Asociace české videokultury MEDIALOG, z.s.
STANOVY
Článek 1.
1. Název Spolku je Asociace české videokultury MEDIALOG, z.s.
2. Asociace české videoklultury MEDIALOG, z.s. je pokračovatelem Asociace české
videokultury MEDIALOG jako občanského sdružení u Ministerstva vnitra pod č. j. VS/11/64033/06-R kdy bylo registrováno podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů, dne 26. dubna 2006.
3. Sídlo Asociace české videoklultury MEDIALOG, z.s. se nachází na adrese: Kloboučnická
1626, 140 00 Praha 4.
Článek 2.
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5.
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Účel spolku
Asociace české videokultury MEDIALOG, z.s. (dále jen AČV MEDIALOG, z. s.) je
samosprávným a dobrovolným spolkem členů jehož hlavním cílem a činností je sdružování
zájemců o masová média, zejména fotografii a videofilm s cílem podporovat a rozvíjet
mediální, umělecké dovednosti ve volném čase, bez ohledu na vzdělávací, zdravotní,
mentální, psychické handicapy. Dalším cílem je vyvíjení metod, pomůcek a forem práce,
které přispějí k podpoře alternativní, augmentativní, audiovizuální komunikace pro nejširší
občanskou veřejnost, včetně pedagogů a členů sdružení. Nedílnou součástí této činnosti je
rozvíjení styku mezi podobně zaměřenými zájemci doma i v zahraničí pro lepší pochopení
majoritních a minoritních skupin, sebe navzájem. Pro naplnění těchto cílů je organizování
výstav, festivalů, vydavatelské činnosti, přednášek, workšopů.
Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým
posláním, tak jak je vymezeno dle čl. 2 / bod 4 těchto stanov. Žádná z hlavních činností
spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Hlavní činnost může být financována
nejen z členských příspěvků dle čl. 4, bod 1 těchto stanov, grantů, sponzorských darů a
z případného zisku z vedlejší činnosti. Příjmy z výkonu hlavní činnosti spolku nepřesáhnou
náklady.
Příjmy ze své činnosti AČV MEDIALOG používá výhradně pro spolkovou činnost,
včetně správy spolku.
Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady může spolek vykonávat i
hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak na podporu hlavní činnosti, tak i
za účelem hospodárného využití majetku spolku, včetně správy spolku.
Zisk z těchto činností spolek využívá především k podpoře hlavní činnosti dle čl. 2 / bod
5 těchto stanov.
Článek 3.
Členství ve spolku a práva a povinnosti členů
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Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí s jeho posláním
a chce podporovat jeho činnost. Členem spolku může být i rodič, který zastupuje osobu
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s handicapem. Členem spolku může být i právnická osoba, je-li členem spolku právnická
osoba, zastupuje ji její statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.
Členství fyzických a právnických osob je podmíněno schválením písemné přihlášky
statutárním orgánem. Členství vzniká dnem, kdy byl první členský příspěvek schváleného
uchazeče o členství připsán na účet spolku.
Členství ve spolku AČV MEDIALOG může být i čestné. Toto členství uděluje statutární
orgán za podmínek, že dotčená osobnost o takovéto členství požádá sama, případně je
požádána samotným spolkem na základě písemné žádosti. Čestným členem se může stát
osobnost, která je pro zaměření spolku přínosem a reprezentantem umění či vzdělávání.
(pedagog, umělec, výtvarník, renomovaný fotograf.
Členové spolku neručí za dluhy spolku.
Člen spolku má právo:
a) účastnit se valných hromad a podílet se svým hlasováním na rozhodování spolku.
b) být volen do výkonné rady spolku.
c) předkládat návrhy, podněty, dotazy, připomínky, stížnosti výkonné radě spolku.
d) podílet se na praktické činnosti spolku, zejména zúčastnit se výstav, prezentací,
workšopů, kurzů a podobně.
Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení výkonné rady spolku a zdržet se jednání, která
by byla v rozporu se zájmy spolku.
b) platit členské příspěvky
c) neprodleně oznámit spolku případné změny ve svých osobních údajích, ztráty
občanského průkazu a podobně.
Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku statutárnímu orgánu.
b) úmrtím člena.
c) vyloučením člena v případě, že trvale porušuje stanovy spolku.
d) zánikem spolku.
e) se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.

Článek 4
Členské příspěvky
16. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí valná hromada spolku.
17. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné

důvody. O prominutí či snížení rozhoduje valná hromada spolku.
18. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje
statutární orgán na základě písemné žádosti.
19. Čestný člen členský příspěvek spolku neplatí.
Článek 5

Orgány spolku
20. spolek má tyto orgány, organizační strukturu
a) statutární orgán (předseda spolku)
b) místopředseda spolku (zástupce statutárního orgánu)
c) pokladník (pokladník spolku)
d) valná hromada spolku – dvě ročně
21. Předseda spolku (statutární orgán spolku)/člen výboru je výkonným orgánem spolku a je
volen valnou hromadou spolku na základě návrhu některého člena spolku. Řídí činnost
spolku ve smyslu jeho stanov a podle závěrů, usnesení z valných hromad. Připravuje pro
pokladníka předpoklad ročního rozpočtu, předpokládané výdaje a příjmy na následující
rok. Spolu s pokladníkem má přístup k účtu spolku. Předseda spolku zodpovídá za řádné
hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o
majetek a za řádné naplňování poslání spolku. Schvaluje interní organizační normy spolku.
Vypracovává výroční zprávu spolku. Navrhuje případné interní organizační normy spolku,
svolává valnou hromadu. Funkčním obdobím předsedy je 5 let. Předseda může být volen i
opakovaně.
22. Místopředseda spolku / člen výboru zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, s některými
omezeními, dle čl. 5 / bod 21 těchto stanov. Svolává valnou hromadu, organizuje festivaly,
výstavy, workšopy, administrativní úkony, tj. korespondenci s veřejností, zadává podklady
k náplni webových stránek. Funkčním obdobím místopředsedy spolku je 5 let.
Místopředseda může být volen opakovaně.
23. Pokladník spolku / člen výboru vede seznam členů, vč. čestných členů. Dohlížet na svěřený
majetek spolku, konat řádnou inventuru majetku, vést účetnictví spolku. .
24. Valná hromada, členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším
orgánem spolku.
25. Valná hromada, členská schůze projednává činnost spolku za uplynulý půl rok, přijímá
zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci
odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost
spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) určit hlavní zaměření činností spolku.
b) rozhodovat o změně stanov, schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku
za uplynulé období předkládané výborem, statutárním orgánem.
c) rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti.
d) schvalovat výsledek hospodaření spolku.
e) volit členy výboru, statutární orgán.
f) jmenovat likvidátora při zániku spolku.
g) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.
a) rozhodnout o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ.

26. Valná hromada, členská schůze je svolávána místopředsedou spolku podle potřeby,
nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky
sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
27. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů spolku musí být svolána mimořádná
členská schůze (valná hromada). Výbor, statutární orgán je povinen svolat mimořádnou
členskou schůzi, valnou hromadu nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti,
která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze, valné
hromady.
28. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové
spolku. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení
záležitostí spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon
uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je
poskytnout.
29. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně
třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly
možnost členů se ho účastnit. V případě elektronického svolávání stačí 14 dnů před jejím
konáním.
30. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna
usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze
přijímá většinou hlasů přítomných členů.
31. Jednání členské schůze řídí předseda, statutární orgán, místopředseda dle čl. 5 / bod 21, 22.
těchto stanov.
32. Místopředseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze, valné hromady do
třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal
nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak
a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým
byl zápis vyhotoven.
Článek 6
Majetek a hospodaření spolku
33. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských
příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých
činností. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost
podnikáním a vedlejší výdělečnou činností podle čl. 2 těchto stanov.
34. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí
být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle
spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší
činnosti spolku.

35. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob.
Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k
sociálním nebo charitativním účelům.
36. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů spolku.
37. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu
dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
38. Statutární orgán může část majetku po dohodě s pokladníkem spolku svěřit do správy
jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch
spolku. Ve smlouvě o svěření majetku se určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který
je správou majetku spolku pověřen.
39. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného statutárním orgánem
spolku.
40. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních
předpisech a směrnicích spolku.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
41. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 21. června 2016, jejíž
konání je potvrzeno zápisem ze dne 21. června 2016.
42. Znění těchto stanov je účinné od 21. června 2016

V Praze 21. června 2016

