
STANOVY SPOLKU COLLEGIUM PRO ARTE ANTIQUA, Z. S. 
 

1. Název a specifikace 

1.1 Spolek nese název „Collegium pro arte antiqua, z. s., dále jen spolek“ 

1.2 Spolek  je dobrovolným, samosprávným a neziskovým svazkem členů s vlastní právní subjektivitou, založeným 
na základě zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Sídlo a působnost 

2.1 Sídlem spolku jsou Holasice č. p. 9, 664 71 Lažánky. Místem působnosti sdružení je Česká republika. 

3. Cíle činnosti 

3.1 Sdružování zájemců o nazírání a osvojování světa prostřednictvím různorodých uměleckých aktivit s důrazem 
na umění historických epoch. Základní formy této činnosti tvoří: interpretace a studium hudby, výuka 
uměleckých disciplín, tvorba výchovných a vzdělávacích programů pro děti, mládež a dospělé, pořadatelská, 
agentážní a zprostředkovatelská činnost v uměleckých oborech, ediční a publikační činnost a další související 
aktivity. 

3.2 Pomoc při praktickém vytváření fungující občanské společnosti, vytváření vazeb mezilidské vzájemnosti, 
porozumění a lásky. Pomoc při záchraně a obnově kulturního dědictví minulosti. Tvorba kvalitního prostoru pro 
naplnění života vlastního i ostatních lidí. 

3.3 Podpora vzdělávání a osvěty rodičů, pedagogů a veřejnosti v oblasti duchovních věd, alternativních 
pedagogických postupů s akcentací pedagogiky waldorfské. Propagace těchto myšlenek formou kurzů, 
seminářů, přenášek, exkurzí, stáží, výstav, koncertů, výletů, letních táborů pro rodiče, děti a pedagogy, 
publikačních a edičních činností, burz, trhů a dalších souvisejících činností. 

4. Členství  

4.1 Členem Collegia pro arte antiqua může být každý občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR podporující 
hlavní cíle sdružení a respektující tyto stanovy. 

4.2 Druhy členství: 
4.2.1 řádné - určené jednotlivcům, rodinám  a právnickým osobám 
4.2.2 čestné - určené významným osobnostem, které se významně zasloužily o šíření a rozkvět myšlenek  

propagovaných Collegiem pro arte antiqua 

4.3 Členství vzniká písemným přihlášením a jednomyslným rozhodnutím Rady nebo zápisem do knihy čestných 
členů. 

4.4 Členství zaniká písemným vyjádřením člena, rozhodnutím dvoutřetinové většiny účastníků Sněmu nebo 
zánikem sdružení. 

4.5 Výše členského příspěvku je dobrovolným rozhodnutím každého člena. 

4.6 Práva člena: 
4.6.1 účastnit se na dění, řízení a rozhodování spolku 
4.6.2 být volen do orgánů  a volit orgány Collegia pro arte antiqua 
4.6.3 být informován o výsledcích jednání orgánů spolku, o činnostech jednotlivých organizačních složek a 

finančních záležitostech sdružení 

4.7 Povinnosti člena 
4.7.1 dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími volených orgánů Collegia pro arte antiqua 



5. Orgány 

5.1 Nejvyšším orgánem spolku je Sněm. Sněm svolává Rada spolku nejméně jednou ročně. Sněm je 
usnášeníschopný při nadpoloviční účasti členů sdružení.  Není-li Sněm usnášeníschopný, svolá předseda 
Mimořádný sněm, který je usnášeníschopný při jakémkoliv počtu přítomných členů. Sněm projednává a 
schvaluje výroční zprávu za uplynulé období, plán činnosti na další období, zásadní koncepční a existenční 
otázky a změnu stanov. V tajných volbách volí Radu a předsedu.  
5.1.1 Rada je pracovním orgánem spolku.  
5.1.2 Rada má 3 – 5 Rádců. Schvaluje jednotlivé pracovní projekty a jejich rozpočty, dohlíží na jejich realizaci. 

Řeší aktuální problémy administrativní, organizační a hospodářské povahy. Reprezentuje Collegium pro 
arte antiqua na jednáních s významnými osobnostmi, partnery a úřady. Na uvolněná místa v Radě může 
mezi jednotlivými Sněmy kooptovat nové členy. Rozhoduje na základě jednomyslné shody všech svých 
členů. 

5.1.3 Předseda spolku řídí práci Rady a Sněmu. Je statutárním zástupcem sdružení, jedná samostatně 
jménem sdružení.  

6. Hospodaření 

6.1 Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, darů, příjmů z reklamy a propagace a příjmů 
z vlastní činnosti. Se všemi prostředky nakládá na základě schválených rozpočtů jednotlivých projektů. Při 
hospodaření se řídí obecně platnými právními normami.  

7. Zánik sdružení 

7.1 Spolek zaniká nadpolovičním rozhodnutím účastníků Sněmu, na kterém se sejde nejméně 50% řádných členů. 
Tento Sněm také určuje likvidátora. 

 
 

V Holasicích 25. 9. 2016 


	1. Název a specifikace
	1.1 Spolek nese název „Collegium pro arte antiqua, z. s., dále jen spolek“
	1.2 Spolek  je dobrovolným, samosprávným a neziskovým svazkem členů s vlastní právní subjektivitou, založeným na základě zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

	2. Sídlo a působnost
	2.1 Sídlem spolku jsou Holasice č. p. 9, 664 71 Lažánky. Místem působnosti sdružení je Česká republika.

	3. Cíle činnosti
	3.1 Sdružování zájemců o nazírání a osvojování světa prostřednictvím různorodých uměleckých aktivit s důrazem na umění historických epoch. Základní formy této činnosti tvoří: interpretace a studium hudby, výuka uměleckých disciplín, tvorba výchovných ...
	3.2 Pomoc při praktickém vytváření fungující občanské společnosti, vytváření vazeb mezilidské vzájemnosti, porozumění a lásky. Pomoc při záchraně a obnově kulturního dědictví minulosti. Tvorba kvalitního prostoru pro naplnění života vlastního i ostatn...
	3.3 Podpora vzdělávání a osvěty rodičů, pedagogů a veřejnosti v oblasti duchovních věd, alternativních pedagogických postupů s akcentací pedagogiky waldorfské. Propagace těchto myšlenek formou kurzů, seminářů, přenášek, exkurzí, stáží, výstav, koncert...

	4. Členství
	4.1 Členem Collegia pro arte antiqua může být každý občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR podporující hlavní cíle sdružení a respektující tyto stanovy.
	4.2 Druhy členství:
	4.2.1 řádné - určené jednotlivcům, rodinám  a právnickým osobám
	4.2.2 čestné - určené významným osobnostem, které se významně zasloužily o šíření a rozkvět myšlenek  propagovaných Collegiem pro arte antiqua

	4.3 Členství vzniká písemným přihlášením a jednomyslným rozhodnutím Rady nebo zápisem do knihy čestných členů.
	4.4 Členství zaniká písemným vyjádřením člena, rozhodnutím dvoutřetinové většiny účastníků Sněmu nebo zánikem sdružení.
	4.5 Výše členského příspěvku je dobrovolným rozhodnutím každého člena.
	4.6 Práva člena:
	4.6.1 účastnit se na dění, řízení a rozhodování spolku
	4.6.2 být volen do orgánů  a volit orgány Collegia pro arte antiqua
	4.6.3 být informován o výsledcích jednání orgánů spolku, o činnostech jednotlivých organizačních složek a finančních záležitostech sdružení

	4.7 Povinnosti člena
	4.7.1 dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími volených orgánů Collegia pro arte antiqua


	5.  Orgány
	5.1 Nejvyšším orgánem spolku je Sněm. Sněm svolává Rada spolku nejméně jednou ročně. Sněm je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti členů sdružení.  Není-li Sněm usnášeníschopný, svolá předseda Mimořádný sněm, který je usnášeníschopný při jakémkoliv ...
	5.1.1 Rada je pracovním orgánem spolku.
	5.1.2 Rada má 3 – 5 Rádců. Schvaluje jednotlivé pracovní projekty a jejich rozpočty, dohlíží na jejich realizaci. Řeší aktuální problémy administrativní, organizační a hospodářské povahy. Reprezentuje Collegium pro arte antiqua na jednáních s významný...
	5.1.3 Předseda spolku řídí práci Rady a Sněmu. Je statutárním zástupcem sdružení, jedná samostatně jménem sdružení.


	6. Hospodaření
	6.1 Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, darů, příjmů z reklamy a propagace a příjmů z vlastní činnosti. Se všemi prostředky nakládá na základě schválených rozpočtů jednotlivých projektů. Při hospodaření se řídí obecně platný...

	7. Zánik sdružení
	7.1 Spolek zaniká nadpolovičním rozhodnutím účastníků Sněmu, na kterém se sejde nejméně 50% řádných členů. Tento Sněm také určuje likvidátora.

	V Holasicích 25. 9. 2016

