
Stanovy spolku
Přátelé zpětné vazby z. s. 

I.
Úvodní ustanovení

1.1. Název spolku: Přátelé zpětné vazby z. s.  (dále jen spolek). Tam, kde je to vhodné, bude 
použit akronym P.Z.V. (dále v textu P.Z. V.)

1.2. Sídlo spolku: Na Příkopě 127, Uherské Hradiště – Míkovice, 686 09
1.3. Spolek je založený na principu dobrovolnosti, otevřenosti a partnerství s jednotlivci i 

organizacemi s nimiž spolupracuje.

II.
Účel a příjmy spolku

2.1. Účelem spolku je skládat, nacvičovat a veřejně šířit svou hudební tvorbu všemi dostupnými 
prostředky, organizování a podílení se na kulturním rozvoji společnosti. P.Z.V. si klade za cíl 
především podporovat takové aktivity svých členů, které povedou ke vzniku a rozvoji 
amatérských rockových skupin a k jejich podpoře ze strany ostatních subjektů. Spolek se dále
zabývá takovou činností, která usnadní koncertní činnost svých členů, konkrétně veřejnou 
prezentaci svých členů v médiích, na přehlídkách apod., aby případní producenti či 
pořadatelé koncertů získali ucelený přehled o spolku, resp. členech spolku. Tento účel 
činnosti P.Z.V je dosahován zejména:

2.1.1. Pořádáním divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních 
představení a estrádních produkcí, výstav a prezentací, fotosoutěží 

2.1.2. Prodejem a pronájmem zvukových a zvukově-obrazových záznamů
2.1.3.  Výrobou zvukových a zvukově-obrazových záznamů
2.1.4. Spolek se zabývá také fotografickou činností, konkrétně sdružováním a podporou 

amatérských a poloprofesionálních fotografů v místě působení spolku prostřednictvím
portálu www.slovackefoto.cz

2.2. Příjmy P.Z.V. a majetek P.Z.V. je určen výhradně k naplňování jeho poslání, tedy účelu, cíle 
činnosti a k zajišťování pouze těch aktivit, které směřují výhradně k tomuto účelu. Majetek 
spolku tvoří finanční a hmotné prostředky získané zejména z darů, dědictví, úroků, účelově 
vázaných dotací, příspěvků státu a územně samosprávných celků, dále z jiných ostatních 
výnosů ze všech účelově zaměřených akcí a dalších zdrojů. Získávat finančních a hmotné 
prostředky, které se okamžikem přijetí stávají součástí majetku spolku, lze zejména z úhrad za
služby poskytované v rámci plnění účelu a dosahování proklamovaných cílů. Orgány spolku 
jsou povinny s majetkem spolku nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a 
dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu. 
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Příjmy mimo jiné tvoří:

2.2.1.Příjmy z členských příspěvků
2.2.2.Pořádáním divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních 

představení a estrádních produkcí, výstav a prezentací, fotosoutěží
2.2.3.Příjmy z prodeje a pronájmu zvukových a zvukově-obrazových záznamů
2.2.4.Příjmy z výroby zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

2.3. P.V.Z. je právnickou osobou a působí jako nezisková organizace. Příjmy jsou proto určeny pro 
pokrytí nákladů činnosti spolku a jeho propagaci.

III.
Členství

3.1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let
nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku. Všichni členové spolku vykonávají
svou činnost bez nároku na finanční odměnu. 

3.2. Fyzická  osoba  či  právnická  osoba  se  stává členem spolu  úhradou spolkem stanoveného
členského příspěvku na činnost spolku, vždy na kalendářní rok. Dokladem o členství spolku
je  potvrzení  o  zaplacení  členského  příspěvku.  Další  osoby  jsou  do  spolku  přijímány  na
základě rozhodnutí Výboru spolku. 

3.3. Členství spolku zaniká:
3.3.1. vystoupením člena na základě písemné žádosti
3.3.2. vystoupením  člena  pro  závažné  porušení  povinností  člena  spolku  či  pro  závažné

porušení stanov spolku
3.3.3. úmrtím člena
3.3.4. zánikem spolku

IV.
Práva a povinnosti členů spolku

4.1.  člen spolku má právo:
4.1.1. být informován o činnosti a hospodaření spolku a to nejméně 1x ročně
4.1.2. podílet se podle svých možností na činnosti spolku
4.1.3. účastnit se členských schůzí spolku
4.1.4. volit a být volen do orgánů spolku
4.1.5. vystoupit z členství spolku

4.2. člen spolku je povinen:
4.2.1. dodržovat stanovy spolku a svých chováním nepoškozovat dobré jméno spolku
4.2.2. plnit usnesení členské schůze spolu a vykonávat řádně svěřené funkce

V.
Orgány spolku
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4.3. orgány spolku jsou:
4.3.1.členská chůze 
4.3.2.výbor spolku
4.3.3.předseda spolku, který je současně statutárním orgánem spolku, způsob jednání – 

samostatně
5.2. členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. 

Do působnosti členské schůze patří zejména:

5.2.1. Rozhodování o vzniku a zániku spolku
5.2.2. Schvalování stanov spolku a jejich změn
5.2.3. Schvalování rozpočtu a hospodaření spolku
5.2.4. Projednání správ o činnosti spolku a jeho výboru
5.2.5. Volba a odvolávání členů spolku

5.3. členskou  schůzi  svolává  výbor  spolku,  a  to  alespoň 1x  ročně,  nejpozději  však  do  31.  12.
daného kalendářního roku. Termín a program členské schůze oznámí výbor spolku členům
spolku nejméně 14 dní předem písemně. 

5.4. zápis o členské schůzi obsahuje:
5.4.1. označení, že se jedná o zápis z členské schůze spolku, místo a dobu konání
5.4.2. jméno předsedajícího členské schůze, zapisovatele
5.4.3. program členské schůze
5.4.4. rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledku hlasování
5.4.5. obsah případného protestu člena spolku, týkající se rozhodnutí členské schůze

5.5. Rozhodnutí členské schůze jsou přijímána formou usnesení, o kterém je hlasováno formou
veřejného hlasování.

5.6. Výbor spolku je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, pokud o to požádá alespoň 50 %
členů spolku, a to do 14 dnů od podání žádosti o svolání mimořádné členské schůze. 

5.7. Jednání členské schůze řídí předseda výboru nebo jím pověřený člen spolku. 

5.8. Výbor spolku je orgánem, jenž řídí  činnost  spolku.  Je  ustavován členskou schůzí  veřejnou
volbou. Do působnosti výboru spolku patří zejména:
5.8.1. Svolávání členské schůze
5.8.2. hospodaření s majetkem spolku podle rozpočtu schváleného členskou schůzí
5.8.3. připravuje zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období
5.8.4. rozhodování o všech ostatních záležitostech, které nespadají do působnosti členské 

schůze

5.9. Výbor spolku tvoří nejméně 3 členové spolku zvolení členskou schůzí. 

5.10. Na svém prvním jednání volí výbor spolku ze svých členů:
5.10.1. předsedu, který je nejvyšším představitelem spolku a řídí jednání výboru, je 

statutárním zástupcem a je oprávněn jednat jménem výboru
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5.10.2. pokladníka
5.10.3. zapisovatele

5.11. Výbor spolku je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru spolku.
Výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru. V případě rovnosti
hlasů, je rozhodující hlas předsedy výboru spolku. 

5.12. Výbor  spolku se  schází  nejméně 2x  (1x)  ročně a je  svoláván předsedou.  Člen výboru je
povinen  zúčastnit  se  jednání  osobně  nebo se  omluvit.  Mimo schůzky  výboru  je  možná
komunikace i schvalování elektronickou podobou. 

VI.
Majetek a hospodaření

6.1. Majetek spolku tvoří hmotné a finanční prostředky v hotovosti a na běžném účtu.

6.2. Zdrojem majetku jsou zejména:
6.2.1. příspěvky členů
6.2.2. výnosy z pořádaných akcí
6.2.3. dary

6.3. Za hospodaření a nakládání s majetkem spolu zodpovídá výbor spolku. Do účetnictví spolku
mohou členové vždy nahlédnout. 

VII.
Zrušení spolku

7.1. Spolek zaniká:
7.1.1. dobrovolným rozpuštěním nebo v důsledku fúze s jiným spolkem, má-li v důsledku 

fúze dojít k zániku spolku. O dobrovolném rozpuštění spolku či jeho fúzi s jiným 
spolkem rozhoduje členská schůze. Současně zvolí členská schůze nadpoloviční 
většinou všech členů P.Z.V. likvidátora. 

7.1.2. rozhodnutím soudu o zrušení spolku

7.2. V případě  zrušení  spolku  provede  výbor  spolku  majetkové  vypořádání  v souladu
s příslušným rozhodnutím. 

VIII.
Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zapsání spolku Přátelé zpětné vazby z. s. do veřejného rejstříku
vedeným soudem. 

V Uherském Hradišti 10. června 2016
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Podpis předsedy spolku :
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