STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S.
ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z. S.
I. NÁZEV SPOLKU
Spolek přijal název „Asociace producentů v audiovizi, z. s.“, který může být vyjádřen i zkratkou „APA“.
IČ: 61379654

II. SÍDLO SPOLKU
Sídlem spolku je Česká republika, PSČ: 110 00, Praha 1, Národní 60/28.
Spolek vyvíjí činnost na území celého světa.

III. CÍL SPOLKU
APA je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou
k právnímu jednání. APA je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek založený za účelem naplňování
společného zájmu svých členů. Cílem činnosti spolku je ochrana zájmů producentů a výrobců audiovizuálních děl.
K naplnění svých cílů spolek zejména:
a) podporuje zájmy svých členů v oblasti zajištění podmínek výroby audiovizuálních děl v České republice;
b) zabývá se studiem všech otázek, týkajících se podmínek výroby a šíření audiovizuálních děl v České republice;
c) vytváří pracovní skupiny pro studium problematiky výroby audiovizuálních děl a spolupracuje s obdobnými
spolky, odbornými pracovišti, orgány státní správy a mezinárodními organizacemi obdobného zaměření
v zahraničí;
d) zpracovává pro orgány státní správy iniciativní návrhy spojené s problematikou výroby audiovizuálních děl
v České republice v oblasti legislativní a prováděcí a zúčastní se práce v poradních orgánech;
e) zpracovává pro své členy doporučení a informace k problematice výroby audiovizuálních děl, poskytuje
konzultační služby pro výrobce audiovizuálních děl v České republice a organizuje odborné semináře pro své
členy;
f) vyjadřuje se k návrhům legislativních úprav v oblasti audiovize a k návrhům osob a spolku, které mají vliv na
podmínky výroby audiovizuálních děl;
g) dbá o dodržování samoregulačních etických principů v činnosti členů spolku a za tím účelem přijímá Etický
kodex.

IV. VZNIK ČLENSTVÍ
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu
a nepřechází na právního nástupce člena, který je právnickou osobou. Členem spolku může být výrobce nebo
producent audiovizuálních děl – fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo nebo bydliště v České republice,
která vykonává svou dosavadní činnost způsobem, který neodporuje zásadám spolku, jeho stanovám a Etickému
kodexu, a která souhlasí se stanovami spolku (dále jen „člen spolku“).
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2. Za výrobce audiovizuálních děl pro účely těchto stanov se považují osoby, které vyrábějí audiovizuální díla
v zakázce, tj. z podnětu jiných osob. Za producenta se pro účely těchto stanov považují osoby, které producentsky
iniciují přípravu a zajišťují výrobu audiovizuálních děl.
3. Členem spolku nemůže být právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem televizního vysílání, nebo je
majetkově propojena s provozovatelem televizního vysílání jako jeho servisní organizace. Dále členem spolku
nemůže být fyzická nebo právnická osoba, která je majetkově propojena s fyzickou nebo právnickou osobou,
která vykonává činnost reklamní agentury. O výjimkách z tohoto kritéria rozhoduje valná hromada.
4. Členem spolku podle těchto stanov je každá osoba, která byla přijata či považována za člena před účinností
těchto stanov.
5. Nový člen spolku může být přijat na základě písemné přihlášky, která bude doručena představenstvu spolku.
V přihlášce bude kromě identifikace uchazeče o členství uvedeno, že podáním přihlášky souhlasí se stanovami
spolku a dalšími předpisy spolku a zavazuje se jimi v případě přijetí řídit.
6. Přihlášku musí podpořit doporučením minimálně tři členové spolku.
7. Představenstvo projedná přihlášku, zejména pak přezkoumá splnění podmínek členství. Představenstvo
rozhodne o doporučení přihlášky ke schválení valnou hromadou, které krátce odůvodní.
8. O přijetí za člena spolku rozhoduje valná hromada, po projednání přihlášky představenstvem. Je-li takový návrh
valnou hromadou zamítnut, lze o přijetí za člena žádat nejdříve po šesti měsících ode dne zamítavého rozhodnutí.
Podrobnější kritéria pro přijetí členů může stanovit valná hromada.
9. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí písemným
oznámením zaslaným spolku jiného zástupce. Tento zástupce musí být fyzickou osobou těšící se pověsti
odborníka a čestného člověka; totéž platí i pro členy spolku – fyzické osoby.
10. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
11. Vedle řádného členství popsaného v předchozích ustanoveních tohoto článku, se zřizuje i členství junior, určené
pro mladé začínající výrobce a producenty audiovizuálních děl. Členem juniorem se může stát fyzická osoba,
která působí jako výrobce nebo producent audiovizuálních děl a není starší než 28 let. Výkon činnosti producenta
bude potvrzen doporučením alespoň tří členů. Návrh na přijetí jako člena juniora podává valné hromadě
představenstvo, na vznik členství se použijí přiměřeně ustanovení odst. 1 -10 tohoto článku.
12. Členství junior je časově omezené, a to na dobu trvání 1 rok, člen junior podá následně přihlášku do spolku, s tím,
že mu bude prominuta podmínka doporučení tří členů spolku (odst. 6).
13. Valná hromada spolku může rozhodnout o tom, že udělí fyzické osobě, která působila jako výrobce
audiovizuálních děl nebo producent, nebo se účastnila na podnikání právnické osoby, která byla/je výrobcem
audiovizuálních děl nebo producentem, čestné členství ve spolku. Čestným členem se může stát taková osoba,
která při své činnosti jednala vždy způsobem slučitelným se zásadami spolku a jeho Etickým kodexem, a která
je zároveň významnou osobností na poli výroby nebo produkce audiovizuálních děl. Návrh na udělení čestného
členství podává valné hromadě spolku představenstvo svým rozhodnutím.
14. Čestné členství se uděluje na dobu neurčitou.
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V. POZASTAVENÍ A ZÁNIK ČLENSTVÍ
1. Členovi spolku, kterému je členství pozastaveno, nepřísluší výkon žádných členských práv ani nemá nárok na
výhody či informace náležející členům. Člen spolku, kterému bylo členství pozastaveno, nemá povinnost platit
členský příspěvek.
2. Členovi spolku může být pozastaveno členství rozhodnutím představenstva na vlastní žádost člena, na návrh
etické komise či pro zahájení insolvenčního řízení.
3. O žádosti člena o pozastavení členství rozhodne představenstvo neprodleně po doručení žádosti člena či návrhu
etické komise.
4. Představenstvo rozhodne o pozastavení členství vždy, bude-li člen v prodlení s úhradou členského příspěvku,
ačkoliv k jeho úhradě byl vyzván představenstvem písemnou upomínkou.
5. Etická komise navrhne představenstvu pozastavení činnosti v případě, že:
a) etická komise shledá ve svém rozhodnutí, že jednání člena bylo v hrubém rozporu s Etickým kodexem
a etická komise zároveň navrhne délku pozastavení členství v délce maximálně 3 let nebo
b) etická komise shledá, že člen spolku nesplňuje podmínky pro členství a tento je ani v určené lhůtě nesplní.
6. V případě pozastavení členství pro zahájení insolvenčního řízení trvá pozastavení činnosti po dobu trvání řízení.
7. Člen, o jehož pozastavení členství bylo rozhodnuto, se může proti rozhodnutí o pozastavení odvolat k valné
hromadě ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Rozhodnutí valné hromady je konečné. Odvolání proti
rozhodnutí o pozastavení členství nemá odkladný účinek.
8. Pozastavení členství je dočasné. Skončí buď uplynutím v rozhodnutí stanovené lhůty nebo rozhodnutím
představenstva na návrh pozastaveného člena nebo etické komise. Nebude-li pozastavené členství obnoveno do 3
let od pozastavení členství, členství ve spolku zaniká.
9. Členství ve spolku může zaniknout vystoupením ze spolku, vyloučením ze spolku, zánikem člena právnické osoby
a úmrtím člena fyzické osoby.
10. Vystoupit může každý člen spolku, a to písemně, kdy vystoupení musí být doručeno spolku. Členství zaniká dnem,
kdy je vystoupení doručeno spolku.
11. Vyloučení člena spolku je možné rozhodnutím valné hromady, a to na návrh etické komise. Důvodem pro
vyloučení člena ze spolku je:
a) zvlášť hrubé porušení Etického kodexu, které není možné odčinit nebo které je způsobilé spolku učinit
zvlášť závažnou újmu;
b) nezaplacení členského příspěvku i přes upomenutí.
12. Rozhodnutí o vyloučení přijaté valnou hromadou je možné napadnout odvoláním doručeným spolku do 15 dnů
ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno vyloučenému členovi. Na základě odůvodněného odvolání, bude vyloučení
znovu projednáno valnou hromadou na dalším zasedání, odvolání nemá odkladný účinek. Toto rozhodnutí valné
hromady je již konečné. V případě, že valná hromada odvolání vyhoví, členství se obnovuje ke dni nového
rozhodnutí valné hromady. Tím není dotčeno právo člena domáhat se ochrany svých práv před soudem dle
příslušných ustanovení zákona.
13. Ustanovení tohoto článku se vztahují i na člena juniora a přiměřeně na čestného člena.
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VI. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
1. Povinností člena je platit členský příspěvek ve výši stanovené valnou hromadou a podporovat cíle a zájmy
spolku, chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dodržovat stanovy, Etický kodex, jakož i případně další
předpisy, které budou spolkem vydány.
2. Povinností člena juniora je platit členský příspěvek ve výši stanovené valnou hromadou a podporovat cíle
a zájmy spolku, chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dodržovat Etický kodex, jakož i případně další
předpisy, které budou spolkem vydány.
3. Povinností čestného člena je podporovat cíle a zájmy spolku, chránit a zachovávat dobré jméno spolku
a dodržovat Etický kodex, jakož i případně další předpisy, které budou spolkem vydány. Čestný člen nemá
povinnost hradit členský poplatek.
4. Výše členského příspěvku je stanovena valnou hromadou spolku, a to jako příspěvek za rok. Každý člen má
povinnost platit členský příspěvek v plné výši, pokud mu v daném kalendářním roce trvalo členství, bez ohledu
na jeho délku (ať vzhledem k přijetí nebo pozastavení členství či vyloučení). Členové junioři platí členský
příspěvek ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady.
5. Každý člen je povinen sdělit spolku adresu, telefonní číslo a e-mail, a to při každé jejich změně. V případě, že tak
neučiní, nebo údaje, které uvede, nebudou správné, či si na těchto údajích nebude přebírat zprávy, písemnosti
a rozhodnutí zaslané spolkem, budou takové zprávy, písemnosti považovány za doručené dnem, kdy spolek zjistí
jejich neúspěšné doručení.
6. Právem člena je zúčastňovat se valné hromady spolku s hlasovacím právem, navrhovat členy orgánů spolku,
účastnit se a zakládat pracovní skupiny, navrhovat členy etické komise, zúčastňovat se akcí organizovaných
spolkem, využívat informace, shromážděné spolkem a používat ve všech formách obchodního styku i styku
s veřejností označení, z něhož je patrné členství ve spolku.
7. Právem člena juniora je zúčastňovat se valné hromady spolku bez hlasovacího práva, účastnit se a zakládat
pracovní skupiny, zúčastňovat se akcí, organizovaných spolkem, využívat informace, shromážděné spolkem
a používat ve všech formách obchodního styku i styku s veřejností označení, z něhož je patrné členství junior ve
spolku.
8. Právem čestného člena spolku je zúčastňovat se valné hromady spolku s hlasovacím právem, možností být
volen do orgánů spolku, účastnit se a zakládat pracovní skupiny, zúčastňovat se akcí, organizovaných spolkem,
využívat informace, shromážděné spolkem a používat ve všech formách obchodního styku i styku s veřejností
označení, z něhož je patrné čestné členství ve spolku.

VII. ORGÁNY SPOLKU
1. Orgány spolku jsou valná hromada, představenstvo, výkonný ředitel, etická komise a pracovní skupiny.
2. Valná hromada může zřídit i jiné orgány. Přitom je povinna současně určit, kdo bude členem takového orgánu,
jaký bude úkol takového orgánu a zásady jeho činnosti.
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VIII. VALNÁ HROMADA
1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada spolku. Valná hromada spolku se schází podle potřeby, nejméně
však 1x ročně.
2. Valná hromada:
•
schvaluje změny a doplňky stanov spolku,
•
přijímá Etický kodex a pravidla pro vydání nálezů o porušení Etického kodexu APA,
•
schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku, předkládanou představenstvem spolku,
•
schvaluje návrh rozpočtu spolku a zprávu o finančním hospodaření spolku a výši členských příspěvků
spolek na každý rok,
•
volí a odvolává představenstvo spolku,
•
volí a odvolává členy etické komise spolku,
•
rozhoduje o přijetí a vyloučení členů spolku,
•
rozhoduje o odvolání proti pozastavení členství a vyloučení člena ze spolku,
•
rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku,
•
schvaluje program činnosti spolku na další období a rozhoduje o termínech a programu zasedání valné
hromady a úkolech představenstva; pořad zasedání může doplnit bez ohledu na počet přítomných.
3. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je na jejím zasedání přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina
členů spolku.
4. Valná hromada rozhoduje hlasováním. Každý člen spolku má jeden hlas. V případě své neúčasti na valné
hromadě spolku může člen zplnomocnit k výkonu svých hlasovacích práv kteréhokoliv z členů spolku. Každý člen
může být zplnomocněn k jednání na valné hromadě maximálně 5 členy. V případě, že by některý člen vystupoval
v plné moci více než 5 členů spolku, nebude se k hlasům žádných zastoupených členů přihlížet vůbec.
5. Valná hromada rozhoduje většinou přítomných členů, o dobrovolném rozpuštění spolku však rozhoduje
třípětinovou většinou přítomných členů.
6. Valná hromada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (rozhodnutí per rollam). Návrh na hlasování mimo
zasedání je oprávněn předkládat předseda představenstva členům spolku k vyjádření s oznámením lhůty, ve
které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen spolku ve lhůtě, která nemůže být kratší než 14 dnů,
platí, že s návrhem souhlasí. Výsledky hlasování jednotlivým členům spolku oznámí předseda představenstva
spolku nebo výkonný ředitel do 15 dnů od skončení lhůty. Písemná forma pro podání návrhu a pro vyjádření člena
spolku je považována za splněnou, pokud je návrh i vyjádření zasláno elektronickou formou.
7. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu vždy nejpozději do 30 dnů, požádá-li o to písemnou formou
více jak třetina členů spolku a vždy, vyžaduje-li to zájem spolku.

IX. PŘEDSTAVENSTVO
1. Valná hromada volí desetičlenné představenstvo z řad členů spolku, v čele s předsedou a jedním místopředsedou
na období dvou let (ne však déle než do zahájení druhého řádného zasedání valné hromady následujícího po
zasedání, které je zvolilo) na návrh podaný některým ze členů spolku. Po uplynutí funkčního období vykonává
člen představenstva svou funkci až do nejbližšího zasedání valné hromady.
2. Návrh na kandidáta člena představenstva je oprávněn podat člen spolku, který je zároveň povinen oznámit, zda
je kandidát navrhován do funkce člena představenstva jako zástupce výrobců reklamy, jako zástupce producentů
filmové tvorby, jako zástupce producentů televizní tvorby, jako zástupce producentů dokumentární tvorby nebo
jako zástupce producentů animované tvorby.
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3. Při volbě členů představenstva přihlédne valná hromada k rovnoměrnému zastoupení zástupců výrobců reklamy
a zakázky a producentů filmové, televizní, animované a dokumentární tvorby v představenstvu a to tak, že do
představenstva musí vždy být zvoleni 3 zástupci výrobců reklamy a zakázky, 3 zástupci producentů filmové
tvorby, 2 zástupci producentů televizní tvorby,
1 zástupce producentů animované tvorby a 1 zástupce producentů dokumentární tvorby. Při rovnosti hlasů pro
dva nebo více kandidátů bude zvolen za člena představenstva ten kandidát, který obdrží v opakovaném kole
volby více hlasů od přítomných členů. Při rovnosti hlasů v opakovaném kole volby bude člen představenstva
určen losem.
4. Jestliže funkce některého člena představenstva zanikne před uplynutím funkčního období, náhradním členem
představenstva se stává kandidát, jenž ve stejné kategorii producentské činnosti získal na poslední valné
hromadě, jež volila představenstvo, nejvyšší počet hlasů z neúspěšných kandidátů. Není-li takové osoby nebo
nesouhlasí-li se svým povoláním, rozhodne o náhradním členu představenstva hlasováním per rollam valná
hromada. Mandát náhradního člena představenstva končí na nejbližším zasedání volební valné hromady, která
má volit nové představenstvo. Kooptace se nepřipouští.
5. Předsedu představenstva a místopředsedu představenstva spolku volí ze svého středu představenstvo.
6. Představenstvo je kolektivním statutární orgánem spolku, který koordinuje a řídí činnost spolku rozhoduje ve
všech věcech, které tyto stanovy nesvěřují jinému orgánu.
7. Představenstvo svolává výkonný ředitel nebo předseda nejméně jedenkrát za čtvrtletí ve lhůtě nejméně 5 dnů
před konáním zasedání, a to pozvánkou zaslanou zpravidla elektronicky všem členům představenstva.
8. Pro platnost rozhodnutí představenstva se vyžaduje, aby pro rozhodnutí hlasovala většina přítomných členů
představenstva. V případě rovnosti hlasů (s výjimkou hlasování o volbě nového předsedy) je rozhodující hlas
předsedy.
9. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (rozhodnutí per rollam). Návrh je oprávněn předkládat
výkonný ředitel nebo předseda představenstva členům představenstva k vyjádření s oznámením lhůty, ve které
mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen představenstva ve lhůtě, která nemůže být kratší než 7 dnů,
platí, že s návrhem souhlasí. Výsledky hlasování jednotlivým členům představenstva oznámí výkonný ředitel
nebo předseda spolku do 15 dnů od skončení lhůty. Písemná forma pro podání návrhu a pro vyjádření člena
představenstva je považována za splněnou, pokud je návrh i vyjádření zasláno elektronickou formou.
10. Představenstvo dále zejména odpovídá za správu majetku a nakládání s prostředky spolku a naplňuje cíle spolku
jako výkonný orgán spolku.
11. Za spolek navenek jedná a podepisuje ve všech věcech předseda představenstva spolu s jedním členem
představenstva.
12. Výkon funkce člena představenstva není honorován, pokud valná hromada neurčí jinak. Smlouvu o výkonu funkce
uzavírá v takovém případě s členem představenstva za spolek dva jiní členové představenstva.

X. VÝKONNÝ ŘEDITEL
1. Výkonný ředitel je fakultativním exekutivním orgánem spolku. O právní formě spolupráce výkonného ředitele se
spolkem a o výši jeho odměny rozhodne představenstvo.
2. Výkonný ředitel je volen do funkce bez časového omezení. O odvolání výkonného ředitele z funkce rozhoduje
rovněž představenstvo.
3. Výkonným ředitelem může být morálně bezúhonná zletilá fyzická osoba s odbornými znalostmi a organizačními
a komunikačními schopnostmi. Nemusí být členem spolku.
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4. Výkonný ředitel je oprávněn jednat jménem spolku v rozsahu stanoveném rozhodnutím
představenstva. Představenstvo na základě svého rozhodnutí vystaví výkonnému řediteli plnou moc k těm
jednáním za spolek, ke kterým má být zmocněn.
5. Výkonný ředitel se řídí pokyny představenstva nebo valné hromady, není-li jich, jedná podle svého nejlepšího
odborného i obecného vědomí a svědomí.
6. Výkonný ředitel se účastní valných hromad spolku, kde podává zprávu o své činnosti. Výkonný ředitel není
oprávněn na valné hromadě hlasovat, může se však vyjadřovat k předloženým návrhům a přijatým rozhodnutím.
7. Před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, může být výkonný ředitel odvolán představenstvem nebo valnou
hromadou, zejména v případě, že závažným způsobem poruší, nebo opakovaně méně závažně porušuje své
povinnosti, nebo v případě, že jinak poškodí dobré jméno spolku.

XI. ETICKÁ KOMISE
1. Etická komise je rozhodčím orgánem spolku zřízeným pro řešení sporů mezi členy spolku, sporů o výklad stanov
mezi členy spolku případně orgány spolku a pro posuzování, zda jednání členů spolku je v rozporu se stanovami
nebo Etickým kodexem.
2. Etická komise je kolektivním orgánem, který je tvořen 5 členy, kteří jsou voleni na 2 roky valnou hromadou
spolku (ne však déle než do zahájení druhého řádného zasedání valné hromady následujícího po zasedání, které
je zvolilo). Po uplynutí funkčního období vykonává člen etické komise svou funkci až do nejbližšího zasedání valné
hromady.
3. V čele etické komise stojí předseda a místopředseda, kteří jsou voleni z řad členů etické komise.
4. Členem etické komise může být pouze člen spolku (fyzická nebo právnická osoba) s dobrou pověstí. Členství
v etické komisi je neslučitelné s členstvím v představenstvu spolku.
5. Etická komise jedná vždy na zasedání, které svolává výkonný ředitel nebo předseda etické komise ve lhůtě
nejméně 5 dnů před konáním zasedání, a to pozvánkou zaslanou zpravidla elektronicky všem členům etické
komise. Pro přijetí rozhodnutí je třeba, aby pro hlasovala nadpoloviční většina členů. Etická komise je
usnášeníschopná za přítomnosti alespoň tří členů.
6. Člen etické komise se z jednání komise vyloučí, pokud mu okolnosti případu brání nebo by mu mohly bránit
rozhodovat nepodjatě a nezávisle; v případě členství právnické osoby se podjatost může vázat též k zástupci
právnické osoby.
7. Etická komise zahajuje jednotlivá řízení na návrh doručený spolku.
8. Návrh na pozastavení členství a návrh na vyloučení člena z důvodu neuhrazení členského poplatku podává pouze
představenstvo spolku.
9. V ostatních věcech je návrh oprávněn podat jakýkoliv člen spolku. Návrh musí obsahovat vylíčení rozhodných
skutečností, označení členů, kteří jsou návrhem dotčeni a návrh na rozhodnutí etické komise.
10. Etická komise návrh doručí všem členům spolku, kteří jsou návrhem dotčeni, a vyzve je, aby se ve stanovené
lhůtě ne kratší 30 dní k návrhu vyjádřili. Etická komise poučí dotčené členy spolku o tom, že pokud se k návrhu
nevyjádří, má se za to, že s návrhem souhlasí.
11. Po obdržení stanoviska návrhem dotčených členů spolku etická komise projedná návrh. V rámci projednání může
etická komise rozhodnout o tom, že pozve navrhovatele a dotčené členy k ústnímu jednání, pokud to bude pro
rozhodnutí ve věci nezbytné, jinak rozhodne na uzavřeném zasedání.
12. O jednání komise se pořizuje zápis, který musí obsahovat minimálně počet přítomných členů komise a přijatá
rozhodnutí, v případě ústního jednání komise musí zápis obsahovat zachycení celého jednání.
Strana 7

13. O každém návrhu, který komise projedná, vydá nález, který musí být doručen všem dotčeným členům, spolku
a navrhovateli a zároveň je doručen na vědomí představenstvu, pokud to není navrhovatelem.
14. Nález musí obsahovat označení navrhovatele, dotčených členů spolku, kterých se týká, označení věci, výrok
komise a náležité odůvodnění výroku a poučení o důsledcích nálezu či možných prostředcích obrany.
15. Jestliže funkce některého člena etické komise zanikne před uplynutím funkčního období, náhradním členem etické
komise se stává kandidát, jenž získal na poslední valné hromadě, jež volila etickou komisi, nejvyšší počet hlasů
z neúspěšných kandidátů. Není-li takové osoby nebo nesouhlasí-li se svým povoláním, rozhodne o náhradním
členu etické komise hlasováním per rollam valná hromada. Mandát náhradního člena etické komise končí na
nejbližším zasedání volební valné hromady, která má volit novou etickou komisi. Kooptace se nepřipouští.

XII. PRACOVNÍ SKUPINY
1. V rámci spolku mohou působit pracovní skupiny, které se budou zabývat konkrétními otázkami spojenými
s činností a cíli spolku.
2. Pracovní skupina může být navržena kterýmkoliv členem spolku. Zakládající člen pracovní skupiny předloží
návrh na založení pracovní skupiny představenstvu nebo výkonnému řediteli spolu s navrhovaným obsahem
činnosti a jejím účelem. Představenstvo na nejbližším zasedání návrh projedná a rozhodne o zřízení pracovní
skupiny.
3. Výkonný ředitel, není-li jmenován představenstvo, pak informují ostatní členy spolku o založení nové skupiny
a možnosti se do její práce zapojit.
4. Každý člen má právo se zapojit do práce pracovních skupin.
5. Ten, kdo pracovní skupinu založil, je odpovědný za její činnost a organizaci její činnosti.
6. Pracovní skupiny závěry své činnosti předkládají představenstvu, a to buď samy po splnění svého účelu nebo
i v průběhu své činnosti nebo na vyžádání představenstva, vždy však alespoň jednou ročně. Jakýkoliv závěr
či výstup z pracovní skupiny může být prezentován navenek jako stanovisko APA pouze pokud je schválen
představenstvem.
7. Pracovní skupinu zruší představenstvo, pokud mu to skupina navrhne nebo dosáhne svého cíle, dále pak pokud
nevyvíjí dlouhodobě svou činnost a neobnovila ji ani poté co ji představenstvo vyzvalo k podání zprávy o činnosti
nebo z jiného dobrého důvodu.

XIII. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1. Zdrojem finančních příjmů spolku jsou zejména:
a) zápisné a členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou spolku,
b) dotace, dary a příspěvky sponzorů a jiných organizací,
c) příjmy z vlastní odborné i profesionální činnosti.
2. Představenstvo spolku vede účetnictví spolku a předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o finančním
hospodaření spolku.
3. Představenstvo spolku dodá členům spolku nejpozději do 14 kalendářních dnů před konáním valné hromady
spolku výroční zprávu o finančním hospodaření spolku, návrh rozpočtu spolku a návrh výše členských příspěvku
spolku na další rok; a to elektronickou formou přes webové rozhraní nebo e-mailem, kdy o způsobu a formě
rozhodne představenstvo a každý člen spolku bude mít k němu přístup.
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4. Veškeré získané prostředky spolku musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování
vlastní správy a hlavní činnosti spolku naplňující cíle spolku.

XIV. ZÁNIK SPOLKU
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu
stanoveného zákonem.
2. Před zánikem spolku se vyžaduje likvidace, jestliže jmění spolku nepřechází na právního nástupce. Likvidátora
jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy spolku v poměru jejich členských příspěvků.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou spolku dne 22. 3. 2018 a zcela nahrazují předchozí stanovy, včetně
všech jejich dodatků.
Originál stanov a dodatků je uložen u spolku a u příslušného rejstříkového soudu.
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