I. NÁZEV SPOLKU
1. Spolek přijal název „Asociace animovaného filmu, z. s.“, který může být vyjádřen i zkratkou
„ASAF, z. s.“ (dále jen „spolek“).
II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA
1. Sídlem spolku je Heřmanova 3/413, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, Česká republika.
2. Spolek je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. občanského zákoníku a jako takový je
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 24634.
3. IČ: 227 17 102.
III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU
1. Spolek je právnická osoba založená za účelem ochrany zájmů producentů i výrobců
audiovizuálních animovaných děl a podpora jejich spolupráce v rámci zejména domácí scény
animace.
2. K naplnění svého účelu spolek provádí zejména:
a)

podporuje zájmy svých členů v oblasti výroby audiovizuálních animovaných děl v České
republice

b)

zabývá se studiem všech otázek, týkajících se podmínek výroby a šíření audiovizuálních
animovaných děl v České republice

c)

spolupracuje s obdobnými spolky, odbornými pracovišti, orgány státní správy (zejména s
oddělením audiovize Ministerstva kultury) a mezinárodními organizacemi obdobného
zaměření v zahraničí

d)

zpracovává pro státní orgány iniciativní návrhy spojené s problematikou výroby
audiovizuálních animovaných děl v České republice v oblasti legislativní a prováděcí a účastní
se práce v poradních orgánech

e)

zpracovává pro své členy doporučení a informace k problematice výroby audiovizuálních
animovaných děl a poskytuje konzultační služby pro výrobce audiovizuálních animovaných
děl v České republice

f)

vyjadřuje se k návrhům legislativních úprav v oblasti audiovize se vztahem k animaci a k
návrhům osob a spolků, které mají vliv na podmínky výroby audiovizuálních animovaných děl
g) podporuje a realizuje propagaci české animované tvorby
h) podporuje vzdělávání mladých talentů v oboru animované tvorby
i)

dbá o dodržování etických principů v činnosti členů spolku a za tím účelem přijímá etický
Kodex producenta v animovaném filmu.
IV. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

3. Členem spolku může být výrobce nebo producent animovaných děl – právnická osoba nebo
fyzická osoba starší 18 let podnikající na základě živnostenského oprávnění, která má sídlo nebo
bydliště v České republice. Taková osoba (dále jen „člen spolku“) musí souhlasit se stanovami
spolku, musí mít respekt domácí obce animovaného filmu a respektovat etický kodex producenta
v animovaném filmu. Obsahem členství jsou členská práva a povinnosti.
4. Za výrobce nebo producenta animovaných děl se považuje taková osoba, které se alespoň zčásti
své činnosti věnuje výrobě animovaných filmů či animovaných seriálů, a která producentsky
iniciuje přípravu a zajišťuje výrobu animovaných uměleckých děl, nebo se na ní jiným
významným způsobem podílí.
5. Členy spolku jsou osoby, které se platně zúčastnily ustavující schůze dne 14. května 2012 a další
osoby, přijaté v souladu s následujícím odstavcem tohoto článku.
6. O přijetí za člena spolku rozhoduje členská schůze na základě obdržení písemné přihlášky na
návrh nejméně tří členů spolku schválením nadpoloviční většinou členské schůze. Zájemce bude
do třiceti dnů ode dne obdržení přihlášky spolku písemně uvědomen, zda odsouhlasila členská
schůze jeho přijetí za člena spolku. V takovém případě je povinen do deseti dnů od doručení
uvedeného souhlasu zaplatit na bankovní účet spolku členský příspěvek. Podrobnější kritéria pro
přijetí členů může stanovit členská schůze.
7. Není-li stanoveno jinak, členství ve spolku vzniká rozhodnutím členské schůze spolku na základě
písemného projevu vůle člena směřujícího ke vzniku členství ve spolku (přihlášky) a uhrazením
členského příspěvku.
8. Každý člen je oprávněn ze spolku vystoupit na základě doporučeného dopisu adresovaného
členské schůzi spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena
směřující k zániku jeho členství ve spolku. Členství člena spolku, který nesplňuje kritéria členství
stanovená členskou schůzí, zaniká dnem, který členská schůze určí.
9. Členství člena spolku končí zánikem samotného spolku.
10. Je-li členem spolku právnická osoba, bude na členské schůze a jiných jednáních spolku
zastupován svým jmenovaným zástupcem, který ho bude reprezentovat. Při změně ve vlastnických
strukturách člena spolku, funkce jednatele nebo při změně jmenovaného zástupce je členská
schůze spolku na návrh některého ze svých členů oprávněna hlasovat o dalším setrvání člena ve
spolku nebo o jeho vyloučení. Zánikem právnické osoby coby člena spolku její členství zaniká.
11. Členská schůze může také na návrh 3/5 členů rozhodnout o vyloučení člena, který hrubě porušuje
zájmy spolku, který nedodržuje etický Kodex producenta v animovaném filmu nebo který
neuhradil členský příspěvek ani na opětovnou výzvu členské schůze. Členství vyloučeného člena
končí dnem, který určí členská schůze ve svém rozhodnutí o vyloučení.
V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
1. Právem člena je:
•

zúčastňovat se členské schůze spolku a hlasovat na ní,

•

navrhovat svého zástupce do statutárního orgánu spolku, do komisí ad hoc,

•

zúčastňovat se akcí organizovaných spolkem,

•

využívat informace shromážděné spolkem,

•

používat ve všech formách obchodního styku i styku s veřejností označení, z něhož je
patrné členství ve spolku,

•

podávat podnět o porušení etického Kodexu producenta v animovaném filmu a to
představenstvu.

2. Povinností člena je:
•

platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek na bankovní účet spolku ve výši stanovené
členskou schůzí,

•

respektovat rozhodnutí orgánů spolku,

•

dodržovat tyto stanovy a právní předpisy,

•

podporovat účel a zájmy spolku a dodržovat etický Kodex producenta v animovaném
filmu.

3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
VI. ORGÁNY SPOLKU
1. Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle
těchto stanov.
2. Orgány spolku jsou: členská schůze, představenstvo, výkonný ředitel a komise „ad hoc“.
3. Členská schůze může zřídit i jiné orgány. Přitom je povinna současně určit, kdo bude členem
takového orgánu, jaký bude úkol takového orgánu a zásady jeho činnosti.
VII. ČLENSKÁ SCHŮZE
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze spolku. Členskou schůzi spolku svolává k zasedání
předseda představenstva podle potřeby, nejméně však 1x ročně.
2. Členská schůze zejména:
•

schvaluje změny a doplňky stanov spolku,

•

přijímá etický Kodex producenta v animovaném filmu a pravidla pro vydání nálezů o
porušení etického Kodexu producenta v animovaném filmu činností AAF, z. s.,

•

schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku, předkládanou představenstvem spolku,

•

schvaluje návrh rozpočtu spolku a zprávu o finančním hospodaření spolku a výši
členských příspěvků spolku na každý rok,

•

volí a odvolává představenstvo spolku,

•

rozhoduje o přijetí a vyloučení členů spolku,

•

schvaluje program činnosti spolku na další období a rozhoduje o termínech a programu
zasedání členské schůze a úkolech představenstva.

3. Členská schůze je usnášení schopná pokud je na jejím zasedání přítomno nebo zastoupeno více jak
3/5 členů spolku. K platnosti následujících rozhodnutí členské schůze se vyžaduje 3/5 většina
hlasů všech členů spolku:
•

schválení změn a doplňků stanov,

•

schválení výroční zprávy o činnosti spolku, předkládanou představenstvem spolku,

•

schválení návrhu rozpočtu spolku a zprávy o finančním hospodaření spolku a výši
členských příspěvků na každý rok,

•

schválení programu činnosti spolku na další období a rozhodnutí o termínech a programu
zasedání členské schůze a úkolech představenstva,

•

rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění spolku,

•

schválení osoby výkonného ředitele a výše jeho odměny.

4. K platnosti rozhodnutí členské schůze o přijetí nebo vyloučení člena spolku se vyžaduje, aby pro
toto rozhodnutí hlasovala 3/5 většina všech členů spolku.
5. Členská schůze rozhoduje hlasováním. Každý člen spolku má jeden hlas. V případě své neúčasti
na členské schůze spolku může člen zplnomocnit k výkonu svých hlasovacích práv kteréhokoliv
z členů spolku. Členská schůze může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (rozhodnutí per rollam)
pouze však v otázkách, které určí členská schůze 3/5 většinou. Nevyjádří-li se člen spolku ve
lhůtě, která nemůže být kratší, než 30 dnů, platí, že s návrhem souhlasí. Výsledky hlasování
jednotlivým členům spolku oznámí předseda představenstva do 15 dnů od skončení lhůty.
Písemná forma pro podání návrhu a pro vyjádření člena spolku je považována za splněnou, pokud
je návrh i vyjádření zasláno elektronickou formou s vyžádaným potvrzením o doručení zprávy.
6. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy nejpozději do 30dnů, požádá-li o to
písemnou formou více jak jedna třetina členů spolku a vždy, vyžaduje-li to zájem spolku.
VIII. PŘEDSTAVENSTVO
1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku.
2. Členská schůze volí tříčlenné představenstvo a jeho předsedu, který je výkonným ředitelem
spolku, na období jednoho roku na návrh podaný některým z členů spolku.
3. Představenstvo koordinuje a řídí činnost spolku s výjimkou věcí spadajících do výlučné
působnosti členské schůze. Rozhodnutí spadajíc do působnosti členské schůze musí předložit
nebližší členské schůzi ke schválení, bez něhož nenabývají taková rozhodnutí platnosti.
4. Pro platnost rozhodnutí představenstva se vyžaduje, aby pro rozhodnutí hlasovala většina členů
představenstva. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (rozhodnutí per
rollam). Návrh je oprávněn předkládat předseda představenstva členům představenstva k vyjádření
s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen představenstva ve
lhůtě, která nemůže být kratší, než 30 dnů, platí, že s návrhem souhlasí. Výsledky hlasování
jednotlivým členům představenstva oznámí předseda představenstva do 15 dnů od skončení lhůty.
Písemná forma pro podání návrhu a pro vyjádření člena představenstva je považována za
splněnou, pokud je návrh i vyjádření zasláno elektronickou formou s vyžádaným potvrzením o
doručení zprávy.
5. Představenstvo dále zejména odpovídá za správu majetku a nakládání s prostředky spolku a
koordinuje práci komisí „ad hoc“.
6. Představenstvo je orgánem spolku, který je výhradně oprávněn vydávat nálezy týkající se
dodržování etického Kodexu producenta v animovaném filmu na základě podnětu kteréhokoliv
člena. Odůvodněný nález je vydáván písemně a zasílán všem členům spolku. O možných
důsledcích nálezu, jako je např. vyloučení člena provinivšího se proti etickému Kodexu
producenta v animovaném filmu, rozhoduje členská schůze. Proti nálezu představenstva není
opravného prostředku; tím není dotčeno právo člena spolku dovolat se rozhodnutí orgánu spolku
neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku dle § 258 a násl. občanského zákoníku.
7. Výkon funkce člena představenstva není honorován, pokud členská schůze neurčí jinak.

IX. PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA – VÝKONNÝ ŘEDITEL SPOLKU
1. Předseda představenstva je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná
společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku
připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru.
2. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v
takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti
Zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
3. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí
předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od
zvolení nového předsedy.
4. K výlučným kompetencím předsedy patří:
(a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
(b) svolání a vedení schůzí výboru.
5. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.
6. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další spolku.
X. TAJEMNÍK SPOLKU
1. Tajemník spolku je fakultativním orgánem spolku. O volbě, právní formě spolupráce tajemníka se
spolku a o výši jeho odměny rozhoduje členská schůze.
2. Tajemníkem může být morálně bezúhonná zletilá fyzická osoba s odbornými znalostmi a
organizačními a komunikačními schopnostmi.
3. Tajemník je oprávněn jednat jménem spolku v rozsahu, stanoveném rozhodnutím členské schůze.
4. Tajemník se řídí pokyny představenstva nebo členské schůze, není-li jich, jedná podle svého
nejlepšího odborného i obecného vědomí a svědomí.
5. Tajemník se účastní členských schůzí spolku, kde podává zprávu o své činnosti.
6. Tajemník může být zvolen nejdéle na dobu jednoho roku. Po uplynutí té doby nemůže být zvolen
znovu ihned v následujícím volebním období.
7. Před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, může být tajemník odvolán představenstvem nebo
členskou schůzí v případě, že závažným způsobem poruší nebo opakovaně méně závažně porušuje
své povinnosti, nebo v případě, že jinak poškodí dobré jméno spolku.
XI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1. Zdrojem finančních příjmů spolku jsou zejména:
a) zápisné a členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí spolku,
b) dotace, dary a příspěvky sponzorů a jiných organizací,
c) v rámci své doplňkové činnosti jím mohou být i příjmy z vlastní odborné činnosti.
2. Představenstvo spolku vede účetnictví spolku a předkládá členské schůzi ke schválení zprávu o
finančním hospodaření spolku.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. O dobrovolném rozpuštění spolku nebo jeho sloučením s jiným spolkem rozhoduje výlučně
členská schůze.
2. Před zánikem spolku se vyžaduje likvidace, jestliže jmění spolku nepřechází na právního
nástupce, kterého může určit výlučně členská schůze. Likvidátora jmenuje členská schůze.
Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy spolku v poměru jejich členských příspěvků.
3. Tento spolek vznikl jako sdružení „Asociace animovaného filmu“ založené podle zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, které se v souladu s § 3045
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ode dne účinnosti občanského zákoníku považuje za
spolek, upravený v § 214 a násl. občanského zákoníku.

