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Statut
Smíšeného komorního sboru Ateneo
Univerzity Palackého v Olomouci

Rektor Univerzity Plackého v Olomouci zřizuje
Smíšený komorní sbor Ateneo Univerzity Palackého
v Olomouci a vydává Statut Smíšeného komorního
sboru Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci následujícího znění:

Čl. I
Základní ustanovení
(1) Zřizovatelem Smíšeného komorního sboru
Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci je
Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc.
(2) Oﬁciální název zní: Smíšený komorní sbor Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen
„Komorní sbor Ateneo“).
(3) Adresa Komorního sboru Ateneo pro účely doručování písemností je Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3, 771 80
Olomouc.
(4) Komorní sbor Ateneo není právnickou osobou,
nemůže svým jménem nabývat práv a zavazovat se. Pokud se jedná o nabytí práv a převzetí
povinností, může být oprávněným a zavázaným
pouze zřizovatel.
(5) Organizace a řízení Komorního sboru Ateneo náleží řediteli, který je jmenován rektorem UP z řad
členů Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
(6) Komorní sbor Ateneo je zřízen na dobu neurčitou.

Čl. II
Základní účel a předmět činnosti
(1) Komorní sbor Ateneo má v rámci UP umělecko-pedagogickou a reprezentační funkci, spočívající
v nastudování a veřejném koncertním provádění
hudebních děl v tuzemsku i v zahraničí. Umělecko-pedagogickou činnost zabezpečuje a garantuje v rámci výuky na UP Katedra hudební
výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

(2) Komorní sbor Ateneo vykonává tyto hlavní
činnosti:
– na nejvyšší dosažitelné umělecké úrovni interpretuje českou i světovou hudební tvorbu
v tuzemsku i zahraničí,
– spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami v hudební oblasti v tuzemsku i zahraničí,
– zajišťuje kulturní akce, koncerty, výstavy, festivaly, umělecké soutěže, odborné konference,
semináře a sympozia, včetně jejich technického zajištění i zajištění služeb návštěvníkům,
které zajišťuje v součinnosti s Oddělením konferenčního servisu UP,
– vykonává kulturní, výchovnou a vzdělávací
činnost,
– ve spolupráci s Archivem Univerzity Palackého v Olomouci se podílí na vytváření archivu
dokumentů a archivních materiálů vztahujících se k dějinám sborového zpěvu na Univerzitě Palackého v Olomouci,
– může pořizovat zvukové a zvukově obrazové
záznamy umělecké činnosti Komorního sboru
Ateneo i jiné umělecké činnosti spolupořádané v rámci Univerzity Palackého v Olomouci.

Čl. III
Ředitel
(1) V čele Komorního sboru Ateneo stojí ředitel,
kterého jmenuje a odvolává rektor UP. Ředitel je
jmenován z řad zaměstnanců UP, a to na dobu
funkčního období příslušného rektora UP, který
jej jmenoval.
(2) Ředitel zajišťuje management Komorního sboru
Ateneo v oblasti umělecké činnosti v tuzemsku
i zahraničí.
(3) Ředitel odpovídá za činnost a hospodaření Komorního sboru Ateneo rektorovi UP. Ředitel není
oprávněn uzavírat smlouvy jménem Univerzity
Palackého v Olomouci, tyto pravomoci zůstávají osobám zřizovatele v rozsahu dle zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů.
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(4) Řediteli může být na základě výborných výsledků Komorního sboru Ateneo přiznána rektorem
odměna z hospodářského výsledku Komorního
sboru Ateneo.

Čl. IV
Způsob hospodaření a vymezení majetku
(1) Rektor UP stanoví každý rok výši příspěvku pro
činnost Komorního sboru Ateneo. Komorní sbor
Ateneo bude ﬁnancován na základě rozhodnutí rektora v návaznosti na výsledky uvedené
v účetní zprávě za minulé období a předběžného
rozpočtu na další kalendářní rok, zpracovaných
ředitelem do 30. 11. běžného roku, a to z fondu rektora, případně ostatních zdrojů, zejména
grantů.
(2) Přidělení příspěvku je každoročně podmíněno
schválením zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření za předchozí rok rektorem UP a předložením plánu činnosti a využití ﬁnančních
prostředků v nadcházejícím kalendářním roce.
(3) Přidělené ﬁnanční prostředky jsou evidovány
na samostatném SPP prvku při rektorátu UP, jehož správcem je ředitel Komorního sboru Ateneo.
Na tomto účtu jsou také deponovány veškeré
prostředky získané ze sponzorských a grantových aktivit za účelem podpory činnosti Komorního sboru Ateneo.
(4) Nejméně jednou za půl roku je ředitel povinen
informovat rektora UP a děkanku Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o uměleckých i ekonomických výsledcích činnosti Komorního sboru Ateneo. V závěru kalendářního
roku ředitel předkládá rektorovi UP výroční
zprávu o uměleckých i ekonomických výsledcích činnosti (a to nejpozději k 31. prosinci téhož
roku).
(5) Ředitel odpovídá za řádné vedení Komorního
sboru Ateneo a náležité hospodaření se svěřenými peněžitými i nepeněžitými prostředky, je
povinen realizovat vhodná opatření k omezení
vzniku škod. Povinností ředitele je také zajistit
nezbytnou evidenci ﬁnančních toků a hospoda-

ření v rámci svěřených prostředků dle účinných
právních předpisů.
(6) Ředitel může navrhnout udělení stipendia studentovi působícímu v Komorním sboru Ateneo,
přičemž se při tom řídí účinnými normami Univerzity Palackého v Olomouci.
(7) Finančními a majetkovými zdroji Komorního
sboru Ateneo jsou peněžní prostředky získané jeho činností, peněžní prostředky přijaté ze
státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele,
prostředky peněžních fondů, příp. prostředky
získané jinou činností, dále peněžité a věcné dary
od fyzických a právnických osob a peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí.
(8) Ředitel, který je uměleckým vedoucím Komorního sboru Ateneo, zastupuje všechny členy
Komorního sboru Ateneo při výkonu práv výkonného umělce k uměleckému výkonu ve smyslu ust. § 68 zákona č. 121/2000 Sb., autorský
zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V
Členství v Komorním sboru Ateneo
Členství ve sboru je podmíněno úspěšným absolvováním konkurzu, v němž student prokáže patřičné
pěvecké předpoklady. Studenti se do Komorního sboru Ateneo přihlašují v předzápisu do systému STAG.
Jejich činnost v Komorním sboru Ateneo je ohodnocena na základě kreditového systému v souladu se
směrnicí rektora UP „Organizace studia v kreditovém systému na Univerzitě Palackého v Olomouci“
a vnitřním předpisem UP Studijním a zkušebním řádem UP ze dne 1. 7 .2011“.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Tento statut nabývá platnosti dnem podpisu rektora UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění na oﬁciálních internetových stránkách UP, tj. druhým dnem
po nabytí platnosti.

V Olomouci dne 19. 1. 2012

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
Rektor UP

