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S T A N O V Y   S P O L K U

PLATFORMA českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z. s.

Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Název spolku

Spolek nese název:
PLATFORMA českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z. s.
(dále jen „spolek“).

1.2. Sídlo 

Sídlo spolku je v obci Praha.

1.3. Postavení, právní forma a doba trvání spolku

Spolek je nezávislá, nestátní, nezisková, dobrovolná zájmová organizace sdružující své členy 
na základě společného zájmu.

Spolek je právnickou osobou založenou jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, a to na dobu neurčitou.

Článek 2
ÚČEL A ČINNOSTI SPOLKU

2.1. Účel spolku

Účelem spolku je podpora společného zájmu sdružených členů v oblasti výroby a distribuce 
zvukových záznamů v České republice.

2.2. Hlavní činnost spolku

Svého účelu dosahuje spolek osvětou, propagací a šířením informací navenek i dovnitř, 
zejména připomínkováním návrhů právních předpisů, poskytováním konzultací orgánům státní 
správy, kolektivním správcům práv výrobců a veřejnosti, zviditelňováním a propagací 
zvukových záznamů a přispíváním k budování vysoké právní kultury a právního vědomí laické 
veřejnosti i členů spolku zasazováním se o respekt k právům duševního vlastnictví a o 
transparentní, rovné a spravedlivé podmínky při kolektivní správě práv výrobců a na trhu 
zvukových záznamů vůbec. Uvedené se přiměřeně aplikuje na hudební zvukově obrazové 
záznamy.

2.3. Vedlejší činnost spolku

Vedle hlavní činnosti může spolek vykonávat k podpoře hlavní činnosti vedlejší činnost 
v rozsahu živnosti volné na základě rozhodnutí statutárního orgánu.

Článek 3
ČLENSTVÍ

3.1. Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která je výrobcem nebo distributorem
zvukových záznamů (případně hudebních zvukově obrazových záznamů) a která podniká na 
území České republiky. Členství ve spolku je dobrovolné.
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3.2. Vznik členství

Členství ve spolku vzniká schválením přihlášky členskou schůzí spolku. 

3.3. Práva členů spolku jsou:

 účastnit se osobně veškeré činnosti spolku a rozhodovat o jeho záležitostech,
 být informován o činnosti spolku,
 nahlížet do všech materiálů spolku,
 volit a být volen do orgánů spolku,
 účastnit se členské schůze a hlasovat na ní.

3.4. Povinnosti členů spolku jsou:

 dodržovat stanovy a další přijaté dokumenty týkající se činnosti spolku, 
 zaplatit členský příspěvek, případně další příspěvky na zabezpečení práce spolku, pokud je 

schválí členská schůze,
 aktivně se podílet na činnosti spolku, 
 svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, je-li do nich ustaven,
 dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
 informovat spolek o změně kontaktního e-mailu a dalších kontaktních údajů evidovaných 

v seznamu členů.

3.5. Členství ve spolku zaniká: 

 vystoupením člena ze spolku (je-li člen současně členem orgánu, pak teprve uplynutím 
zákonem stanovené lhůty),

 vyloučením člena pro závažné nebo opakované porušení povinností rozhodnutím výboru, 
vůči němuž se může člen do 15 dnů odvolat k členské schůzi, a to ke dni marného uplynutí 
odvolací lhůty nebo dnem rozhodnutí členské schůze potvrzující rozhodnutí výboru;

 smrtí člena – fyzické osoby a zánikem člena – právnické osoby bez právního nástupce;
 v dalších případech stanovených zákonem.

3.6. Přechod členství

Členství ve spolku nepřechází při prodeji nebo pachtu závodu. Členství přechází při zániku 
právnické osoby s právním nástupcem.

Článek 4
ORGÁNY SPOLKU

4.1. Orgány spolku jsou

 členská schůze,
 výbor spolku.

4.2. Funkce v orgánech spolku jsou čestné a nehonorované, nestanoví-li členská schůze 
jinak.

4.3. Členská schůze

4.3.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji výbor spolku nejméně 
jedenkrát za rok. 

4.3.2. Členská schůze se svolává písemně nejméně 10 dnů předem, zpravidla e-mailem na 
adresu elektronické pošty evidovanou v seznamu členů.
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4.3.3. V písemné pozvánce je zpravidla uveden navržený program členské schůze. Program 
lze měnit a doplňovat i na jednání členské schůze rozhodnutím členské schůze.

4.3.4. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou těmito stanovami 
svěřeny výboru spolku; členská schůze si může vyhradit rozhodování i o otázkách, které jsou 
svěřeny výboru spolku. Mezi výlučné pravomoci členské schůze patří schválení a projednání:

 zprávy výboru o činnosti v uplynulém období a návrhu budoucí činnosti, 
 programových dokumentů, 
 stanov spolku a jejich změn, 
 volebního, jednacího a organizačního řádu, pokud se je rozhodne připravit
 pravidel hospodaření, schválení rozpočtu a zprávy o výsledcích hospodaření spolku,
 výše členských příspěvků a příspěvkový režim, přičemž člen spolku se může svobodně 

rozhodnout zaplatit vyšší členský příspěvek a v kratším termínu, 
 přijímání členů a rozhodování o odvolání proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena,
 volba a odvolání členů výboru spolku.

4.3.5. Řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni alespoň 3 
členové spolku; klesne-li jejich počet pod tři, pak všichni členové. 

4.3.6. Aby bylo usnesení členské schůze přijato, musí se pro něj vyslovit nadpoloviční většina 
přítomných členů.

Pro přijetí následujících usnesení je vždy nezbytná tříčtvrtinová většina přítomných členů:
 volba a odvolání členů výboru,
 Usnesení o zrušení rozhodnutí výboru o vyloučení člena spolku k jeho odvolání,
 usnesení o zrušení spolku,
 usnesení o změně stanov.

4.3.7. Mimořádnou členskou schůzi je povinen svolat výbor spolku na základě písemné žádosti 
nejméně 20 % členů, nejpozději do tří měsíců od doručení této žádosti. Mimořádnou členskou 
schůzi je výbor povinen svolat též v případě, že počet členů výboru klesl na méně než 3. 

4.3.8. O průběhu jednání členské schůze a o přijatých usneseních vyhotoví výbor spolku
zápis. Zápis vede pověřený člen výboru spolku, za věcnou správnost odpovídá předsedající. 
Zápis z členské schůze obdrží každý člen spolku zpravidla e-mailem.

4.4. Výbor spolku

4.4.1. Statutárním orgánem spolku je výbor. 

4.4.2. Výbor spolku je tříčlenný. Členové výboru jsou voleni ze členů spolku členskou schůzí
tajnou volbou. Členem výboru může být právnická osoba, která určí fyzickou osobu za ní 
jednající. 

4.4.3. Funkční období výboru spolku činí tři roky, opětovné zvolení je možné.

4.4.4. Výbor spolku volí ze svého středu předsedu. Výbor se schází dle potřeby, zpravidla 
čtyřikrát do roka. 

4.4.5. Člen výboru může na svou funkci rezignovat, a to písemnou rezignací doručenou 
spolku. Rezignace je účinná dnem uplynutí zákonné lhůty. 
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4.4.6. Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
Svá rozhodnutí přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů výboru.

4.4.7. Předseda výboru spolku řídí jednání členské schůze, neusnese-li se členská schůze 
jinak.

4.4.8. Jménem výboru spolku jednají navenek vždy nejméně dva členové výboru spolku 
společně. 

4.4.9. Výbor spolku vede seznam členů. Seznam členů je neveřejný.

4.4.10 Kterýkoli člen výboru spolku může nechat hlasovat výbor spolku per rollam; určí přitom 
členům výboru k vyjádření lhůtu. Usnesení je přijato, vyjádří-li se ve lhůtě kladně většina všech 
členů výboru. Obdobně lze předložit usnesení k rozhodnutí per rollam členům spolku mimo 
členskou schůzi nebo je požádat o vyjádření e-mailem či elektronickým formulářem. 

Článek 5
HOSPODAŘENÍ SPOLKU

5.1. Spolek hospodaří se svým majetkem v souladu se zákonem. Netvoří zisk a případný zisk 
z vedlejší činnosti používá na svou správu anebo hlavní činnost.  

5.2. Spolek je financován zejména z těchto zdrojů (příjmy): 

 členské příspěvky, 
 příjmy z vlastního majetku a z kapitálových účastí,
 dotace, subvence, dary a další.
 příležitostné příjmy z realizace vlastních nekomerčních projektů, které jsou v souladu s cíli 

spolku a které slouží výlučně k zajištění vlastní hlavní činnosti spolku anebo pro krytí 
nákladů vlastní správy.

5.3. Z těchto zdrojů se hradí zejména (výdaje spolku): 

 náklady na uskutečňování cílů spolku v souladu s těmito stanovami,
 náklady na činnost výboru spolku a jeho komunikaci se členy a s dalšími subjekty, náhrady 

nákladů vyplácená členům orgánů,
 náklady na zajišťování činnosti sekretariátu a předmětů a zařízení potřebných pro činnost 

spolku,
 poplatky za komunikační služby, bankovní poplatky a další.

Článek 6
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tyto stanovy nahrazují stanovy ze dne 21. 12. 2011

6.2. Volby orgánů na členské schůzi, která přijala tyto stanovy, proběhly již dle těchto stanov. 
Členové orgánů zvoleni podle předchozích stanov zůstávají ve funkci; jejich funkční období se 
počítá dle nových stanov ode dne jejich dřívějšího zvolení.

V Praze dne 24. 11. 2015




