
 

 

 

Stanovy spolku 
Ve znění platném k 1.1.2020 

„FESTAS – festivalová asociace z. s.“ 
(dále jen „spolek“) 

založeného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
1. Spolek má postavení právnické osoby soukromého práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s 

působností na území České republiky. 
Název spolku: FESTAS – festivalová asociace z. s. 
Sídlo spolku: Praha 

2.  Spolek se zakládá na dobu neurčitou. 
II. 

Účel a poslání spolku 
1. Účelem spolku je sdružovat pořadatele významných českých hudebních festivalů, jejichž cílem je prezentace a 

rozvoj hudební festivalové scény. 
2. Základním posláním spolku směřujícím k naplnění svého účelu je zejména rozvíjení různých forem spolupráce 

mezi členy, prezentace, kultivace a podpora hudební festivalové scény, sjednocení postojů členů spolku vůči 
orgánům státní správy, samosprávy a mezinárodním vládním i nevládním institucím, zaujímání stanovisek 
k legislativním úpravám, prosazovaní změn v ekonomickém a legislativním prostředí, spolu s prosazováním 
rovných podmínek při čerpání veřejných zdrojů, komunikace s médii, s odbornou i laickou veřejností.  

 
III. 

Hlavní činnost spolku 
1. Činnost spolku směřuje k naplnění svého účelu a poslání v souladu s čl. II. těchto stanov, coby společného zájmu 

jeho členů. Hlavní formou dosahování cílů spolku je zejména: 
• prosazování zájmů spolku, 
• organizace konferencí, diskuzí, přednášek, workshopů, 
• pořádání kulturních setkání, 
• vydavatelská činnost, 
• vzdělávací činnost, 
• propagace a PR. 

 
IV. 

Vedlejší činnost spolku 
1. Spolek může za účelem podpory hlavní činnosti vymezené v čl. III. těchto stanov nebo hospodárného využití 

majetku spolku vyvíjet i vedlejší činnost spočívající ve výdělečné činnosti. Zisk z těchto činností spolek použije 
pro spolkovou činnost či na správu spolku.  



 

 

V. 
Členství 

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá právnická nebo fyzická osoba starší 18 let 
pořádající hudební festival, který splňuje níže uvedená kritéria: 
a) festival, který existuje déle než 3 roky, 
b) festival je na základě písemné přihlášky doručené předsedovi rady spolku doporučen minimálně třemi 
stávajícími členy spolku. Festival je přijat za člena spolku nejméně ¾ většinou všech přítomných členů spolku na 
nejbližší členské schůzi, 
c) na festivalu vystupuje více jak 10 interpretů, 
d) trvá více jak jeden den, 
e) člen spolku přijme Etický kodex spolku, 
f) člen spolku uhradí členský poplatek, 

 2. Právnickou osobu zastupuje ve spolku její statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.  
 3. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. Prvními 

zakládajícími členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. 
 4. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby nebo z následujících důvodů: 

 4.1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena radě spolku; 
 4.2. člen přestal pořádat hudební festival splňující kritéria uvedená v čl. V. odst. 1; 
 4.3. smrtí člena jako fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby nebo jejich oprávnění pořádat festival; 
 4.4. doručením rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li 

v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje 
jeho účel a poslání spolku dle čl. II těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VI 
těchto stanov, nebo pro porušení Etického kodexu spolku; 

 4.5. nezaplacením členského poplatku ve stanovené době; 
 4.6. z jiných důvodů uvedených v zákoně. 

 5. Členové spolku neručí za dluhy spolku. 
 

VI. 
Práva a povinnosti členů 

 1. Každý člen spolku má právo: 
 1.1. účastnit se činností organizovaných spolkem, užívat členských výhod, majetku a zařízení spolku, 
 1.2. účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích, 
 1.3. volit a být volen do všech orgánů spolku, 
 1.4. podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy orgánům spolku, 
 1.5. vystoupit ze spolku. 

 2. Každý člen spolku má povinnost: 
 2.1. dodržovat stanovy, Etický kodex spolku, usnesení členské schůze a rozhodnutí rady spolku přijatá dle 

stanov; 
 2.2. podílet se s nejvyšší možnou péčí na správě záležitostí spolku; 
 2.3. řádně a včas platit členské příspěvky jakož i další poplatky, uložené rozhodnutím členské schůze; 
 2.4. šetřit a chránit majetek spolku a čest jeho členů; 



 

 

 2.5. dodržovat zásady etiky, občanskou morálku, a dbát dobrého jména spolku. 
 

VII. 
Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
a) členská schůze  
b) rada spolku, kterou tvoří předseda a 2 místopředsedové 
c) kontrolor 
d) výkonný ředitel spolku 
 
1. Členská schůze 
 1.1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech členů – členská schůze. Členskou schůzi svolává předseda spolku, a 

to minimálně jedenkrát do roka nejméně 20 dnů před jejím konáním. 
 1.2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina členů spolku. Členská schůze rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů jsou si rovny. 
V případě, že členská schůze není usnášeníschopná, svolá předseda spolku další členskou schůzi v náhradním 
termínu, o kterém vyrozumí členy nejméně 20 dnů před jejím konáním. Tato náhradní členská schůze je 
usnášeníschopná, pokud jsou na ni přítomni minimálně 3 členové. 

 1.3. O rozhodnutích přijatých na členské schůzi pořizuje pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují 
dva členové spolku, přítomní na členské schůzi.   

 1.4. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, a to zejména: 
• volí předsedu rady spolku, 
• rozhoduje o změně stanov, 
• projednává všechny nejdůležitější otázky činnosti a programu spolku, 
• rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku v souladu s těmito stanovami, 
• projednává a schvaluje zprávu o činnosti a o hospodaření spolku za předchozí účetní období, 
• schvaluje rozpočet spolku předložený radou spolku, 
• schvaluje výši a splatnost členských příspěvků, 
• volí a odvolává radu spolku, kontrolní orgán a sekretáře spolku 
• rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, určuje osobu likvidátora, 
• rozhoduje a založení, zrušení či přeměně pobočného spolku. 

 
2. Rada spolku 
2.1. Rada spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku a tvoří ji předseda a dva místopředsedové.  
2.2. Rada spolku je volena členskou schůzí spolku na dvouleté funkční období. 
2.3. Předseda spolku zejména: 

• reprezentuje spolek navenek, 
• podílí se na běžných provozních věcech spolku, 
• řídí a svolává radu spolku, 
• vykonává činnost svěřenou mu stanovami nebo usneseními členské schůze, 
• svolává a řídí členskou schůzi, 



 

 

• svolá do jednoho měsíce členskou schůzi, požádá-li ho o to minimálně 1/3 členů spolku. 
2.4. V případě nepřítomnosti nebo odstoupení předsedy spolku vykonávají jeho činnost místopředsedové spolku. 
2.5. Rada spolku zejména: 

• spravuje majetek spolku a rozhoduje o jeho hospodárném využití, 
• rozhoduje o běžných provozních věcech spolku, 
• řídí činnost spolku mezi jednotlivými členskými schůzemi.  
• sestavuje zprávy o činnosti a hospodaření spolku, 
• zadává úkoly sekretáři spolku,  
• v případě, že není zvolen sekretář spolku nebo kontrolor vykonává jemu svěřenou činnost, 
• připravuje návrh plánu činnosti a rozpočtu a předkládá jej členské schůzi, 
• dále přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny členské schůzi, anebo ve 

věcech, které jí byly členskou schůzí uloženy.  
2.6. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis nejméně dva členové rady spolku. K 

jednání jménem spolku v dílčích věcech může být radou spolku zmocněn jen jeden člen rady nebo další osoba. 
Plná moc podepsaná dvěma členy rady spolku musí být v takovém případě udělena písemnou formou s 
přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah 
zmocnění. 

2.7. Členům rady spolku mohou být za jejich činnost ve prospěch spolku poskytnuty finanční náhrady. 
 

3. Kontrolor 
3.1. Kontrolor je volen členskou schůzí spolku na dva roky. 
3.2. Kontrolor kontroluje hospodaření spolku a předkládá své závěry členské schůzi. 
3.3. Rada spolku je povinna umožnit kontrolorovi nahlédnout do účetních dokladů spolku a pořizovat si z nich kopie 

nebo poznámky. 
 
4. Výkonný ředitel spolku 
4.1. Výkonný ředitel spolku je volen a odvoláván radou spolku na dobu neurčitou. 
4.2. Výkonný ředitel spolku zejména: 

• realizuje běžnou činnost spolku, 
• účastní se jednání rady spolku a členské schůze spolku, 
• vede evidenci členů spolku, 
• připravuje podklady pro ostatní orgány spolku, 
• může být pověřen radou spolku k zastupování spolku navenek. 

 
VIII. 

Majetek a hospodaření spolku 
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, 

z darů, ze státních příspěvků, grantů, od partnerů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek 
může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost vedlejší výdělečnou činností dle čl. IV. 
těchto stanov. 



 

 

2. 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 je dále možno použít k 
úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku. 

3. Prostředky spolku mohou být použity na řádnou mzdu či odměnu za výkon funkce dle stanov, či sjednaných na 
základě platných smluv. 

4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních 
předpisů spolku. 

5. Rada spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější 
využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, 
který je správou majetku spolku pověřen. 

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. 
7. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být upraveny ve vnitřních předpisech a 

směrnicích spolku. 
 

IX. 
Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání při jeho zániku 

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze 
nebo z jiných zákonných důvodů. 

2. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek tak, že bude převeden na jinou právnickou osobu neziskového 
charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména 
zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tyto stanovy nabydou účinnosti dnem jejich schválení ustavující schůzí spolku.   
 
Toto aktualizované znění stanov bylo přijato členskou schůzí spolku dne 1. 11. 2018. 
 
 
_________________________________ 
zapsal Mgr. František Švadlena, místopředseda spolku 
 
 
V Praze dne 1. 11. 2018 
 
 
 
 
 
 


