STANOVY občanského sdružení

Asociace filmových střihačů a střihaček
I. Název, sídlo, působnost a cíle

§1
Asociace filmových střihačů a střihaček o.s. (A. F. S.) je nezávislá profesní organizace sdružující ty osoby,
které se chtějí aktivně podílet na uskutečňování jejího poslání.
§2
Sídlem A. F. S. je Bubenská 1477/1, Praha 7 - Holešovice, 170 00.
§3
A. F. S. vykonává svou působnost na území České republiky
§4
A. F. S. se zasazuje o zvýšení umělecké úrovně střihové skladby v české kinematografii.
A. F. S. se zasazuje o vytvoření podmínek pro kvalitní práci filmových střihačů.
A. F. S. definuje a prosazuje odpovídající postavení profese střihače ve filmovém štábu.
A. F. S. podněcuje odbornou diskusi o uměleckých a technických stránkách filmového střihu.
S těmito cíly souvisí:
a) ochrana práv a zájmů střihačů, asistentů střihu a dalších profesí filmové postprodukce v oblasti
pracovních podmínek i oblasti odměňování za výkon profese,
b) provoz internetového fóra k diskuzi technologických stránek postprodukce a ke sdílení
praktických zkušeností s postprodukčními technologiemi,
c) zprostředkování komunikace a spolupráce s ostatními profesními organizacemi v oblasti tvorby
audiovizuálních děl,
d) spolupráce s obdobnými organizacemi ostatních zemí.

§5
A. F. S. se může stát členem jiných organizací.

II. Členové, jejich práva a povinnosti
§ 6 Členství
1. Členství v A. F. S. je založeno na principech uvedených v zákoně č. 83/1990 Sb. (§3 zákona
o sdružování občanů). Členem A. F. S. se může stát fyzická osoba starší 18 let, tuzemská právnická
osoba, tuzemské i zahraniční kulturní a vědecké instituce.
2. Členy A. F. S. jsou řádní členové.
3. Řádným členem se může stát každý, kdo vykonává profesi střihače jako své povolání a podá
písemnou přihlášku s doporučením nejméně 3 řádných členů.
4. O přijetí člena rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů.

§ 7 Práva členů
Členové A. F. S. mají tato práva:
a) účastnit se jednání valné hromady a projednávání všech otázek týkající se A. F. S. s právem
hlasovacím,
b) volit a být voleni do výboru,
c) podávat návrhy, dotazy a stížnosti,
d) účastnit se akcí pořádaných A. F. S. a využívat členských výhod,
e) používat v titulcích filmů, eventuálně v dalších materiálech za jménem zkratku A. F. S.

§ 8 Povinnosti členů
Členové A. F. S. mají tyto povinnosti:
a) účastnit se práce v A. F. S. a plnit úkoly vyplývající z členství, nebo ze svěřené funkce,
b) dodržovat stanovy, vnitřní organizační normy a rozhodnutí orgánů A. F. S.,
c) vyvarovat se jednání, které by mohlo narušit cíle činnosti A. F. S.,
d) platit stanovené členské příspěvky.

§ 9 Zánik členství
Členství v A. F. S. zaniká:
a) vystoupením písemně oznámeným výboru A. F .S.,
b) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
c) zrušením členství (vyloučením), o vyloučení člena rozhoduje valná hromada na návrh výboru.

III. Organizační systém A. F. S.
§ 10 Orgány
Orgány A. F. S. jsou:
a) valná hromada
b) výbor

§ 11 Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem A. F. S. je valná hromada. Svolává jí nejméně jednou za rok výbor a to písemně
elektronickou poštou, nejméně 2 týdny předem s uvedením doby, místa a programu jednání.
V případě nutnosti, požádá-li o to alespoň třetina členů A. F. S., musí výbor svolat mimořádnou
valnou hromadu.
2. Valná hromada zejména:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti A. F. S., zprávu o hospodaření za uplynulé období a rozpočet na
následující rok,
b) určuje zásady práce, hlavní úkoly a cíle,
c) schvaluje vnitřní normy A. F. S.,
d) schvaluje stanovy A. F. S., jejich změny a doplňky,
e) volí a odvolává členy výboru,
f) rozhoduje o přijetí člena,
g) na návrh výboru rozhoduje o vyloučení člena,
h) rozhoduje o zániku A. F. S.,
i) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků.

3. Valná hromada je schopná usnášení, jestliže je hlasování přítomna nebo při něm řádně zastoupena
nadpoloviční většina členů a nejméně dva členové výboru. Nesejde-li se ve stanovenou dobu více
jak polovina členů, je schůze usnášení schopná po půlhodině, ale pouze pokud jsou přítomni
minimálně dva členové výboru.
4. Rozhodnutí valné hromady je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů,
pokud není stanovami vyžadována dvoutřetinová většina všech členů.
5. K přijetí rozhodnutí valné hromady podle § 11, odst. 2, písm. d) a h) se vyžaduje souhlas dvou třetin
všech členů.
6. Jednání valné hromady řídí předseda, nebo jím pověřený místopředseda.
7. O jednání valné hromady se sepisuje protokol, který musí být podepsán předsedajícím a minimálně
jedním členem výboru.

§ 12 Výbor
1. Výbor A. F. S. plní funkci statutárního orgánu sdružení a řídí jeho činnost mezi valnými hromadami.
2. Výbor A. F. S. je volen na období tří let. Výbor je pětičlenný a má právo kooptovat nové členy
výboru z členů sdružení.
3. Navenek je A. F. S. zastupován předsedou a místopředsedy. Tito mají rovněž právo disponovat
majetkem A. F. S.
4. Výbor je složen z předsedy a čtyř místopředsedů, z nichž jeden zastává funkci pokladníka.
5. Předseda, místopředsedové a pokladník jsou voleni valnou hromadou a to nadpoloviční většinou
přítomných členů.
6. Znovuzvolení do výboru je přípustné.
7. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
nebo předsedou pověřeného člena výboru. Schůzi výboru svolává předseda výboru. Předseda výboru
A. F. S. je povinen výbor svolat, požádá-li o to nejméně polovina členů výboru.
8. O každé schůzi výboru se zhotovuje zápis, který musí být podepsán minimálně 2 členy výboru.
9. Výbor může k zabezpečení administrativních prací přijmout administrativní sílu.
10. Výbor může k vykonávání odborných činností přizvat odborníky, i když nejsou členy A. F. S.
Výbor může tyto odborníky pověřit jednáním za A. F. S. v konkrétních případech.
11. Výbor A. F. S. zajišťuje a je zodpovědný za:
a) naplňování poslání sdružení,

b) dodržování stanov sdružení, vnitřních organizačních norem a platných právních předpisů ČR,
c) hospodaření s prostředky A. F. S. v souladu s právními předpisy,
d) vypracování výroční zprávy o činnosti sdružení,
e) vypracování účetní uzávěrky a rozpočtu na následující rok,
f) vypracování návrhu stanov A. F. S. a vnitřních organizačních norem, včetně jejich změn,
g) evidenci členů A. F. S., návrhy na vyloučení či zrušení členství.

§ 13 Vnitřní organizační normy
Valná hromada může přijmout vnitřní organizační normy, a to zejména:
a) jednací a organizační řád
b) zásady pro přijímání, zrušení a zánik členství
c) zásady pro hospodaření s prostředky sdružení

IV. Právní postavení a majetek A. F. S.

§ 14 Právní subjektivita
1. Nositelem právní subjektivity je A. F. S. o.s.
2. Za A. F. S. o.s. vždy jedná předseda, nebo předsedou pověřený místopředseda a jeden člen výboru.
Podpisování za A. F. S. se děje tak, že k názvu sdružení oba jednatelé připojí svůj podpis.

§ 15 Majetek
Majetek A. F. S. tvoří hmotné a finanční prostředky získané z členských příspěvků, z darů od fyzických a
právnických osob.

V. Závěrečná ustanovení
§ 16 Zánik sdružení
1. Při zániku A. F. S. se postupuje v souladu s platným právním předpisem.
2. Sdružení zanikne, usnese-li se na tom valná hromada, svolaná zvlášť k tomuto účelu, dvoutřetinovou
většinou všech členů.
3. Při zániku A. F. S. se provede majetkové vypořádání podle platných právních předpisů.
4. Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem ve složení Hedvika Hansalová, Šimon Špidla,
Adam Brothánek na ustavující schůzi konané dne 22. 2. 2013. Členové přípravného výboru se tímto
považují za členy A. F. S.
5. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra České republiky podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

