Etický kodex FESTAS
Preambule
FESTAS - festivalová asociace z.s. (dále jen „FESTAS“ nebo „asociace“) je nezávislým
zájmovým spolkem, který si klade za cíl sdružovat a kultivovat festivalový trh v České
republice a vystupovat jako jeho zástupce vůči vnějším institucím, především těm
spadajícím pod státní správu. FESTAS je asociací otevřenou, jejímiž členy se mohou stát
všichni profesionálové v oblasti pořádání hudebních festivalů, kteří splňují podmínky
členství. Tyto podmínky určují platné stanovy asociace a následující etický kodex
shrnující základní principy a hodnoty společné všem členům asociace FESTAS. Členská
základna asociace přijímá tento etický kodex v přesvědčení o tom, že principy a
hodnoty v něm zakotvené jsou zásadní pro poctivé fungování v rámci festivalového
trhu. Přihlášení se k tomuto kodexu je považováno za jednu z nezbytných podmínek
vzniku členství v asociaci.

Etický kodex FESTAS - festivalová asociace z.s.
1.

Společné postupy

Jedním ze základních poslání asociace FESTAS je jednotná reprezentace a vystupování
festivalového trhu vůči vnějším subjektům, především státní správě. Pravidelné členské
schůze stanovují témata, kterými se má asociace prostřednictvím své výkonné složky
(pověřeného výkonného ředitele nebo statutárního orgánu, jímž je rada spolku),
zabývat. Členové asociace mají právo na informace o aktuálním stavu jednání v
jednotlivých otázkách, tyto informace jim průběžně přináší výkonné složky asociace
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zpravidla formou členského newsletteru. Jestliže členská základna svěří výkonným
složkám jednání jménem asociace v určité otázce, pak v této věci nepodnikají jednotliví
členové žádné kroky samostatně.

2. Rozvoj festivalového trhu
Jako platforma sdružující profesionály z festivalového trhu chce FESTAS přispívat k jeho
rozvoji skrze spolupráci členských subjektů. Projekty vzájemné spolupráce stanovují
průběžně členské schůze asociace v závislosti na aktuálních potřebách a možnostech
asociace. Společným projektem asociace mohou být například diskusní panely mezi
pracovníky členských festivalů v různých oblastech, workshopy pro členy asociace a
jejich pracovníky, společný nákup vybavení, společné jednání s dodavateli a podobně.
Účast členů na společných projektech asociace není povinná, účastní se jí dle svého
uvážení. Člen asociace nesmí činit nic, čím by společné úsilí ostatních členů
znemožňoval nebo narušoval.

3. Poctivost a profesionalita
Členství v asociaci FESTAS má sloužit zúčastněným subjektům také jako známka kvality.
Asociace si klade za cíl sdružovat profesionály festivalového trhu, kteří své podnikání
vykonávají poctivě a v souladu s právním řádem České republiky. Členové asociace si
uvědomují, že stejně jako v dalších oblastech podnikání, i v rámci festivalového trhu
platí jistá kolektivní reputace, jejíž poškození jde k tíži všem subjektům, kteří se v rámci
trhu pohybují. S vědomím účasti na této kolektivní reputaci dbají členové asociace o
rozvoj a profesionalizaci festivalového prostředí nejen v rámci vzdělávání a rozvíjení
vlastních pracovníků, ale i v rámci asociačních projektů. Mimoto členové asociace jako
podnikatelé - profesionálové znají své možnosti a zároveň rizika spojená s pořádáním
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hudebních festivalů, proto jsou si vědomi svých možností a jejich limity při své činnosti
nepřekračují. Chrání tak nejen sebe, ale i festivalový trh jako takový.

4. Korektní konkurenční vztahy
Stejně jako v každém podnikání i u hudebních festivalů existuje konkurenční prostředí.
Ambicí asociace v žádném případě není takové prostředí regulovat či odstraňovat.
Členové asociace postupují vůči svým konkurentům korektně v souladu s dobrými
mravy a legislativou obzvláště v oblasti zákazu nekalosoutěžního jednání. Členové
asociace si vzájemně i se subjekty mimo asociaci FESTAS konkurují prostřednictvím
svého programu a služeb, nikoliv skrze jednání způsobilé ostatní subjekty poškozovat. V
případě, kdy je nezbytné, aby členský subjekt uveřejňoval jakékoliv údaje o
konkurentech, musí tak činit pouze na základě veřejných a bez pochybností ověřitelných
informací.

5. Společenská odpovědnost
Členové asociace FESTAS si uvědomují svůj společenský vliv vyplývající ze sdružování lidí
a komunit v rámci kulturních akcí. V přesvědčení o rovnosti všech lidí bez rozdílu pohlaví,
víry, původu, rasy, sexuální orientaci se členové zavazují vyvarovat všech činností, které
by byly v rozporu s tímto přesvědčením. Členové asociace FESTAS zároveň považují za
nevhodné využívání kulturních akcí k propagaci politických stran či hnutí. V případě, kdy
pořadatel svou akci k těmto účelům poskytne či sám využije, je povinen důkladně zvážit
důsledky svého jednání a slučitelnost myšlenek a názorů takové strany či hnutí s
demokratickými principy svobodné společnosti. Členové asociace se zavazují
nepropagovat ani neumožnit propagaci myšlenek směřujících k potlačování osobních
práv a svobod garantovaných Ústavním pořádkem České republiky v rámci akcí, jejichž
jsou pořadateli. Asociace FESTAS zároveň podporuje myšlenky trvale udržitelného
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rozvoje. Snahou asociace je vyvíjet iniciativy směřující k omezení negativních externalit
vznikajících z pořádání kulturních akcí a ke snižování jejich ekologické stopy.

6. Vymahatelnost etického kodexu
Tento etický kodex přijímá členská základna FESTAS s úmyslem řídit se principy v něm
zakotvenými a na znamení přihlášení se k hodnotám v něm popsaným. S úmyslem
posílit vymahatelnost dodržování tohoto kodexu stanovuje asociace následující
postupy pro zajištění jeho působnosti.
Každý člen festivalové asociace FESTAS je oprávněn podat podnět radě spolku v
případě podezření na jednání jiného člena, které je v rozporu s tímto kodexem. Rada
spolku buď sama nebo prostřednictvím výkonného ředitele vyzve subjekt, proti kterému
je podnět podán, k vyjádření. Na vyjádření dotčeného subjektu je stanovena lhůta v
délce 30 pracovních dnů. Výkonné složky asociace zároveň dotčený subjekt vyzvou k
nápravě či upuštění od škodného jednání a snaží se o mediaci v rámci řešení sporu
mezi oběma stranami.
Pokud není možné spor vyřešit smírnou cestou, předloží jej výkonné složky členské
základně k posouzení. Ta je oprávněna 2/3 většinou hlasů všech členů asociace člena
porušujícího principy etického kodexu vyloučit z členství v asociaci. V takovém případě
člen ztrácí bez náhrady veškerá práva spojená s členstvím okamžikem rozhodnutí
členské základny. Pro toto hlasování je přípustná metoda per rollam (tedy rozhodování
mimo členskou schůzi) s ohledem na vyžadování 2/3 většiny všech členů asociace.

Tento etický kodex byl přijat členskou schůzí FESTAS - festivalová asociace z.s.
dne 16. ledna 2018 v Praze.
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