Stanovy zájmového sdružení právnických osob
Asociace provozovatelů soukromého vysílání
I.
Název a sídlo
1. Název sdružení: Asociace provozovatelů soukromého vysílání
2. Název může být vyjádřen i zkratkou „APSV“.
3. Sídlem sdružení je: Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00
4. Členy sdružení jsou:
a)

INFINITIV spol. s r.o. se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, IČO: 45243212
(Evropa 2, Evropa 2 – Morava, Evropa 2 – Východní Čechy, Evropa 2 – Východ, Evropa 2 –
Západ, Frekvence 1, Radio Bonton, DANCE RADIO)

b)

LONDA spol. s r. o. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 859/22, IČO: 49241931
(Rádio Impuls, Rock Zone 105,6)

c)

MEDIA BOHEMIA a.s. se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, IČO: 26765586
(Fajn North Music, Fajn Radio, Fajn Radio Agara, Fajn Radio Hity, Fajn Radio Life, Hitrádio Dragon,
Hitrádio Faktor, Hitrádio FM Crystal, Hitrádio FM Plus, Hitrádio Magic, Hitrádio Orion, Hitrádio Orion
Morava, Oldies Rádio, HELAX, Rádio Blaník, RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ ČECHY, RÁDIO BLANÍK
JIŽNÍ ČECHY, RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY, RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY, Rádio
Blaník Valašsko, RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ MORAVA, City 93,7 FM, Rock Rádio)

d)

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., se sídlem Praha 10, Říčanská 2399/3, IČO 29131863
(Country Radio, Radio 1, Radio Spin, Radio Beat, Kiss rádio, SIGNÁL RÁDIO)

e)

FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o., se sídlem se sídlem Jihlava, Jiráskova 78, IČO: 26220407
(Hitrádio Vysočina)

f)

RKR s.r.o. se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 661/5, IČO: 60198184
(Classic Praha)

g)

4S PRODUCTION, a.s. se sídlem Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 661/5, IČO: 25113054
(Expres FM)

h)

RADIO CONTACT LIBEREC spol. s r.o. se sídlem Liberec 1, Na Okruhu 872/10, IČO: 14866285
(Radio Contact Liberec)

i)

JUKE BOX, spol. s r .o. se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, IČO: 25396676
(Radio Čas)

j)

RTV Cheb, k. s. se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, IČO: 18233651
(Rádio Egrensis)

k)

PROGLAS s.r.o. se sídlem Brno, Barvičova 85, IČO: 25540033
(Radio Proglas)

l)

RADIO RELAX s.r.o. se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 8, IČO: 48953873
(Radio Relax)

m) AZ Rádio, s.r.o. se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, IČO: 25325418
(Hitrádio City)
n)

Joe Media s.r.o. se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, IČO: 26152002
(Rádio SÁZAVA)

o)

ULTRAVOX s. r. o. se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 409/34, IČO: 49702785
(Radio COLOR)

p)

Radiospol s.r.o. se sídlem Ostrava, Stavební 992/1, IČO: 27666395
(Radio Čas)

q)

LIN a.s se sídlem Praha 1, Na příkopě 859/22, IČO: 25720767
(Český Impuls)
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r)

RadioZET s.r.o. se sídlem Praha 2, Wenzigova 1872/4, IČO: 25616803
(ZET)

II.
Právní povaha, působnost a doba trvání
1. Zájmové sdružení právnických osob Asociace provozovatelů soukromého vysílání (dále jen „sdružení“)
bylo založeno na ustavující členské schůzi konané dne 12. 3. 1992, a to podle § 20 písm. f) až j) zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 31. 12. 2013.
2. Sdružení je právnickou osobou s působností na území České republiky. V právních vztazích vystupuje
svým jménem a za své závazky odpovídá celým svým majetkem.
3. Sdružení vzniklo zápisem do registru zájmových sdružení vedeného u Obvodního úřadu v Praze 4 dle
ustanovení § 20 písm. i) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 31. 12. 2013.
V současnosti je sdružení zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: L
58503.
4. Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou.

III.
Účel sdružení a činnost sdružení
1. Účelem sdružení je:
a) zasazovat se o prosazování nezávislého šíření informací a o nezávislost rozhlasového vysílání,
b) předkládat návrhy a jednat se státními orgány, orgány místní správy a samosprávy, ochrannými
organizacemi, se šiřiteli rozhlasového signálu a s dalšími třetími osobami,
c) vstupovat do mezinárodních organizací souvisejících s provozem soukromých rozhlasových stanic a
prosazovat v nich zájmy svých členů,
d) usilovat o vytváření potřebných legislativních podmínek k provozování soukromého rozhlasového vysílání
v České republice,
e) provozovat metodickou činnost zaměřenou na zkvalitňování výzkumů zaměřených na mediální a reklamní
trh, pro hromadné sdělovací prostředky a komerční komunikace,
f) spolupracovat se subjekty obdobného typu v zahraničí,
g) podporovat svou činností rozhlasový reklamní trh v České republice,
h) provozovat aktivity, které napomáhají rozvoji rozhlasové reklamy (např. výzkumy efektivity),
i) podporovat výzkum poslechovosti tzv. RADIOPROJEKT a usilovat o provádění výzkumu poslechovosti i
do budoucna,
j) za výše uvedeným účelem zakládat nebo se majetkově účastnit na obchodních společnostech, nadacích,
sdruženích a jiných právnických osobách.
2. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti sdružení je:
a)
b)
c)
d)
e)

nákup a prodej průzkumů včetně jejich zadávání, kontroly, vyhodnocování a srovnávání
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
vydavatelské a nakladatelské činnosti,
reklamní činnost a marketing.

IV.
Vznik a zánik členství
1. Členství vzniká přijetím nového člena na základě jeho písemné žádosti, nebo s jeho předchozím písemným
souhlasem, rozhodnutím valné hromady.
2. Členství zaniká:
a) dnem doručení písemného sdělení dosavadního člena o vystoupení ze sdružení, nebo
b) dnem přijetí rozhodnutí valné hromady o zrušení členství,
c) zánikem člena bez právního nástupce.
3. Členství může být valnou hromadou zrušeno pouze:
a) pokud člen závažným způsobem opakovaně porušuje své členské povinnosti dle čl. VI. stanov, nebo
b) pokud byl v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek člena nebo
d) pokud došlo ke zrušení člena.
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4. Sdružení a člen, jehož členství zaniklo, jsou povinni provést vypořádání zaniklého členství do 30 dnů od
schválení nejbližší účetní závěrky sdružení, která následuje po zániku členství.

V.
Práva členů
1. Člen má zejména právo:
volit a být volen do orgánů sdružení,
navrhovat své zástupce do orgánů sdružení,
účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, podávat návrhy a protinávrhy,
podílet se na řízení a kontrole činnosti sdružení podle čl. III. stanov prostřednictvím výkonu hlasovacích
práv člena sdružení na valné hromadě,
e) být informován o činnosti sdružení a všech jeho aktivitách a podle svého zájmu a v rámci přijatých
rozhodnutí se jich účastnit a podávat návrhy a podněty, být informován o hospodářských výsledcích
sdružení,
f) nahlížet do účetních dokladů a záznamů sdružení,
g) využívat výhody, které souvisejí se členstvím ve sdružení,
h) na podíl na likvidačním zůstatku při zániku sdružení,
i) na vypořádací podíl při zániku sdružení.
a)
b)
c)
d)

VI.
Povinnosti členů
1. Člen má zejména povinnost:
a) dodržovat stanovy a respektovat rozhodnutí valné hromady,
b) účastnit se valných hromad a podílet se podle svých možností a zájmů na činnosti sdružení,
c) podle dohody v jednotlivých případech poskytovat sdružení potřebné informace pro činnost sdružení a
jeho orgánů, pracovišť, odborných a pracovních skupin apod., není – li to v rozporu s oprávněnými zájmy
člena,
d) zaplatit stanovený vstupní členský příspěvek dle čl. XIII. těchto stanov,
e) podílet se, společně s ostatními členy, na úhradě nákladů na provoz sdružení způsobem a v rozsahu dle
čl. XIII. odst. 4 a 5. těchto stanov a podílet se společně s ostatními členy na úhradě jiné finanční úhrady na
činnost sdružení či jeho orgánů, bude-li tak valnou hromadou v konkrétním případě rozhodnuto,
f) určit zmocněnou osobu (zástupce) pro jednání a zastupování v orgánech sdružení.

VII.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou valná hromada a představenstvo.

VIII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada je tvořena všemi členy sdružení a
rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nespadají podle těchto stanov do působnosti
představenstva.
2. Prostřednictvím hlasování na valné hromadě vykonávají členové sdružení svá práva a povinnosti podle
těchto stanov. Každého člena na valné hromadě zastupuje zpravidla jeho statutární orgán nebo
zplnomocněný zástupce. Členové, resp. jejich zástupci přítomní na valné hromadě podepíší listinu
přítomných vedenou představenstvem. Je-li člen zastupován zmocněncem (zástupcem), tento zapíše na
listinu přítomných jak své jméno, tak i jméno člena, kterého zastupuje. Členové sdružení hlasují na valné
hromadě aklamací.
Rozhodování mimo valnou hromadu (dále také jen „rozhodování per rollam“) se připouští. Představenstvo
zašle návrh rozhodnutí na adresu sídla každého člena.
Návrh rozhodnutí obsahuje alespoň lhůtu pro doručení vyjádření člena ne kratší než 15 dnů od doručení
návrhu členovi a podklady potřebné pro jeho přijetí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo
osvědčeno veřejnou listinou, upozorní na to představenstvo člena v návrhu rozhodnutí a v takovém případě se
ve vyjádření člena uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na
vyjádření musí být v takovém případě úředně ověřen.
Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě představenstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem
nesouhlasí.
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Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů.
Rozhodnutí přijaté mimo valnou hromadu včetně dne jeho přijetí oznámí představenstvo všem členům na
adresu jejich sídla bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.
3. Valná hromada je způsobilá se usnášet se, byla-li řádně svolána a účastní-li se jí členové sdružení, kteří
mají více než 50 % všech hlasů.
4. Každý člen hlasuje na valné hromadě počtem hlasů, který odpovídá jeho váženému podílu na
rozhlasovém trhu v České republice, a to tak, že na každé, i jen započaté procento podílu na trhu připadá
jeden hlas. Do podílu člena sdružení na rozhlasovém trhu se započítávají podíly všech provozovatelů
rozhlasového vysílání, na jejichž podnikání se člen majetkové podílí, a to jak přímo tak nepřímo
prostřednictvím majetkové účasti v jiné osobě, včetně provozovatelů tvořících s členem koncern.
Aktuální podíly a hlasy členů jsou:

Vážený podíl na trhu*
INFINITIV
MEDIA BOHEMIA
LONDA
RADIO UNITED
BROADCASTING
FRANTIŠEK VOSTÁL
4S PRODUCTION
RKR
RADIO CONTACT LIBEREC
JUKE BOX
RTV Cheb
PROGLAS
RADIO RELAX
AZ RÁDIO
JOE MEDIA
ULTRAVOX
RADIOSPOL
LIN
RadioZET
APSV CELKEM



Počet hlasů

29,27%
27,02%
18,29%

30

15,78%
1,24%
0,25%
0,11%
1,16%
1,11%
0,87%
0,33%
0,58%
0,51%
0,11%
0,07%
3,03%
0,05%
0,22%

16

100,00%

113

28
19

2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1

Vážený podíl na trhu, přepočítaný na 100%

Počet hlasů členů sdružení pro každý další následující celý kalendářní rok doby trvání sdružení bude
představenstvem přepočítán vždy k 1. 1. příslušného kalendářního roku dle průměru podílu jednotlivých
členů na rozhlasovém trhu v České republice za kalendářní rok předchozí (pro výpočet průměru se použijí
následující „klouzavá období“ zveřejnění dat Radio Projektu: 3.+4. čtvrtletí roku, 4.+1. čtvrtletí roku, 1.+2.
čtvrtletí roku, 2.+3. čtvrtletí roku).
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, není-li k přijetí rozhodnutí valné
hromady zapotřebí podle těchto stanov kvalifikované 3/4 většiny všech hlasů všech členů sdružení (dále
jen „kvalifikovaná většina“). Kvalifikovanou většinou hlasů rozhoduje valná hromada o záležitostech
uvedených v odst. 10. písm. b), d), f), i) a j) tohoto článku.
6. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou ročně. Představenstvo je povinno svolat valnou
hromadu také na žádost kteréhokoliv člena sdružení, a to do 60 dnů po obdržení této žádosti.
7. Představenstvo svolává valnou hromadu písemnou pozvánkou, která musí být jednotlivým členům sdružení
odeslána doporučenou poštou na dresu jejich sídla nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání. Obsahem
pozvánky musí být datum, čas a místo konání valné hromady a program jejího jednání. Každý člen
sdružení se může svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady dle tohoto článku stanov
písemně vzdát.
8. Jednání valné hromady řídí předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva, nerozhodne-li
valná hromada jinak.
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9. O konání a průběhu valné hromady sdružení musí být vyhotoven písemný zápis, který podepisují všichni
přítomní členové sdružení (nebo jejich zástupci).
10. Do působnosti valné hromady patří:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

projednávání a schvalování zprávy o činnosti sdružení za uplynulé období,
projednávání a schvalování zprávy o hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok, účetní
závěrky a rozpočtu na rok následující,
rozhodování o změně výše ročního vstupního členského příspěvku,
odměňování představenstva,
projednávání a schvalování zaměření činnosti sdružení na další období,
rozhodování o změně stanov,
projednávání a rozhodování otázek spojených s činností sdružení na návrh kteréhokoliv z členů
sdružení,
rozhodování o přijetí nového člena sdružení,
rozhodování o zrušení členství člena sdružení,
rozhodování o zrušení sdružení,
jmenování, odvolání a odměňování likvidátora v případě zrušení sdružení s likvidací,
schválení majetkového vypořádání se členem sdružení, jehož členství ve sdružení zaniklo,
rozhodování o rozdělení nákladů na výzkum poslechovosti a na ostatní projekty realizované
sdružením, které nejsou hrazeny z členských příspěvků členů, mezi členy sdružení,
další otázky, které si valná hromada vyhradí ke svému rozhodování, pokud nespadají podle těchto
stanov do působnosti jiných orgánů sdružení.

IX.
Představenstvo
1.

Představenstvo je statutárním orgánem sdružení.

2. Představenstvo má 5 (pět) členů. Po jednom členovi představenstva volí a odvolává vždy každý z členů
sdružení dle čl. I. bod 4 písm. a) až d) samostatně a písemně tuto volbu a odvolání oznamuje sdružení;
odvolání takto zvoleného člena představenstva je účinné volbou nového člena představenstva.
Zbývajícího jednoho člena představenstva volí ostatní členové sdružení, a to buď prostou většinou hlasů
těchto členů přítomných na valné hromadě na základě hlasování, při němž má každý z těchto členů 1
hlas, nebo písemnou dohodou většiny těchto členů. Volbu oznamují tito členové sdružení písemně,
s podpisy většiny všech těchto členů. Takto zvolení členové představenstva zvolí prostou většinou ze
svého středu předsedu představenstva. Předseda představenstva může z funkce předsedy odstoupit, a to
písemným oznámením představenstvu, stejně tak může být představenstvem z funkce předsedy odvolán.
Výkon funkce předsedy představenstva končí ke dni doručení oznámení o odstoupení z funkce, resp. ke
dni rozhodnutí představenstva o odvolání předsedy představenstva. Odstoupením nebo odvoláním
z funkce předsedy nekončí výkon jeho funkce člena představenstva.
3. Každý člen představenstva hlasuje v představenstvu stejným počtem hlasů, kterým na valné hromadě
hlasuje člen (členové) sdružení, který/kteří jej za člena představenstva zvolil/zvolili. Představenstvo
rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
4.

Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a v souladu
s rozhodnutími valné hromady.

5. Funkční období členů představenstva je 5 let a počíná běžet dnem, kdy byla volba člena představenstva
do funkce oznámena sdružení.
6. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit. V takovém případě je povinen své odstoupení
z funkce oznámit písemně členovi/členům sdružení, který jej do funkce zvolil/zvolili a sdružení. Výkon
funkce člena představenstva končí dnem, kdy jeho odstoupení bylo oznámeno sdružení. Člen sdružení
může kdykoliv písemně odvolat z funkce člena představenstva, kterého zvolil. Výkon funkce člena
představenstva končí dnem, kdy jeho odvolání z funkce bylo oznámeno sdružení. Pro odvolání člena
představenstva voleného ostatními členy sdružení se přiměřeně použijí pravidla pro jeho volbu dle odst. 2.
tohoto článku.
7. Členové představenstva nesmějí zastupovat sdružení jinak, než v jeho zájmu. V opačném případě odpovídají
sdružení za způsobenou škodu.
8. Do působnosti představenstva náleží zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

zastupovat sdružení způsobem stanoveným v čl. 10. odst. 1 těchto stanov,
rozhodovat o běžných provozních a hospodářských záležitostech sdružení, pokud nespadají do
působnosti valné hromady podle čl. VIII. odst. 10 těchto stanov,
plnit úkoly, kterými je pověřila valná hromada,
svolávat valnou hromadu,
vést seznam členů sdružení,
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f)
g)
h)
ch)
i)
j)

9.

vyjadřovat se k žádostem o přijetí člena sdružení,
zpracovávat a předkládat valné hromadě návrh Pravidel hospodaření sdružení a návrhy jejich změn,
zajišťovat vedení účetnictví sdružení, zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě výroční
zprávu o hospodaření sdružení,
poskytovat členům sdružení informace, na které mají právo dle čl. V. těchto stanov,
předkládat valné hromadě písemná oznámení členů o jejich vystoupení ze sdružení, a to na nejbližší
valné hromadě sdružení následující po dni, kdy bylo představenstvu toto oznámení doručeno,
podávat žádost o výmaz sdružení ze spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze v případě
zrušení sdružení.

Představenstvo může vystupovat jménem jednotlivé sekce sdružení pouze na základě rozhodnutí všech
jejích členů nebo po souhlasu všech jejích členů se stanoviskem, které bylo přijato při řešení konkrétní
záležitosti této sekce. To znamená, že ve všech záležitostech společných aktivit a zejména těch, které
jakýmkoliv způsobem mění dosud užívaný postup získávání a užívání výsledků výzkumu sledovanosti
médií, může představenstvo jednat pouze na základě předchozí informace poskytnuté prokazatelně všem
členům sekce a pouze na základě získání písemného souhlasu (e-mailová forma) všech jejích členů.
Písemný souhlas všech členů sdružení je nutný také pro závažná rozhodnutí jménem sdružení a pro
rozhodování o výdajích jednotlivých členů a o nakládání s finančními prostředky, pokud tato rozhodnutí
nespadají do působnosti valné hromady nebo pokud si je valná hromada nevyhradila ke svému
rozhodnutí.

10. Představenstvo odpovídá za řádné vedení účetnictví a předepsané evidence sdružení.
11. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti pověřený člen
představenstva. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané
předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě
uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování.
Pokud není prokázáno jinak, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
12. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a o skutečnostech,
které jsou předmětem obchodního tajemství sdružení nebo jeho členů, které se dozvěděli v souvislosti
s výkonem své funkce a jejichž prozrazení by mohlo způsobit škodu sdružení nebo jeho jednotlivým
členům.
13. Členům představenstva náleží za výkon jejich funkce odměna. Výši odměny schvaluje valná hromada.
14. Člen představenstva nesmí zastupovat člena sdružení na valné hromadě sdružení.

X.
Zastupování sdružení
1.

Sdružení zastupuje předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

2.

Stanovy mohou omezit oprávnění představenstva zastupovat sdružení.

XI.
Jiné orgány
Valná hromada může svým rozhodnutím zřídit i jiné orgány sdružení, pracovní skupiny nebo sekce, přičemž
musí současně určit rozsah působnosti a základní zásady činnosti takovýchto orgánů sdružení, dobu, na
kterou se zřizují, způsob jmenování, odvolávání a odměňování členů takovýchto orgánů, jejich složení, délku
jejich funkčního období a příp. další otázky fungování těchto orgánů, sekcí či pracovních skupin v rámci
sdružení.

XII.
Hospodaření sdružení
1. Sdružení je oprávněno nabývat majetek a hospodařit s ním.
2. Zdrojem majetku sdružení jsou zejména vstupní členské příspěvky a jiné finanční úhrady členů, příjmy
z předmětu činnosti sdružení, dary, dotace a jiné příjmy.
3. Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní
rok představenstvem sdružení. Návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok musí být předložen
představenstvem k projednání a schválení valné hromadě sdružení nejpozději 2 (dva) měsíce před
začátkem příslušného kalendářního roku.
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4. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími valné hromady. Za
hospodaření sdružení odpovídá představenstvo. Sdružení je povinno vést účetnictví v souladu s obecně
závaznými předpisy.
5. Po skončení příslušného kalendářního roku představenstvo provede do 3 (tří) měsíců písemné vyúčtování
výsledku hospodaření sdružení, které předloží valné hromadě sdružení ke schválení spolu s řádnou účetní
závěrkou sdružení za předcházející kalendářní rok.
6. Vykazuje-li hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok zisk, bude s tímto ziskem naloženo dle
rozhodnutí valné hromady.
7. Vykazuje-li hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok ztrátu, valná hromada rozhodne o způsobu,
jakým bude vzniklá ztráta uhrazena.
8.

V případě, kdy zdroje majetku nepokrývají potřeby sdružení, je představenstvo povinno bez zbytečného
odkladu svolat valnou hromadu, která rozhodne o dalším financování sdružení, případně o jeho zrušení.

XIII.
Úprava majetkových poměrů
1. Vstupní členské příspěvky členů sdružení činí 5.000,- Kč (slovy pěttisíckorun českých).
2. Vstupní členské příspěvky členů sdružení jsou splatné jednorázově do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy valná
hromada sdružení rozhodla o vzniku jejich členství, a to na účet sdružení vedený u tuzemského
peněžního ústavu.
3. V případě zániku člena sdružení bez likvidace přechází jeho členství ve sdružení a práva a závazky s ním
spojené na právního nástupce tohoto člena v souladu s platnými právními předpisy.
4.

Náklady na provoz sdružení stanovené rozpočtem nesou členové sdružení, a to každý v poměru podle
svého podílu na hlasování na valné hromadě uvedených v čl. VIII. odst. 4.

5.

Každý člen je povinen uhradit sdružení svůj podíl na nákladech na provoz uvedených v odst. 4. Po
schválení rozpočtu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich vyúčtování (doručení faktury).

6. Valná hromada sdružení může rozhodnout o změně výše vstupního příspěvku a o změně výše nákladů na
provoz.
7.

Splacené vstupní členské příspěvky členů sdružení, zaplacené náklady na provoz i jiné vložené věci,
práva a jiné majetkové hodnoty, mohou být použity jen k účelu a činnosti sdružení, který je vymezen v
těchto stanovách.

8. V případě zániku sdružení, má člen právo na vypořádací podíl stanovený podle poměru hlasů dle čl. VIII,
odst 4. ke dni zániku sdružení.

XIV.
Zánik sdružení
1. O zrušení sdružení je oprávněna rozhodnout pouze valná hromada, a to kvalifikovanou většinou hlasů
všech členů. Zániku sdružení předchází jeho likvidace.
2. Sdružení se zrušuje:
a)
b)
c)
d)

rozhodnutím valné hromady,
pokud všichni jeho členové ztratí způsobilost nabývat práv a povinností (např. v případě jejich
zániku),
prohlášením konkursu na majetek sdružení nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro
nedostatek majetku sdružení,
rozhodnutím příslušného orgánu státu.

3. V případě zrušení sdružení se provede jeho likvidace v souladu s ustanovením § 187 a násl. z.č. 89/2012
Sb.
4. Sdružení zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

XV.
Změny stanov
1. Změny stanov lze provést pouze na základě rozhodnutí valné hromady sdružení.
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2. Po schválení změny stanov valnou hromadou, představenstvo vyhotoví aktuální úplné znění stanov a
jedno vyhotovení předloží Městskému soudu v Praze, a to nejpozději do 30 dnů ode dne schválení
takovéto změny valnou hromadou sdružení. Představenstvo je povinno zaslat jedno vyhotovení aktuálního
úplného znění stanov každému členovi sdružení a alespoň jedno vyhotovení bude založeno
v dokumentaci sdružení.

XVI.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Stanovy se vydávají v počtu 35 výtisků s platností originálu. Každý člen sdružení obdrží jeden výtisk, jeden
bude předložen Městskému soudu v Praze a zbytek zůstane uložen v dokumentaci sdružení.
2. Tyto stanovy jsou platné a účinné okamžikem jejich schválení.
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