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Stanovy 

Občanské sdružení „AČV MEDIALOG (Asociace České Videokultury)“ je dobrovolné společenství občanů. Je nezávislé 

na státní správě, spolcích, církvích, politických stranách a dalších organizacích, ale je ochotno se všemi spolupracovat 

k naplnění cílů dále uvedených.  

§ 1  

Základní ustanovení 

1. Občanské sdružení nese název „AČV MEDIALOG (Asociace České Videokultury)“.  

2.  Občanské sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném 

znění. 

3.  Sídlem občanského sdružení je Kloboučnická 1626/5, Praha 4, PSČ 14000. Místní působnost občanského 

sdružení není omezena. 

§ 2 

Cíle občanského sdružení 

1. Cílem občanského sdružení je spoluvytvářet občanskou společnost a sdružovat podobné neziskové občanské 

společnosti.  

2. Docílit lepšího poznání a pochopení majoritních, minoritních skupin v rámci občanské společnosti, jejich 

rozvoje v rámci celoživotního vzdělávání.  

3. Naučit tyto skupiny základní práci s masovými médii, zejména filmem, fotografií, videem a rozvíjet v nich tak 

tvůrčího ducha a reálný pohled na svět.  

4. Hledáním symbolů v mediálním kontextu podpořit klíčové kompetence členů k utváření jejich osobnosti, 

rozvíjení jejich aktivity a činnosti v jejich volném čase. 

5. Aplikovat tyto ideje i v mezinárodním měřítku a podpořit tím globální komunikaci členů v celé společnosti 

prostřednictvím digitálních multimédií a přispět tak k rozvoji kulturního kapitálu i v lokálních strukturách.  

6. Dalším cílem je vzdělávat členy, mladé zájemce a pedagogy ke komunikaci – dialogu, spolupráci, učení a 

řešení problémů, které jsou v současném světě prvořadé.  

7. Vyvíjet takové metody, pomůcky a formy práce, které přispějí k podpoře alternativní, augmentativní a 

audiovizuální komunikace pro nejširší občanskou společnost a členy sdružení.                                                                      

§ 3  

Členství 

1. Členem občanského sdružení může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli občanského 

sdružení a složí částku blíže určenou v § 10 odstavec 8. 

2. Členství je dobrovolné a otevřené pro každého. 

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena, o kterém rozhoduje výkonná rada na základě písemně podané přihlášky 

uchazeče o členství. U nezletilých a mentálně retardovaných členů je nutné potvrzení zákonným zástupcem. 

4. Členství zaniká: 

a. vystoupením člena z občanského sdružení, a to dnem uvedeným v písemném oznámení výkonné 

radě, 

b. v případě dlouhodobého nezájmu člena o činnost občanského sdružení, hrubým porušením stanov, 

dotčením dobrého jména či neautorizovaným jednáním jménem občanského sdružení. O tomto 

vyloučení rozhodne výkonná rada. Vyloučení nabývá platnosti dnem, kdy o něm rozhodně výkonná 

rada. Vyloučený člen bude o rozhodnutí informován pověřeným členem výkonné rady, 

c. smrtí člena, 
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d. zánikem občanského sdružení. 

5. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané výkonnou radou.  

§ 4  

Práva a povinnosti členů 

1. Člen občanského sdružení má zejména právo: 

a. účastnit se jednání valné hromady, 

b. hlasovat na jednání valné hromady v případě, že je plně způsobilý k právním úkonům, 

c. předkládat návrhy a náměty pro činnost občanského sdružení, 

d. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat tyto orgány o vyjádření, 

e. být navržen ke členství ve výkonné radě či ke kooptaci do výkonné rady. 

2. Člen občanského sdružení má zejména povinnost: 

a. jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů občanského 

sdružení, 

b. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, 

c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, 

d. dbát na prosazování cílů sdružení, 

e. u nezletilých a mentálně retardovaných členů je nutné potvrzení zákonným zástupcem s aktivitami.   

§ 5  

Orgány občanského sdružení 

1. Orgány občanského sdružení jsou: 

a. valná hromada 

b. výkonná rada 

c. předseda  

d. místopředsedové 

e. hospodář 

§ 6  

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem občanského sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. 

2. Valnou hromadu svolává výkonná rada nejméně dvakrát ročně a též vždy, požádá-li o to alespoň jedna 

třetina členů výkonné rady. 

3. Valná hromada: 

a. projednává výroční zprávu předsedy o činnosti občanského sdružení v uplynulém období, 

b. projednává výroční zprávu předsedy a hospodáře o hospodaření občanského sdružení, 

c. projednává a schvaluje strategii budoucích aktivit a úkolů (cílů) občanského sdružení, 

d. schvaluje rozpočet občanského sdružení, 

e. rozhoduje o změně stanov. 

f. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny všech členů občanského sdružení. 

4. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné. 

5. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Jakýkoli člen občanského sdružení může podávat 

prostřednictvím výkonné rady návrhy na změnu stanov. Návrh musí odsouhlasit nadpoloviční většina 

výkonné rady a v případě, že se tak stane předložit tento návrh valné hromadě. 

6. Přijetí návrhu na změnu stanov schvaluje valná hromada nadpoloviční většinou všech členů.  

7. Ustavující valnou hromadu svolá přípravný výbor po zaregistrování stanov. 

8. Valná hromada volí a odvolává výkonnou radu. 
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§ 7  

Výkonná rada 

1. Výkonná rada je výkonným orgánem občanského sdružení. 

2. Výkonná rada je čtyřčlenná a je volena ze členů sdružení valnou hromadou. 

3. Funkční období výkonné rady je 2 roky. 

4. Za člena výkonné rady může být kooptován jen člen občanského sdružení, který s kooptací souhlasí. 

5. Výkonná rada zejména: 

a. volí a odvolává ze svých členů předsedu, místopředsedy a hospodáře (volba i odvolání jsou blíže 

upřesněny v příslušných paragrafech), 

b. svolává nejméně dvakrát ročně valnou hromadu, 

c. rozhoduje o přijetí nového člena, 

d. rozhoduje o kooptaci člena občanského sdružení do výkonné rady, 

e. rozhoduje o vyloučení člena občanského sdružení v uvedených případech, 

f. spolurozhoduje o změně stanov, 

g. koordinuje činnost vycházející z cílů občanského sdružení, 

h. zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí valné hromady. 

6. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

7. Výkonná rada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina 

přítomných členů.  

8. Výkonnou radu je možno odvolat dvoutřetinovou většinou hlasů valné hromady.  

9. V případě odstoupení člena výkonné rady, vyberou nástupce její členové ze členské základny a odsouhlasí ho 

prostou většinou. 

10. Návrh na změnu stanov může podat jakýkoli člen občanského sdružení. Tento návrh musí prostou většinou 

všech členů odsouhlasit výkonná rada a v případě, že se tak stane, ta ho předloží valné hromadě k 

projednání.  

11. Výkonná rada rozhoduje o použití finančních a materiálních prostředků a informuje nejbližší valnou 

hromadu. 

§ 8  

Předseda 

1. Předseda je vždy členem výkonné rady. 

2. Předsedu volí ze svých členů výkonná rada a též jej odvolává. 

3. Předseda zejména: 

a. zastupuje občanské sdružení navenek a činí jeho jménem právní úkony,  

b. přijímá zaměstnance do pracovněprávního vztahu,  

c. připravuje podklady pro jednání výkonné rady,  

d. koordinuje aktivity sdružení.  

4. Předseda je ze své činnosti odpovědný výkonné radě. 

5. V nepřítomnosti předsedy jej zastupuje jím pověřený místopředseda. 

6. Předseda spolu s hospodářem předkládá výkonné radě výroční zprávu nejpozději do konce prvního měsíce 

následujícího roku. 

7. Funkční období předsedy jsou dva roky. 

8. Předseda může být zvolen opakovaně. 

9. Předseda musí být zvolen během prvního měsíc kalendářního roku a jeho funkční období trvá od zvolení do 

následující volby.   



4 
 

10. Volby předsedy se účastní všichni členové výkonné rady. Pokud se některý z členů výkonné rady nebude 

moci k volbě dostavit musí pověřit jiného člena rady, aby hlasoval za něj. Předseda je volen prostou většinou 

hlasů všech členů výkonné rady. 

11. Mandát předsedy zaniká: 

a. zánikem jeho členství ve sdružení,  

b. jeho odstoupením, 

c. dnem volby nového předsedy (pokud není stávající opětovně zvolen), 

d. odvoláním z funkce. 

12.  svém odstoupení je předseda povinen informovat všechny členy výkonné rady. Výkonná rada má povinnost 

zvolit nového předsedu nejpozději do jednoho měsíce od jeho odstoupení. 

13. Odvolání navrhuje člen výkonné rady v případě nezpůsobilosti předsedy k výkonu funkce, hrubého porušení 

stanov či zásadního pochybení. K odvolání předsedy je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výkonné 

rady. O tomto hlasování musí být předseda předem informován. Výkonná rada má povinnost nejpozději do 

jednoho měsíce od odvolání zvolit nového předsedu. Od odvolání až do zvolení nového předsedy jsou práva 

a povinnosti předsedy přeneseny na místopředsedy, kteří postupují ve vzájemné součinnosti. 

14. V případě změny předsedy, jeho odvoláním či jeho odstoupením z funkce má bývalý předseda právo po 

souhlasu výkonné rady vykonat nutné kroky, aby nebyla změnou předsednictví ohrožena akceschopnost 

sdružení či ohroženy důležité cíle sdružení. 

§ 9 

Místopředsedové 

1. Místopředsedové zastupují předsedu. 

2. Místopředsedové musí být členy výkonné rady a jsou voleni nadpoloviční většinou výkonné rady. 

3. Funkční období místopředsedy je jeden rok. 

4. Místopředseda může být zvolen i opakovaně. 

5. Místopředseda je volen během prvního měsíc kalendářního roku a jeho funkční období trvá od zvolení do 

následující volby.   

6. Volby místopředsedy se účastní všichni členové výkonné rady. Pokud se některý z členů výkonné rady 

nebude moci k volbě dostavit musí pověřit jiného člena rady, aby hlasoval za něj. Místopředseda je volen 

prostou většinou hlasů všech členů výkonné rady. 

7. Mandát místopředsedy zaniká: 

a. zánikem jeho členství ve sdružení,  

b. jeho odstoupením, 

c. dnem volby nového místopředsedy (pokud není stávající opětovně zvolen), 

d. odvoláním z funkce. 

8. O svém odstoupení je místopředseda povinen informovat všechny členy výkonné rady. Výkonná rada má 

povinnost zvolit nového místopředsedu nejpozději do jednoho měsíce od jeho odstoupení. 

9. Odvolání navrhuje člen výkonné rady v případě nezpůsobilosti místopředsedy k výkonu funkce, hrubého 

porušení stanov či zásadního pochybení. K odvolání místopředsedy je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech 

členů výkonné rady. O tomto hlasování musí být místopředseda předem informován. Výkonná rada má 

povinnost nejpozději do jednoho měsíce od odvolání zvolit nového místopředsedu. Od odvolání až do zvolení 

nového místopředsedy jsou jeho práva a povinnosti přeneseny na předsedu.  

10. V případě změny místopředsedy, jeho odvoláním či jeho odstoupením z funkce má bývalý předseda právo po 

souhlasu výkonné rady vykonat nutné kroky, aby nebyla změnou místopředsedy ohrožena akceschopnost 

sdružení či ohroženy důležité cíle sdružení. 

§ 10  

Hospodaření 
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1. Občanské sdružení je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, neziskovou 

právnickou osobou. Případný zisk ze svých aktivit, sponzorské dary a jiné příjmy (po odečtení režijních 

nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží ve prospěch cílů podle § 2. 

2. Příjmy občanského sdružení tvoří zejména: 

a. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,  

b. přidělené granty a dotace,  

c. příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,  

d. výnosy z majetku občanského sdružení.  

3. Za řádný výkon hospodaření občanského sdružení a vedení účetnictví tohoto sdružení zodpovídají hospodář 

a předseda.  

4. S finančními prostředky a účtem disponuje předseda a hospodář. 

5. Hospodáře volí výkonná rada prostou většinou ze svých členů. 

6. Jakýkoli člen sdružení může kdykoli požádat hospodáře o kontrolu hospodaření.  

7. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou, která je též oprávněna 

hospodaření občanského sdružení kontrolovat. 

8. Na výši jednorázového vstupního poplatku se pro každý jednotlivý rok usnese výkonná rada nejpozději do 

konce posledního měsíce předchozího roku.  

9. Hospodář spolu s předsedou předkládá výkonné radě výroční zprávu nejpozději do konce prvního měsíce 

následujícího roku.  

10. Hospodář může být zvolen i opakovaně. 

11. Hospodář je volen během prvního měsíc kalendářního roku a jeho funkční období trvá od zvolení do 

následující volby.   

12. Volby hospodáře se účastní všichni členové výkonné rady. Pokud se některý z členů výkonné rady nebude 

moci k volbě dostavit, musí pověřit jiného člena rady, aby hlasoval za něj. Hospodář je volen prostou 

většinou hlasů všech členů výkonné rady. 

13. Mandát hospodáře zaniká: 

a. zánikem jeho členství ve sdružení,  

b. jeho odstoupením, 

c. dnem volby nového hospodáře (pokud není stávající opětovně zvolen), 

d. odvoláním z funkce. 

14. O svém odstoupení je hospodář povinen informovat všechny členy výkonné rady čtrnáct dní předem. 

Výkonná rada má povinnost zvolit nového hospodáře nejpozději do jednoho měsíce od jeho odstoupení.  

15. Odvolání navrhuje člen výkonné rady v případě nezpůsobilosti hospodáře k výkonu funkce, hrubého porušení 

stanov či zásadního pochybení. K odvolání hospodáře je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů 

výkonné rady. O tomto hlasování musí být hospodář předem informován. Výkonná rada má povinnost 

nejpozději do jednoho měsíce od odvolání zvolit nového hospodáře. Od odvolání až do zvolení nového 

hospodáře jsou jeho práva a povinnosti přeneseny na předsedu.  

§ 11  

Zánik občanského sdružení 

 

1. Občanské sdružení zaniká: 

a. na základě návrhu výkonné rady a po schválení valné hromady dvoutřetinovou většinou  

b. rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.  

2. Zaniká-li občanské sdružení rozhodne na návrh výkonné rady valná hromada jednomyslným hlasováním o 

majetkovém a finančním vypořádání. 
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§ 12 

Závěrečná ustanovení 

1. Občanské sdružení musí na základě jednomyslného rozhodnutí valné hromady na návrh výkonné rady vydat 

organizační a jednací řád tohoto sdružení. 

2. Občanské sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní orgány s peticemi a žádostmi. 

 

V Praze dne 13. dubna 2006 


