Stanovy spolku Kühnův smíšený sbor, z.s.
Čl. I.
Název a sídlo
Kühnův smíšený sbor, z.s. (dále jen „sbor“) se sídlem v Praze.
Článek II.
Zřízení sboru
Kühnův smíšený sbor je dobrovolným svazkem zpěváků – spolkem. Sbor byl založen Pavlem
Kühnem 1. září 1958 k uctění památky prof. Jana Kühna, přední osobnosti novodobého českého
sborového umění. Navazuje na domácí tradice sborového zpěvu a vytváří nové umělecké hodnoty
prováděním sborových a vokálně-instrumentálních skladeb.
Článek III.
Účel sboru a cíl jeho činnosti
1. Sbor plní svůj účel (tj. vykonává hlavní činnost sboru) zejména tím, že sdružuje a přijímá jako
své členy schopné a nadané zpěváky, umožňuje jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou
činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje neustálé zvyšování profesionality koncertních
výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými institucemi, nahrávacími společnostmi, rozhlasem,
televizí a filmem, spolupořádá nebo pořádá koncerty.
2. Jako vedlejší činnost může sbor podnikat v oboru živnosti volné, a to v těchto oborech činnosti:
a) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
b) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
c) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů.
3. Účelem vedlejší činnosti sboru je výlučně podpora hlavní činnosti a zisk z vedlejší činnosti sboru
může být použit pouze pro činnost a správu sboru.
4. Sbor bude svou činnost vykonávat trvale a byl založen na dobu neurčitou.
Článek IV.
Členství ve sboru
1. Členy sboru se mohou stát toliko fyzické osoby, které jsou schopny naplňovat účel sboru. Členství
ve sboru je podmíněno dobrovolnou kázní, uměleckou odpovědností každého člena a plněním
členských povinností.
2. Členství ve sboru je dobrovolné. Uchazeči o členství ve sboru jsou přijímáni na základě
výběrového řízení, které provádí Uměleckosprávní rada sboru (dále jen „USR") ve spolupráci se
sbormistrem sboru (dále jen „sbormistr“).
3. USR vede evidenci členů v elektronické formě, zápisy a výmazy v evidenci členů provádí USR.
Evidence členů nebude veřejně zpřístupněna.
Článek V.
Práva členů sboru
1. Každý člen sboru má právo:
a) dostávat v zájmu svého uměleckého růstu pomoc a konzultace při nácviku skladeb, které
sbor připravuje;

b) zúčastňovat se uměleckých akcí sboru, zejména veřejných koncertů, natáčení skladeb na
nosiče zvukových a zvukově obrazových záznamů, pro rozhlas, film a televizi podle
uměleckých a pracovních potřeb sboru a schopností člena plnit umělecké úkoly, při
posouzení těchto kritérií je rozhodující stanovisko USR a sbormistra;
c) podílet se na společenské činnosti sboru, dostávat informace o jeho činnosti a uměleckých
záměrech;
d) účastnit se jednání Shromáždění členů a hlasovat na jeho zasedání;
e) volit orgány sboru a být volen do těchto orgánů dle těchto stanov;
f) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sboru;
g) užívat stanoveným způsobem zařízení a notový materiál sboru nebo jiných osob, s nimiž
má sbor dohodu.
Článek VI.
Povinnosti členů sboru
1. Každý člen je povinen:
a) usilovat o nejvyšší umělecký výkon při zkouškách, koncertech a jiných vystoupeních sboru;
b) pravidelně a dochvilně se zúčastňovat všech předem stanovených zkoušek, koncertů a
jiných vystoupení sboru a aktivně spolupracovat ke splnění jeho cílů a úkolů;
c) řídit se pokyny sbormistra a vedoucího hlasové skupiny a zachovávat interní pokyny sboru;
d) všestranně pomáhat nejen uměleckému růstu sboru, ale i jeho společenskému uplatnění;
e) při koncertní činnosti používat předepsaného oblečení;
f) přispívat na provoz sboru 10 % z vyplacených honorářů, pokud USR nerozhodne jinak;
g) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sboru;
h) účastnit se jednání Shromáždění členů, nebo se z něj řádně omluvit.
2. Členové sboru poskytují ke svým uměleckým výkonům vytvořeným při plnění svých spolkových
povinností sboru nevýhradní neomezené oprávnění k jejich zpracování a užití všemi způsoby.
Sbor je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást této licence nebo jeho část, úplatně či
bezúplatně, třetí osobě (podlicence) nebo licenci postoupit; sbor není povinen tuto licenci využít.
Článek VII.
Zánik členství ve sboru
1. Členství ve sboru zaniká dohodou o ukončení členství, vystoupením, vyloučením nebo úmrtím
člena.
2. Vystoupení člena musí být oznámeno USR.
3. Vyloučen může být člen z uměleckých důvodů, dále neplní-li členské povinnosti podle článku VI.,
nebo provinil-li se závažným způsobem proti cti a poslání člena sboru. O vyloučení člena
rozhoduje USR.
Článek VIII.
Orgány sboru
Orgány sboru jsou:
• Shromáždění členů;
• Uměleckosprávní rada.
A. Shromáždění členů
1. Shromáždění členů sboru je nejvyšší orgán sboru, který se schází nejméně jednou ročně, aby
zejména:
a) schválilo případné změny stanov sboru;

b)
c)
d)
e)

zvolilo členy USR sboru, případně je odvolalo;
schválilo zprávu USR o činnosti sboru a plán na následující období;
zrušilo sbor a přijalo rozhodnutí související s majetkovým vypořádáním a/nebo likvidací;
rozhodlo o fúzi nebo rozdělení sboru za podmínek stanovených zákonem.

2. Zasedání Shromáždění členů sboru je svoláváno USR sboru, a to elektronicky nejméně 7 dní
přede dnem konání zasedání; či na základě podnětu více než poloviny členů sboru.
3. Shromáždění členů sboru rozhoduje prostou většinou přítomných členů ve všech věcech.
4. Shromáždění členů sboru je usnášeníschopné za účasti alespoň poloviny členů sboru.
5. Každý člen sboru má jeden hlas při hlasování na Shromáždění členů sboru, člen hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.
B. Uměleckosprávní rada sboru
1. USR je kolektivním statutárním orgánem sboru. USR zajišťuje organizační a hospodářskou
činnost sboru. USR je oprávněna jednat ve všech věcech, které nespadají do působnosti
Shromáždění členů sboru dle obsahu těchto stanov, případně si Shromáždění členů sboru
nevyhradí ke svému rozhodování.
2. USR se skládá z vedoucích hlasových skupin, pokladníka, archiváře a člena pro ekonomické
záležitosti; USR má 7 členů, které Shromáždění členů sboru volí a odvolávají aklamací, tj.
veřejně. Funkční období členů USR je 3 roky s možností opětovného zvolení.
3. USR volí ze svého středu předsedu USR.
4. USR se schází podle potřeby sboru, či na základě podnětu alespoň dvou členů USR, nebo na
základě podnětu sbormistra.
5. USR je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny členů USR. USR rozhoduje prostou
většinou přítomných členů ve všech věcech. O jednání USR se vede písemný zápis.
C. O uměleckou úroveň sboru pečuje sbormistr sboru, který však není orgánem sboru.
Článek IX.
Zastupování sboru
Předseda USR je oprávněn zastupovat sbor v celém rozsahu a samostatně, s výjimkou právních
jednání, kdy hodnota předmětu plnění se rovná nebo přesahuje částku 5.000,- Kč v jednotlivém
případě, kdy jednají společně předseda USR a jeden člen USR.
Článek X.
Zásady hospodaření
1. Zdrojem příjmů sboru je zejména poměrná část honorářů členů sboru, platby výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů a organizací kolektivní správy, dotace a granty,
výdaji jsou platby za pronájem zkušebny, vypůjčení, nákup a rozmnožení notového materiálu,
honoráře sboristů, externích výpomocí, sbormistra, korepetitorů a ostatních spolupracujících
osob (např. manažer, produkční), poštovní a telefonní poplatky apod.
2. Za hospodaření sboru odpovídá USR.

Článek XI.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Toto znění stanov bylo schváleno a přijato usnesením Shromáždění členů sboru v Praze dne 18.
11. 2015.
2. Ke dni schválení těchto stanov členy USR jsou: Ivana Francánová, vedoucí hlasové skupiny,
Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové skupiny, Mgr. Martin Rudovský, vedoucí hlasové skupiny,
RNDr. Jan Holub, CSc. vedoucí hlasové skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika
Šindelová, archivář, Mgr. Markéta Lajnerová, člen pro ekonomické záležitosti.

