Stanovy České flétnové asociace, z. s.
Čl. 1
Název a sídlo spolku
Spolek Česká flétnová asociace, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou a má právní formu
zapsaného spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo
v Kodaňské ul. 28, 101 00 Praha 10.
Čl. 2
Účel spolku
Spolek byl vytvořen za účelem sdružování všech zájemců o hru na příčnou flétnu a jejich větší
informovanosti o dění v této oblasti v ČR. Účelem spolku je rovněž zajišťování pomoci všem
zájemcům při hledání dalších možností uplatnění příčné flétny v různých souborech a ansámblech
(jak amatérských, tak profesionálních). Spolek také organizuje koncerty a jiné kulturní akce související
s hrou na příčnou flétnu.
Čl. 3
Vznik a zánik členství ve spolku
1) Členství ve spolku vzniká po splnění podmínek daných těmito stanovami, a to
a) vyplněním písemné přihlášky a souhlasem se zpracováním osobních údajů stvrzeným podpisem,
b) zaplacením ročního členského příspěvku,
c) osobám mladším 16 let vzniká členství ve spolku až po doručení vlastnoručně podepsaného
souhlasu jeho zákonného zástupce se členstvím ve spolku.
2) Členství ve spolku zaniká způsoby vyplývajícími ze zákona nebo nezaplacením ročního členského
příspěvku, jehož výši a dobu platnosti stanoví Představenstvo ČFA.
Čl. 4
Práva a povinnosti členů
1) Každý člen má právo:
a) účastnit se zasedání Valné hromady,
b) být volen do voleného orgánu spolku,
c) předkládat Valné hromadě a Představenstvu návrhy pro činnost spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty, stížnostmi a dotazy,
e) účastnit se kulturních akcí pořádaných spolkem.

2) Každý člen je povinen:

a) dbát o dobré jméno spolku,
b) dodržovat stanovy, další vnitřní předpisy a usnesení Valné hromady spolku,
c) platit roční členský příspěvek ve výši stanovené Představenstvem ve lhůtě podle čl. 3 odst. 2 těchto
stanov.
Čl. 5
Organizace spolku (určení orgánů a způsob jednání spolku)
1) Orgány spolku jsou:
a) Valná hromada,
b) Představenstvo.
2) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
3) Valná hromada se svolává nejméně jednou za dva roky Představenstvem spolku. Datum a místo
konání Valné hromady je oznámeno všem členům spolku nejméně 14 dnů před jejím konáním, a to
prostřednictvím elektronické pošty.
4) Představenstvo spolku může svolat zasedání Valné hromady kdykoli to považuje za nutné.
Představenstvo svolá zasedání Valné hromady na žádost jedné třetiny členů spolku do jednoho
měsíce od doručení písemné žádosti Představenstvu.
5) Usnesení Valné hromady je dáno prostou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem.
6) Zasedání Valné hromady jsou veřejná, pokud se nejedná o tajné hlasování.
7) Do působnosti Valné hromady náleží stanovení hlavních směrů činnosti a cílů spolku, schvalování
výsledků hospodaření spolku, přijímání usnesení o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
8) Představenstvo je statutárním orgánem spolku.
9) Členy představenstva jsou předseda, místopředseda a jednatel.
10) Představenstvo řídí každodenní činnost spolku. Zastupovat spolek může každý člen
představenstva samostatně, avšak ve věcech majetkoprávních je spolek oprávněn zavazovat a za
spolek právně jednat pouze předseda.
11) Představenstvo řídí činnost a aktivity spolku v souladu se stanovami a usneseními Valné hromady,
stanovuje výši ročního členského příspěvku, schvaluje roční plán činnosti a aktivit spolku, řídí a
kontroluje finanční prostředky spolku, svolává Valnou hromadu, informuje členy o současných
aktivitách spolku na Valné hromadě, koordinuje organizaci koncertů, festivalů, kongresů, soutěží a
dalších činností souvisejících s účelem spolku.
12) Schůze Představenstva se konají dle potřeby, alespoň však jednou za rok. Schůze svolává
předseda.
13) Délka funkčního období Představenstva je 5 let.
14) Funkce v Představenstvu končí uplynutím funkčního období člena Představenstva, dobrovolnou
rezignací nebo vyloučením, pokud se všichni členové Představenstva kladně shodnou na jeho
vyloučení z funkce.

15) V případě rezignace či vyloučení člena Představenstva před koncem funkčního období
Představenstva, schvaluje nového člena Představenstva Valná hromada na návrh ostatních členů
Představenstva. Funkční období tohoto člena končí s koncem funkčního období celého
Představenstva.
16) Alespoň jeden měsíc před uplynutím trvání funkčního období Představenstva svolá
Představenstvo Valnou hromadu, na níž budou zvoleni členové nového Představenstva na následující
funkční období. Členem představenstva může být pouze člen spolku.
17) Člen představenstva může být do funkce zvolen opakovaně.

