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Ars Brunensis Chorus se v roce 2014 věnoval kontinuální činnosti ve shodě s dlouhodobými cíli 
sdružení, potažmo spolek, tedy:   
 - interpretaci vokální a vokálně instrumentální hudby na vysoké umělecké úrovni 
 - pořádání veřejných hudebních akcí s originální dramaturgií a profesionální organizací  
 - producentské činnosti v oblasti hudebních materiálů 
 - hudební a estetické výchově nejen mladých lidí  
 - spolupráci s dalšími subjekty působícími v oblasti kultury (podpora spolupráce v rámci 
 regionu), sbližování hudebních žánrů (široká škála žánrů spolupracujících souborů a 
 umělců)  

 

Stručný přehled akcí/činnosti ABC 
 

Termín akce Název akce 

Leden 2014 Natáčení do hudebních bank Zlín 

Únor 2014 Natáčení do hudebních bank Zlín 

Duben 2014 Absolventský koncert Michala Jančíka 

Duben 2014 Velikonoční festival duchovní hudby 

Duben 2014 Natáčení MDB (inscenace Don Juan) 

Květen 2014 Benefiční koncert pro Krtka 

Červen 2014 Závěrečné koncerty projektu More than music 

Říjen 2014 Výroční koncert MDB k 10 letům hudební scény 

Říjen 2014 Natáčení do hudebních bank Zlín 

Říjen 2014 Koncert duchovní hudby 

Prosinec 2014 Benefiční koncerty 

 

Podrobný popis činnosti obsahuje příloha Přehled akcí a činnosti žadatele. 

 

 

Personální struktura žadatele 
 

Popis organizační struktury Ars Brunensis Chorus v roce 2014 

 

V roce 2014 dochází z povinnosti vyplývající z nového občanského zákoníku ke změně právní 
formy. Občanské sdružení se mění na spolek rozhodnutím Krajského soudu v Brně (Fj 
122476/2014) ke dni 7. listopadu 2014. Návrh nových stanov i změna na spolek byly projednány 
v Plénu dne 8. 9. 2014 a byl s nimi vysloven souhlas. Nové stanovy zjednodušují strukturu 
organizace.  
 
Režim fungování do změny:  
Ars Brunensis Chorus, o. s., byl občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra ČR. Dle 
svých stanov řádu tvořilo strukturu sdružení:  
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 Plénum 

 Výbor 

 Revizní komise 
Plénum bylo nejvyšším orgánem občanského sdružení, volilo a odvolávalo výbor a revizní komisi.  
Výbor byl výkonný orgán občanského sdružení. Řídil činnost sdružení mezi zasedáními pléna. Mezi 
sebou výbor volil předsedu a pokladníka.  
Revizní komise byla kontrolním orgánem občanského sdružení.  
 
S ohledem na zajištění běžného chodu byl dle organizačního řádu dále mezi členy výboru volen 
umělecký vedoucí, který vedl zkoušky sboru, volil repertoár a garantoval uměleckou kvalitu. 
Umělecký vedoucí (dále sbormistr) využíval k zajištění výše uvedeného také asistentů sbormistra.  
 
Režim fungování po změně:  
Ars Brunensis Chorus, z. s., je zapsaným spolkem u Krajského soudu v Brně.  
Dle svých stanov řádu tvoří strukturu spolku:  

 Plénum 

 Výbor 
Plénum je nejvyšším orgánem spolku, volí a odvolává výbor.  
Výbor je výkonný orgán spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními pléna. Odpovídá také za 
hospodaření spolku.  
I nadále sbormistr využívá k zajištění chodu spolku také asistentů sbormistra.  
 

Výdaje a příjmy žadatele a roční účetní závěrka  

V roce 2014 vedlo sdružení účetnictví jednoduché v souladu s platnými právními předpisy.  
 

Veškeré informace o hospodaření sdružení jsou přílohou této zprávy.   


















