1. Stanovy Unie českých pěveckých sborů
Hlava I.
Všeobecná ustanovení
Článek 1
Základní ustanovení
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Úplný název organizace je „Unie českých pěveckých sborů“ (dále jen Unie), organizace používá zkratku
„UČPS“. Anglická varianta názvu je „The Czech Choirs Association“, německá varianta názvu je
„Vereinigung tschechischer Chöre“.
Unie byla založena na ustavující konferenci dne 26. 4. 1969 v Praze a navazuje na činnost předchozích
pěveckých organizací Jednoty zpěváckých spolků českoslovanských (zal. v roce 1868), Ústřední jednoty
zpěváckých spolků českoslovanských (zal. v roce 1900), Sdružení dělnických pěveckých spolků (zal.
v roce 1902), Pěvecké obce československé (zal. v roce 1919), Pěvecké obce české (zal. v roce 1939)
a Sdružení pěveckých sborů (zal. v roce 1951).
Unie je spolkem vzniklým na základě zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Zákon), sdružujícím fyzické
a právnické osoby za účelem uspokojování a ochrany zájmů vyjádřených v článku 2 hlavy I. těchto
Stanov.
Unie je dobrovolnou zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací dětí a mládeže
a dalších fyzických a právnických osob.
Sídlo Unie je na adrese Masarykovo nábřeží 248/16, Praha 1
Působnost Unie je celorepubliková.

Článek 2
Poslání a úkoly
1.
2.
3.

Unie je střešní organizací pro neprofesionální sborový zpěv v České republice.
Posláním Unie je péče o rozvoj sborového zpěvu, sledování pěveckého hnutí, pomoc jeho zkvalitnění,
šíření zájmu o sborový zpěv a práce s dětmi a mládeží.
Své poslání naplňuje především tím, že
a. pomáhá rozvíjet hudební výchovu dětí a mládeže,
a. organizuje aktivity na podporu zpívání dětí a mládeže,
b. poskytuje veřejné kulturní služby, pořádá a připravuje koncerty, sborové festivaly, soutěže,
odborné kurzy, přednášky, semináře, školení a další výchovné, vzdělávací a kulturní aktivity
a projekty,
c. monitoruje české neprofesionální sborové hnutí a vydává národní katalog sborů a vokálních
ansámblů v ČR,
d. zajišťuje informační servis a ediční činnost pro své členy a přátele sborového zpěvu, zejména
provoz informačního internetového portálu a vydávání odborného časopisu, notového materiálu,
odborných příruček a zvukových nahrávek,
e. propaguje pěvecké hnutí a akce pěvectva a navazuje a udržuje kontakty se sdělovacími prostředky
na všech úrovních,
f. uděluje a vyjadřuje se k návrhům na udělení vyznamenání pěveckým sborům a jednotlivcům,
g. navazuje styky s kompetentními činiteli státní a kulturní správy, informuje je a s jejich pomocí
zajišťuje sborovému zpěvu náležité místo v kulturním životě,
h. zastupuje české pěvecké hnutí v mezinárodních organizacích a spolupůsobí při zajišťování
zahraničních styků neprofesionálních pěveckých sborů,
i. udržuje ústřední pěvecký archiv a shromažďuje sborovou literaturu,
j. iniciuje vznik nové sborové literatury a napomáhá jejímu rozšiřování.

Článek 3
Členství
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Základní formou členství je kolektivní členství sborů a organizací. Vedlejší formou členství jsou členství
individuální, které může být řádné nebo čestné.
Kolektivním členem Unie se může stát pěvecký sbor nebo vokální ansámbl (právnická osoba nebo
skupina fyzických osob), splní-li podmínky stanovené Hlavním výborem.
Individuálním členem Unie se může stát fyzická osoba starší 18 let, splní-li stanovené podmínky.
Členové se přijímají na základě přihlášky podané Předsednictvu, které o přijetí rozhodne, a úhrady
členského příspěvku.
Čestné členství uděluje Hlavní výbor doživotně za zvláštní zásluhy o rozvoj sborového hnutí.
Členství je časově neomezené.
Členství zaniká:
a. písemným oznámením člena,
b. zrušením členství,
c. zánikem Unie,
d. zánikem či úmrtím členů
Členství bude zrušeno pro:
a. neplnění členských povinností,
b. jednání poškozující nebo znevažující Unii či její poslání.
Rozhodnutí o zrušení členství se doručí členovi v písemné podobě.
Člen, kterému bylo zrušeno členství, může do 15 dnů od doručení rozhodnutí písemnou formou
navrhnout Revizní komisi, aby rozhodnutí o zrušení členství přezkoumala. Revizní komise zruší toto
rozhodnutí, odporuje-li Zákonu nebo Stanovám.
Při zániku členství se členský příspěvek zaplacený pro tento rok nevrací.
Výše členských příspěvků je upravena takto:
a. Členský příspěvek kolektivního člena se vypočítá na základě počtu jeho členů (zpěváků, sbormistrů
atd.). U dětských sborů se počítá pouze se členy koncertních oddělení.
b. Sjezd stanoví základní sazbu členských příspěvků pro výdělečně činné osoby a sníženou sazbu
pro ostatní (důchodce, rodiče na rodičovské dovolené, studenty apod.). Děti do 12 let věku jsou
od členského příspěvku osvobozeny.
c. Sjezd dále stanoví minimální výši ročního příspěvku.
d. Čestní členové členské příspěvky neplatí.
e. Sjezd nebo Oblastní konference (pouze pro danou Oblast) může v odůvodněných případech
schválit vyhlášení mimořádného členského příspěvku.
f. Hlavní výbor může ve výjimečném případě poskytnout členu slevu z členského příspěvku, pokud
člen podá písemnou žádost Oblastnímu výboru do 28. února daného roku.
Postup při přijímání členů stanoví organizační řád vydaný Hlavním výborem.
Seznam členů je uložen v Sekretariátu Unie a ve zjednodušené podobě je zveřejněn na internetovém
serveru Unie.

Článek 4
Práva a povinnosti členů
1.

2.

3.

Řádní individuální členové a kolektivní členové prostřednictvím svých zástupců mají právo:
a. volit a být voleni do orgánů Unie,
b. účastnit se činnosti Unie,
c. být informován o činnosti a hospodaření Unie.
Kolektivní členové jako celek mají dále právo:
a. na přiměřenou bezplatnou propagaci svých aktivit na informačním serveru Unie,
b. obdržet zdarma po jednom výtisku časopisu vydávaného Unií,
c. podílet se na dalších výhodách vyplývajících z členství.
Výhody podle odstavce 2a tohoto článku se poskytují také souborům registrovaným v národním
katalogu sborů a vokálních ansámblů v České republice.

4.

Členové mají tyto povinnosti:
a. jednat ve shodě s posláním Unie,
b. dodržovat Stanovy a směrnice Unie a rozhodnutí orgánů Unie ve vztahu k jejich členství v Unii
a k čerpání výhod členství,
c. informovat každoročně Unii o své činnosti způsobem stanoveným Hlavním výborem,
d. každoročně do 31. ledna uhradit stanovenou formou členské příspěvky v příslušné výši, nový člen
do 30 dnů od přijetí (pokud den přijetí následuje po 31. říjnu, je od zaplacení členského příspěvku
pro rok přijetí osvobozen).

Článek 5
Vnitřní směrnice Unie
1.
2.

Vnitřní směrnice Unie vydává Hlavní výbor Unie. Jejich ustanovení jsou závazná pro všechny orgány
a členy Unie.
Hlavní výbor vydá především Organizační řád, který podrobně upraví zejména
a. postup při přijímání členů Unie,
b. způsob plnění práv a povinností členů,
c. základní pravidla pro hospodaření Unie.

Hlava II.
Orgány Unie
Článek 1
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Orgány Unie jsou ústřední (Sjezd, Hlavní výbor, Předsednictvo a Revizní komise) a oblastní.
Jednání všech orgánů Unie svolává jejich předseda nebo jím pověřený člen orgánu, není-li na jiném
místě Stanov určeno jinak.
Orgány jsou usnášeníschopné za účasti nadpolovičního počtu členů, včetně předsedy nebo jím
pověřeného zástupce.
Jednání orgánů řídí jejich předseda nebo jím pověřený člen.
Není-li na jiném místě Stanov určeno jinak a nerozhodne-li daný orgán jinak, hlasování probíhá veřejně
a rozhodnutí/usnesení je přijato prostou většinou hlasů přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího.
Jednotlivé orgány se ve své činnosti řídí Stanovami Unie, směrnicemi Hlavního výboru
a rozhodnutími/usneseními nadřízených orgánů.
O jednáních všech orgánů se pořizuje zápis, z něhož je patrné, kdy se zasedání konalo, kdo mu
předsedal, jaká rozhodnutí/usnesení byla přijata, kdo a kdy zápis vyhotovil. Zápis je archivován
v sekretariátu Unie. Je-li rozhodnutí/usnesení přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu,
který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento
člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí/usnesení.
Volené orgány Unie mají právo v mezidobí Sjezdů a Oblastních konferencí kooptovat náhradní členy
(maximálně do počtu dvou pětin původního počtu zvolených členů).

Článek 2
Sjezd
1.
2.

Nejvyšším orgánem Unie je Sjezd, svolávaný Předsedou Unie jednou za čtyři roky.
Na podnět Hlavního výboru, Revizní komise nebo na základě písemně vyjádřené vůle nejméně jedné
třetiny členů Unie svolá Předseda Unie mimořádné zasedání Sjezdu. Nesvolá-li Předseda Unie Sjezd
do tří měsíců od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Sjezdu na náklady Unie
sám.
3. Do působnosti Sjezdu patří zejména
a. změna Stanov,
b. rozhodnutí o zániku nebo přeměně Unie (zároveň také rozhodne, jak bude naloženo s majetkem
Unie),
c. volba a odvolání pětičlenného Předsednictva,
d. volba a odvolání Revizní komise,
e. určení výše členských příspěvků,
f. územní rozdělení Unie na Oblasti,
g. schválení výsledků hospodaření Unie,
h. hodnocení činnosti ostatních orgánů Unie.
4. Sjezdu se účastní a právo hlasovat mají
a. delegáti řádných kolektivních členů (1 delegát/mandát za každých i započatých 30 svých členů
nad 12 let věku uvedených v přihlášce/ročních zprávách o činnosti),
b. členové Hlavního výboru.
5. Sjezdu se účastní bez práva hlasovat
a. řádní i čestní individuální členové Unie,
b. členové Revizní komise,
c. hosté pozvaní z rozhodnutí Předsednictva.
6. Datum a místo konání Sjezdu se oznámí všem členům a orgánům Unie nejméně 60 dní před uvedeným
termínem. Program Sjezdu zveřejní Předseda Unie nejméně 20 dní před uvedeným termínem.
7. V případě, že Sjezd nebude usnášeníschopný, postupuje se podle § 257 Zákona.
8. Jednání Sjezdu řídí stávající Předseda Unie podle předem zveřejněného programu jednání. V případě,
že Předseda Unie nemůže jednání řídit, zvolí Sjezd předsedajícího schůze. Před započetím jednání Sjezd
projedná zveřejněný návrh programu jednání. O jeho případných změnách se hlasuje veřejně, výsledný
návrh je přijat prostou většinou hlasů.
9. Sjezd dále zvolí návrhovou komisi, která po skončení projednávání každého bodu programu jednání
formuluje a předkládá k hlasování usnesení Sjezdu k danému bodu programu.
10. Při hlasování o změně Stanov nebo o zániku či přeměně Unie je pro schválení rozhodnutí zapotřebí
nejméně dvou třetin hlasů.
11. Volba Předsednictva a Revizní komise probíhá podle volebního řádu schváleného Sjezdem. Před volbou
je zvolena volební komise, která není složena z kandidátů na volená místa, dohlíží na správný průběh
volby a po jejím skončení provede sečtení a vyhlášení výsledků volby.

Článek 3
Hlavní výbor
1.
2.
3.
4.

Statutárním orgánem Unie je Hlavní výbor. Jménem Unie jedná ve všech záležitostech Předseda Unie.
Ostatní členové Hlavního výboru jednají jménem Unie v působnosti vymezené písemným pověřením
Předsedy Unie.
Hlavní výbor je složen z Předsednictva, voleného Sjezdem, a delegátů jednotlivých Oblastí, volených
Oblastními konferencemi.
Hlavní výbor se schází nejméně dvakrát ročně, datum a místo konání se oznámí všem jeho členům
a členům Revizní komise nejméně 20 dní před uvedeným termínem.
Hlavní výbor zejména
a. zajišťuje plnění úkolů Unie na celorepublikové úrovni,
b. vydává Organizační řád a další vnitřní směrnice Unie,

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

5.

rozhoduje o otázkách organizačních a hospodářských,
schvaluje roční rozpočet Unie,
rozhoduje o založení nebo zrušení pobočného spolku Unie,
stanovuje rozsah pravomocí oblastních orgánů,
stanovuje podmínky členství v Unii podle odst. 2 čl. 3 hl. I.,
vede evidenci členů Unie,
jmenuje čestné členy Unie,
rozhodne o zrušení členství, jsou-li splněny podmínky dle odst. 9 čl. 3 hlavy I. Stanov,
vydává výroční zprávy Unie,
sestavuje a předkládá zprávy o hospodaření Unie Revizní komisi,
sestavuje a předkládá celkovou zprávu o činnosti a hospodaření v průběhu volebního období
Sjezdu,
n. v oprávněném případě svolá mimořádné zasedání Oblastní konference,
o. jmenuje dočasného správce Oblasti, v níž nebyl zvolen Oblastní výbor ani Oblastní manažer.
Pro lepší plnění svých úkolů může Hlavní výbor zřizovat stálé (především hudební a rozpočtovou) i
dočasné komise a jmenovat jejich předsedu a členy. Komise je vždy nejméně tříčlenná, jejím předsedou
je vždy člen Hlavního výboru a dalšími členy jsou členové Unie. Ve výjimečných případech může Hlavní
výbor jmenovat členem komise také osobu, která není členem Unie. Hlavní výbor současně vydá
jednací řád komise.

Článek 4
Předsednictvo Hlavního výboru
1.
2.

3.
4.

5.
6.

V obdobích mezi schůzemi Hlavního výboru vyřizuje průběžnou agendu Unie Předsednictvo Hlavního
výboru (dále jen Předsednictvo.
Neurčí-li Sjezd jinak, trvá funkční období členů Předsednictva zpravidla čtyři roky, začíná dne 1. ledna
po zasedání Sjezdu, který členy zvolil, a vyprší dne 31. prosince po zasedání Sjezdu, který zvolil nové
Předsednictvo. Období mezi zasedáním Sjezdu a začátkem funkčního období nového Předsednictva je
určeno pro uzavření účetního roku a projektů navázaných na účetní rok a pro plynulé předání agendy
novým členům Předsednictva.
Nejpozději do 30 dnů po začátku funkčního období svolá nejstarší člen Hlavního výboru ustavující
zasedání, které ze zvolených členů Předsednictva zvolí předsedu a místopředsedu a určí rozdělení
dalších funkcí a kompetencí mezi členy Předsednictva.
Předseda Hlavního výboru
a. je současně Předsedou Unie,
b. svolává Sjezd, Hlavní výbor a Předsednictvo a předsedá jim,
c. jedná jménem Unie ve všech záležitostech,
d. zastupuje Unii v právních aktech vůči zaměstnancům Unie,
e. pověřuje ostatní členy Hlavního výboru výkonem působnosti, která jim byla svěřena Hlavním
výborem,
f. vykonává veškerou působnost jemu svěřenou Hlavním výborem.
Místopředseda Hlavního výboru
a. je současně Místopředsedou Unie,
b. v případě dlouhodobé indispozice Předsedy Unie svolává Předsednictvo i Hlavní výbor.
Hlavní výbor v případě dlouhodobé indispozice Předsedy Unie rozhodne o pověření některého ze členů
Hlavního výboru výkonem práv a povinností Předsedy Unie.

Článek 5
Revizní komise
1.
2.

Revizní komise má lichý počet členů a je nejméně tříčlenná. O počtu členů Revizní komise rozhodne
Sjezd.
Revizní komise na svém ustavujícím zasedání zvolí ze svého středu předsedu.

3.
4.
5.
6.

7.

Neurčí-li Sjezd jinak, trvá funkční období členů Revizní komise zpravidla čtyři roky, začíná dnem
zvolení do funkce a končí dnem konání následujícího řádného Sjezdu.
Členové Revizní komise nesmí být členy jiných orgánů Unie.
Členové Revizní komise se zúčastňují jednání Hlavního výboru a Sjezdu bez práva hlasovat.
Revizní komise:
a. kontroluje dodržování Stanov, směrnic Hlavního výboru a rozhodnutí/usnesení jednotlivých
orgánů,
b. rozhodne o zrušení rozhodnutí/usnesení orgánu Unie, které je v rozporu se Zákonem, Stanovami,
směrnicí Hlavního výboru nebo rozhodnutím/usnesením nadřízeného orgánu,
c. reviduje hospodaření ústředních orgánů Unie,
d. v případě oprávněných pochybností o správnosti hospodaření Oblasti je pověřena Hlavním
výborem provést revizi hospodaření Oblasti,
e. rozhoduje spory mezi členy nebo mezi členy a orgány Unie,
f. každoročně předkládá Hlavnímu výboru revizní zprávu za uplynulé účetní období,
g. je odvolacím orgánem v případě zrušení členství.
Pro účely revize hospodaření je každý orgán povinen na žádost Revizní komise veškeré potřebné
doklady do 20 dnů předložit.

Článek 6
Oblasti
1.
2.
3.

Sjezd určí územní rozdělení Unie do jednotlivých Oblastí, do kterých jsou administrativně zařazování
kolektivní členové obvykle na základě místa příslušnosti, přičemž platí, že každý kolektivní člen je vždy
zařazen do jedné Oblasti. O zařazení rozhoduje Předsednictvo, obvykle v rámci přijímacího řízení.
V případě rozhodnutí o zrušení Oblasti Sjezd zároveň rozhodne o převedení členů do evidence jiné
Oblasti a o převodu svěřeného majetku.
Pro lepší plnění úkolů na krajské a regionální úrovni může Hlavní výbor rozhodnout o zřízení
pobočného spolku s územní působností odpovídající zvolené Oblasti.

Článek 7
Oblastní konference
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Oblastní konference je nejvyšším oblastním orgánem a v případě, že je v dané Oblasti zřízen pobočný
spolek, vykonává pravomoci členské schůze dle § 248 a násl. Zákona.
Oblastní konferenci svolává předseda Oblastního výboru, Oblastní manažer nebo dočasný správce
jmenovaný Hlavním výborem nejméně jednou ročně, přičemž datum a místo konání oznámí nejméně
30 dní před uvedeným termínem.
V roce zasedání řádného Sjezdu zasedá Oblastní konference v první polovině roku a projednává
podněty pro jednání Sjezdu.
Oblastní konference se účastní s právem hlasovat
a. po jednom zástupci za každého kolektivního člena zařazeného do dané Oblasti,
b. členové Oblastního výboru, je-li v dané Oblasti zvolen,
c. Oblastní manažer, není-li v dané Oblasti zvolen Oblastní výbor.
Oblastní konference se účastní bez práva hlasovat
a. členové Oblastní revizní komise nebo Oblastní revizor,
b. dočasný správce Oblasti, pokud byl jmenován Hlavním výborem.
Oblastní konference
a. rozhoduje, zda bude danou Oblast spravovat Oblastní výbor nebo pouze Oblastní manažer,
b. volí členy Oblastního výboru nebo Oblastního manažera,
c. volí Oblastní revizní komisi nebo Oblastního revizora,
d. deleguje svého zástupce do Hlavního výboru, kterým je Oblastní manažer nebo člen Oblastního
výboru,
e. rozhoduje o rámcovém využití prostředků svěřených Oblasti Hlavním výborem,

7.

f. schvaluje výsledky hospodaření Oblasti,
g. hodnotí činnost Oblastního výboru.
Není-li v Oblasti zvolen Oblastní výbor ani Oblastní manažer, jmenuje Hlavní výbor dočasného správce
Oblasti. Tento správce vykonává úkoly Oblastního výboru dle odst. 2 čl. 8 hlavy II s výjimkou
hospodářských, které zůstanou v kompetenci Hlavního výboru. Není-li členem Hlavního výboru,
zúčastňuje se jednání Hlavního výboru s hlasem poradním.

Článek 8
Další oblastní orgány
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Funkční období Oblastního výboru nebo Oblastního manažera trvá max. 14 měsíců, počínaje dnem
zvolení do funkce. Oblastní konference může funkční období zkrátit, pokud před jeho uplynutím zvolí
nový Oblastní výbor nebo Oblastního manažera.
Oblastní výbor nebo Oblastní manažer
a. zajišťuje plnění úkolů Unie na oblastní úrovni,
b. vykonává pravomoci delegované ústředními orgány,
c. udržuje komunikaci s členy zařazenými do dané Oblasti a poskytuje jim odbornou pomoc,
d. rozhoduje o otázkách organizačních a hospodářských na úrovni Oblasti,
e. zodpovídá za prostředky svěřené Oblasti Hlavním výborem,
f. průběžně informuje Hlavní výbor o změnách kontaktních údajů členů výboru i o zjištěných
změnách v evidovaných údajích členů zařazených do Oblasti,
g. sestavuje a předkládá zprávy o činnosti a hospodaření Oblasti Oblastní konferenci a Hlavnímu
výboru.
Delegát Oblasti v Hlavním výboru zastupuje Unii na oblastní úrovni v rozsahu určeném Hlavním
výborem a v případě, že je v dané Oblasti zřízen pobočný spolek, vykonává pravomoci jeho
statutárního orgánu. Délka jeho funkčního období je max. 14 měsíců.
Oblastní revizní komise nebo Oblastní revizor
a. kontroluje dodržování Stanov, směrnic Hlavního výboru a rozhodnutí/usnesení nadřízených
orgánů,
b. reviduje hospodaření Oblastního výboru,
c. každoročně předkládá Oblastní konferenci revizní zprávu za uplynulé účetní období.
Členové Oblastní revizní komise nebo Oblastní revizor
a. nesmí být členem jiného orgánu Unie,
b. se zúčastňuje jednání Oblastní konference a Oblastního výboru bez práva hlasovat,
Pro účely revize hospodaření je Oblastní výbor nebo Oblastní manažer povinen na žádost Oblastní
revizní komise nebo Oblastního revizora veškeré potřebné doklady do 20 dnů předložit.

Hlava III.
Hospodaření Unie
Článek 1
1.

2.
3.

Činnost Unie je hospodářsky zajištěna
a. z členských příspěvků, jejichž výši a rozdělení stanoví Sjezd,
b. příjmy vyplývajícími z vlastní činnosti Unie,
c. z výtěžků akcí pořádaných orgány Unie,
d. z příspěvků organizací a institucí,
e. z darů institucí a jednotlivců apod.
Správa majetku Unie přísluší Hlavnímu výboru, který může část majetku svěřit do správy Oblasti.
Hospodaření s financemi a majetkem je vedeno v souladu s platnými účetními předpisy a směrnicemi
Hlavního výboru.

Hlava IV.
Závěrečná ustanovení
Článek 1
Účinnost
1.

Tyto Stanovy nabývají účinnosti dne 25. 11. 2017.

