
STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

“Institut moderní hudby, o.s.”

I. článek – Název a sídlo

Název sdružení: „Institut moderní hudby, o.s.“.
Sídlo: Palác Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1, 116 02
 

II. článek – Charakter sdružení

Institut moderní hudby je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením, vzniklým podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou 
podle českého práva.

III. článek – Základní cíle a formy činnosti sdružení

Cílem činnosti sdružení je podporovat činnost sdružených členů v oblasti moderní a současné 
hudby zejména následujícími formami:

1. navazovat a zprostředkovávat kontakty s umělci, promotéry, pořadateli a organizátory 
festivalů, koncertů a dalších kulturních aktivit, kritiky a institucemi doma i v zahraničí,

2. zasazovat se o prosazení českých hudebníků, skladatelů a hudebních projektů v tuzemsku 
a v zahraničí,

3. představovat objevné zahraniční hudební projekty a umělce české veřejnosti,
4. podporovat uměleckou tvořivost především v oblasti hudební s přesahem do dalších 

uměleckých disciplín (tanec, výtvarné umění, film apod.),
5. podporovat multikulturnost projektů a zahraniční umělce žijící na území naší republiky,
6. vyhledávat uplatnění a prostředky pro umělecký rozvoj aktivních umělců a napomáhat 

jejich realizaci,
7. vyhledávat a podporovat nové talenty,
8. podporovat vydávání hudebních nosičů, elektornické hudby a s ní spojenou hudební 

produkci a distribuci doma i v zahraničí,
9. získávat prostředky na činnost sdružení (v souladu s článkem VII.)

a doplňovat tyto formy vedlejšími činnostmi:
10. pořádání setkání, dílen, koncertů pro profesionální i širokou veřejnost,
11. iniciace a realizace uměleckých, kulturních a vzdělávacích projektů.



IV. článek – Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let, české i cizí státní příslušnosti. 
Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí 
sdružení. O přijetí rozhoduje výbor sdružení.

2. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze sdružení,
b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
d) podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, k rukám 

výboru sdružení,
b) úmrtím člena sdružení,
c) zánikem sdružení,
d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí sdružení v případě, že člen opakovaně i 

přes písemní napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o 
spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný  člen nemá žádná práva a povinnosti, 
vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

V. článek – Orgány

Strukturu orgánů tvoří:
a) členská schůze, b) výbor, c) další orgány zřízené rozhodnutím členské schůze.

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou 
ročně. Členská schůze je oprávněna:

a) schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov
b) zvolit členy výboru sdružení, případně je z funkce člena sdružení odvolat,



c) rozhodovat podle potřeb sdružení a o zřízení či zrušení dalších orgánů sdružení, 
pověřovat členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto 
funkcí odvolávat,

d) schvalovat rozpočet sdružení, předkládaný výborem,
e) schvalovat zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní uzávěrku za 

předešlý rok,
f) určovat koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
g) schvalovat přihlášky zájemců o členství ve sdružení, případně rozhodovat o vyloučení 
člena ze sdružení,

h) volit čestné členy sdružení,
i) rozhodovat o zániku sdružení.

Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí o jakékoliv další otázce, týkající se činnosti 
sdružení, případně změnit jakékoliv rozhodnutí či opatření výboru či jiného orgánu sdružení, 
pokud je to fakticky možné.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení podle svého uvážení, nejméně 
však jednou ročně. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to 
požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Rozhodnutí přijímá členská schůze 
nadpoloviční většinou na ní přítomných členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena 
sdružení, o změně stanov sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou 
většinou přítomných členů sdružení na zasedání členské schůze.

B. Výbor

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi 
zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn 
přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli sdružení a rozhodnutími členské 
schůze sdružení, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutími členské schůze 
výslovně vyhrazena členské schůzi.

2. Výbor sdružení má 3-15 členů, které volá členská schůze z členů sdružení. Počet členů 
výboru je vždy lichý.

3. Výbor volí ze svých členů předsedu sdružení, který musí být schválen prostou většinou 
členů výboru.

C. Další orgány

Členská schůze může podle potřeb sdružení na návrh výboru nebo kteréhokoli člena sdružení 
rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. jednatel, ředitel, programová rada, 
pokladník, mluvčí, vyslanec, koordinátor) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto 
orgány zrušit. Členská schůze pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, 
případně je z těchto funkcí odvolává.



VI. článek – Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý 
člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

VII. článek – Hospodaření sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a případné příjmy spojené s 
vedlejší činností sdružení (např. vstupné, prodej produktů vytvořených v rámci 
aktivit sdružení).

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami 
činnosti.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu 
sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Výbor je povinen zabezpečit 
nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a 
těmito stanovami.

VIII. článek – Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou 
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže 
nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek 
rovným dílem mezi členy sdružení.


