organizace. Dbá na dodržování 

stanov sdružení. 

7. Radu svolává jednatel MS podle potřeby, nejméně však 2x ročně 

8. Pozvánka na schůzi rady musí být doručena písemně, popř. elektronicky, všem jejím členům, 

nejpozději 5 dnů před konáním schůze. 

9. Na schůzi rady mohou být pozváni hosté. Hosté mají pouze poradní hlas. 

10. Do kompetencí rady orchestru patří: 

 Svolávání valné schůze 1x za rok 
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 Kontrola účetnictví MS, schvalování roční uzávěrky hospodaření a publikace výsledků 

hospodaření v rámci MS 

 Dohlížení na majetek, jeho inventarizaci a řádnou péči o něj 

 Rozhodování o ukončení členství v MS 

 Rozhodování o počtu, místě a čase uspořádaných koncertů 

 Posuzování a vybírání repertoáru, který se bude na jednotlivých koncertech MS 

realizovat 

 

§9 Revizní komise Moravskoslezské Sinfonietty a její úkoly 

1. Revizní komise je dvoučlenná a tvoří ji předseda a místopředseda. 

2. Do revizní komise může být zvolen řádný člen orchestru, který dosáhl věku 18 let. 

3. Revizní komisi volí valná schůze 1x za rok. 

4. Revizní komise je zodpovědná valné schůzi. 

5. Úkolem revizní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů sdružení a hospodaření MS probíhá 

v souladu se stanovami, obecně platnými předpisy a rozhodnutími valné schůze a rady 

orchestru. 

6. Kontrolu prování komise nezávisle na ostatních orgánech kdykoliv v průběhu roku, nejméně 

však 1x ročně v rámci odsouhlasení roční uzávěrky hospodaření MS. 

7. Při provádění kontroly je komise povinna postupovat nestranně a objektivně. Zahájení a 

ukončení kontroly musí komise hlásit jednateli MS. 

8. O výsledku kontroly zpracuje komise písemné zhodnocení, které předá do 14 dnů jednateli a 

následně valné schůzi. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o průběhu kontroly, popis 

kontrolovaných oblastní, zjištěné nedostatky a seznam osob, které za ně nesou odpovědnost. 

Nedílnou součástí je návrh na nápravné opatření. 

 

§10 Jednatel Moravskoslezské Sinfonietty a jeho úkoly 

1. Jednatel je statutárním orgánem MS, jedná jeho jménem a je nejvyšším představitelem. 

2. Jednatel je volen valnou schůzí spolu s ostatními členy rady orchestru. 

3. Jednatel se řídí při své činnosti stanovami a rozhodnutími valné schůze. 

4. Jednatel může některé své povinnosti delegovat na zástupce jednatele nebo další členy rady. 

5. K jeho kompetencím patří: 

 Vedení valné schůze 

 Svolávání a vedení schůzí rady orchestru  
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 Zastupování MS na veřejnosti a na veřejných institucích 

 Má přístup a podpisové právo k účtu MS. 

 

§11 Zástupce jednatele Moravskoslezské Sinfonietty a jeho úkoly 

1. Zástupce MS je statutárním orgánem MS 

2. Zástupce jednatele zastupuje jednatele po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. 

3. Zástupce jednatele je volen valnou schůzí s ostatními členy rady orchestru. 

4. Zástupce jednatele odpovídá za vedení administrativy, účetnictví MS, vypracovaní účetní 

uzávěrky a předložení výsledků radě orchestru. 

5. Zástupce jednatele dbá na řádnou péči o majetek MS včetně jeho pravidelné inventarizace. 

6. Zástupce jednatele má přístup a podpisové právo k účtu MS. 

 

§12 Správce umělecké činnosti Moravskoslezské Sinfonietty a jeho úkoly 

1. Správce umělecké činnosti MS je statutárním orgánem 

2. Správce umělecké činnosti je volen valnou schůzí s ostatními členy rady orchestru. 

3. Správce umělecké činnosti odpovídá za umělecké vedení, organizaci a průběh zkoušek 

orchestru. 

4. Správce umělecké činnosti MS má přístup a podpisové právo k účtu MS. 

 

§13 Koncertní mistr a jeho úkoly 

1. Má právo zúčastnit se kdykoliv schůze rady MS, ačkoliv nemusí být jejím členem. 

2. Spolurozhoduje o repertoáru MS. 

 

§14 Střet zájmů 

1. Člen revizní komise nemůže být členem rady orchestru ani zaměstnancem sdružení. 

2. Člen revizní komise nesmí být dle občanského zákoníku osobou blízkou ke statutárnímu 

orgánu sdružení. 

 

§15 Jednání a podepisování jménem Moravskoslezské Sinfonietty 

1. Jménem MS jedná a podepisuje se jednatel, zástupce jednatele, nebo správce umělecké 

činnosti. 
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§16 Hospodaření a majetek Moravskoslezské Sinfonietty 

1. Finanční prostředky na provoz MS jsou získávány: 

 Členské příspěvky 

 Dotace 

 Dary 

2. Všechny získané prostředky musí být využívány k naplnění cílů a poslání MS. 

3. Prostředky sdružení nesmí být využívány k obohacení fyzických či právnických osob. 

Nevylučuje to použití prostředků k sociálním či charitativním účelům. Výjimku z tohoto 

ustanovení tvoří řádná mzda nebo odměna sjednaná dle platných smluv. 

4. MS získává do svého vlastnictví majetek, který slouží k naplňování cílů a poslání sdružení. 

5. Za řádnou správu, evidenci, údržbu a obnovu majetku odpovídají orgány sdružení dle 

ustanovení těchto stanov. 

6. Získané finanční prostředky jsou využívány k těmto účelům: 

 Pronájmy prostor na zkoušky orchestru 

 Pronájmy prostor na jednotlivá vystoupení 

 Zajištění notového materiálu 

 Jízdné a cestovné 

 Další provozní náklady 

 

§17 Změny stanov 

1. Stanovy MS lze změnit pouze rozhodnutím valné schůze, hlasují-li pro navrženou změnu tři 

pětiny přítomných členů. 

2. Návrh na změnu stanov je nutné podat písemnou formou radě orchestru nejméně 2 týdny 

před konáním valné schůze. 

3. Odhlasovaná změna stanov musí být oznámena do 15 dnů Ministerstvu vnitra ČR. 

 

§18 Zánik sdružení 

1. K zániku sdružení může dojít dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružení 

podobného charakteru. 

2. Zánik sdružení musí odhlasovat valná schůze, a to nejméně třemi pětinami hlasů všech 

přítomných členů. 

3. Rada orchestru případný zánik organizace oznámí příslušnému ministerstvu. 
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4. Valná schůze stanoví tříčlennou likvidační komisi, která se postará o majetkové vypořádání, a 

to těmito způsoby: 

 Po provedené likvidaci může být majetek MS bezplatně předveden na jinou 

právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům MS. 

 Jestliže nebude tato právnická osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, 

zbývající majetek se prodá a získané finanční prostředky se rozdělí rovným dílem 

mezi současné řádné členy orchestru. 

 

§19 Závěrečné ustanovení 

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva ČR. 
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Příloha č. 2 

Údaje o hospodaření sdružení 

   

    Dobrý den, 

   
jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia Ekonomické fakulty VŠB-TU 
Ostrava oboru Ekonomika a právo v podnikání a ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto 
výkazu. Veškeré informace budou použity pouze pro účely mé diplomové práce: 
Hospodaření občanského sdružení Moravskoslezská Sinfonietta. 

PŘÍJMY Částka za jednotliv. roky (Kč) 

  2009 2010 2011 

Hlavní nezisková činnost       

dotace z města (obce)       

dotace z kraje       

dotace z EU       

nadační fondy       

dary právnické osoby - podniky       

dary fyzické osoby       

vstupné       

veřejné sbírky       

členské příspěvky       

půjčky (úvěry)       

        

        

Vedlejší zisková činnost       

reklama       

pronájem prostor       

CD, DVD apod.       

prodejné tiskoviny (CD)       

jiná zisková činnost -       
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Údaje o hospodaření sdružení 

   

    Dobrý den, 

   
jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia Ekonomické fakulty VŠB-
TU Ostrava oboru Ekonomika a právo v podnikání a ráda bych Vás poprosila o vyplnění 
tohoto výkazu. Veškeré informace budou použity pouze pro účely mé diplomové práce: 
Hospodaření občanského sdružení Moravskoslezská Sinfonietta. 

VÝDAJE Částka za jednotliv. roky (Kč) 

  2009 2010 2011 

Hlavní nezisková činnost       

nákup nástrojů a dalšího DHM       

nákup drobného hmot. majetku (pulty, noty)       

zaměstnanci       

externí poradci (účetní)       

propagace       

cestovné členů orchestru       

výpomoce profesionálních hudebníků (včetně sólistů)       

výdaje na přípravu veřejné sbírky       

pronájem prostror       

výdaje na technické zabezpečení       

výdaje na software, licence       

splátky půjček (úvěrů)       

Vedlejší zisková činnost       

reklama       

pronájem prostor       

CD, DVD apod.       

prodejné tiskoviny (CD)       

jiná zisková činnost -       
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Příloha č. 3 

Dobrý den, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava 

oboru Ekonomika a právo v podnikání a ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníku. 

Veškeré informace budou použity pouze pro účely mé diplomové práce: Hospodaření občanského 

sdružení Moravskoslezská Sinfonietta. 

 

1) Jakým druhem činnosti se zabývá Vaše sdružení? 

 hlavní nezisková činnost 

 hlavní nezisková a vedlejší zisková činnost) 

 

2) Určete největší zdroj příjmů Vašeho sdružení? (za rok) 

 dotace z města (obce, popř. kraje) 

 dotace z EU 

 příjmy ze vstupného 

 dary 

 příjmy z reklamy 

 příjmy z pronájmu majetku 

 členské příspěvky 

 Jiné: ..................................................  

 

3) Které osoby zajišťují získávání finančních prostředků? (je možno i více odpovědí) 

 statutární orgán 

 výkonný orgán 

 zvláštní zaměstnanci 

 externí osoby 

 

4) Jsou pracovníci za získávání finančních prostředků finančně hodnoceni? 

 ano 

 ne 

 

5) Které produkty používáte pro správu finančních prostředků? (je možné více odpovědí) 

 programy Microsoft (excel, word,access apod.) 

 počítačové účetní programy (Pohoda apod.) 

 počítačové programy pro správu financí (GnuCash apod.) 
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 písemná evidence 

 jiné: ...................................................  

 

6) Jaké vnitřní dokumenty (směrnice) Vaše sdružení používá? (je možno více odpovědí) 

 směrnice o proplácení cestovních náhrad 

 směrnice o proplácení telekomunikačních náhrad 

 závazná usnesení vrcholných orgánů sdružení 

 závazné finanční plány 

 jiné: ...................................................  

 

7) Která položka v současnosti tvoří největší část Vašeho majetku? 

 budovy, byty 

 hudební nástroje 

 drobný hmotný majetek (pulty, noty) 

 nehmotný majetek (licence, počítačové programy apod.) 

 peníze BÚ, pokladna 

 jiné: ...................................................  

 

8) Jak často provádíte kontrolu hospodaření? 

 1x ročně 

 1x za půl roku 

 1x za měsíc 

 

 

 

 


