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I.
Název a sídlo
Občanské sdružení Asociace regionálních a lokálních televizí - ARLT (dále jen „sdružení“) se sídlem
Vsetín, Náměstí Svobody 1321, je dobrovolným občanským sdružením fyzických a právnických osob,
kteří mají zájem se aktivně podílet na rozvoji regionálního zpravodajství. Sdružení působí na území
celé České republiky.
Účelem sdružení je podporovat rozvoj a sledovanost regionálního zpravodajství jakožto veřejnoprávní
služby občanům České republiky, napomáhat kultivaci obsahu i forem lidských elektronických
komunikací s tímto souvisejících, zejména nových multimédií v České republice a Evropské unii,
a zvyšovat tak prestiž a finanční ohodnocení výrobců regionálního a lokálního televizního
zpravodajství.
II.
Cíl činnosti sdružení
Cílem činnosti sdružení je:
podpora vzájemné spolupráce, výměna zpravodajských příspěvků, vzdělávání moderátorů i techniků,
uvádění nových technologií do praxe, výměna zkušeností v těchto oblastech, vytvoření jednotného
mediálního prostoru,
zabezpečení kvalitního právního zastoupení členům sdružení,
podpora vybudování společných distribučních kanálů za finanční pomoci státu a dalších subjektů,
podpora kreativity volné činnosti dle zákona č. 121/2000 Sb. (zákon o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, autorský zákon) při tvorbě nových
obsahů a forem v multimédiích,
zařadit se na seznam spolupracujících samoregulačních orgánů RRTV ve smyslu ustanovení § 5
písm. x) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění zákona č. 132/2010 Sb. zákona č. 132/2010 Sb. o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání“), a to v oblasti audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání a s nimi souvisejících audiovizuálních obchodních sdělení.
být iniciativním orgánem v oblasti mediální legislativy.
III.
Členství ve sdružení
Členem sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba, která na území České republiky podniká
v oblasti výroby a šíření regionálního či lokálního videozpravodajství minimálně na základě registrace
dle zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Člen sdružení musí souhlasit se
stanovami a cíly sdružení.
Členství vzniká dnem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje rada sdružení na základě písemné
přihlášky uchazeče o členství. Podmínkou vzniku členství je zaplacení členského příspěvku na období
jednoho roku. Odmítnutí členství radou sdružení musí být učiněno do 30 dnů od podání přihlášky a
neúspěšnému zájemci o členství písemně odůvodněno.
Právnickou osobu zastupuje ve sdružení fyzická osoba, která je buď jejím statutárním zástupcem,
nebo je k zastupování pověřena zvláštní plnou mocí. Tato plná moc může být vystavena na dobu
neurčitou nebo pro jednotlivé úkony. V takovém případě musí být před zahájením úkonu předána radě
sdružení.
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IV.
Práva a povinnosti členů
Člen sdružení má právo:
podílet se na činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení, zejména je oprávněn zúčastnit se
zasedání valné hromady a hlasovat na ní, nahlížet do dokladů sdružení a být informován o všech
záležitostech sdružení na valné hromadě,
navrhovat změnu programu valné hromady před jejím započetím, písemně nebo ústně, a to do
okamžiku schválení programu valné hromady. Protinávrh či doplňující návrh je platný při souhlase
nadpoloviční většiny přítomných členů valné hromady,
nahlížet do účetnictví sdružení a vznášet k němu písemné či ústní připomínky,
obdržet zápis z každého zasedání rady sdružení a ostatních orgánů sdružení,
obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
Člen sdružení má povinnost:
řídit se stanovami sdružení a dodržovat je,
aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
platit stanovené členské příspěvky,
v případě zvolení do orgánů sdružení svědomitě plnit úkoly dané funkce,
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.
V.
Zánik členství
Členství v sdružení zaniká:
písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení adresovanému radě sdružení,
úmrtím člena fyzické osoby,
zánikem člena právnické osoby,
zánikem sdružení,
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady z důvodu hrubého porušení stanov sdružení,
neuhrazením členského příspěvku do 3 měsíců po zahájení členství, resp. do 31. března běžného
roku.
VI.
Orgány sdružení
Orgány sdružení tvoří:
valná hromada,
rada sdružení,
předseda a místopředseda,
kontrolní komise,
účetní,
sekretariát.
Členové rady sdružení, předseda a místopředseda, členové kontrolní komise, účetní a pracovník
sekretariátu jsou povinni před zvolením nebo ustavením do funkce předložit čestné prohlášení o
bezúhonnosti, v němž uvedou, že:
mají negativní lustrační osvědčení,
mají čistý trestní rejstřík,
nedluží státu na daních, odvodech sociálního a zdravotního pojištění,
není na ně vedena exekuce.
VII.
Valná hromada
Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří všichni členové
sdružení. Valnou hromadu svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně jednou ročně. Rada
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sdružení svolává valnou hromadu, vždy když o to písemně požádá nejméně jedna třetina všech členů
sdružení.
K výhradním oprávněním valné hromady patří:
schvaluje stanovy sdružení a jejich změny a doplňky,
volí členy rady sdružení a členy kontrolní komise,
rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
rozhoduje o zrušení členství ve sdružení,
schvaluje výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku o hospodaření sdružení,
schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období,
rozhoduje o sloučení s jiným občanským sdružením, nebo o zrušení sdružení,
rozhoduje o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy.
Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Valné hromady se mohou podle
potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu valné hromady.
Každý člen sdružení obdrží písemnou pozvánku na konání valné hromady, včetně všech materiálů
určených do pořadu jednání, nejpozději 15 dnů před dnem jeho konání. Rada sdružení určuje způsob
distribuce pozvánek a materiálů tak, aby každý člen potvrdil jejich převzetí buď poštovní návratkou,
mailem či jiným písemným dokladem prokazujícím jejich převzetí.
Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Každý člen sdružení disponuje jedním hlasem. Hlasy
všech členů jsou rovné. Valná hromada je usnášeníschopná jsou-li přítomní členové, kteří mají
nadpoloviční většinu všech hlasů. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina
přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují
alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.
VIII.
Rada sdružení
Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení. Za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí
činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
Členství v radě sdružení vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů
sdružení. Rada sdružení má nejméně tři členy. Počet členů rady sdružení musí být vždy lichý.
Náhradníkem za člena rady sdružení je kandidát do rady, který ve volbě získal nejvyšší počet hlasů ze
skupiny nezvolených.
Rada se schází nejméně jednou za čtvrť roku a také v případě potřeby. Zasedání rady svolává
předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
Rada sdružení zejména:
volí ze svých členů předsedu a podpředsedu,
zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
svolává valnou hromadu,
rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
koordinuje činnost sdružení,
plní usnesení valné hromady.
Rada sdružení je schopna jednat a rozhodovat pokud jsou na jednání přítomni všichni tři členové rady
sdružení. Rada sdružení rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
Pro výkon své působnosti může rada zřídit sekretariát sdružení a funkci účetního pro hospodaření
s přijatými a vlastními prostředky.
Rada sdružení je povinna poskytovat informace členům sdružení na valné hromadě o otázkách
hospodaření sdružení. Na konci roku je povinna vypracovat výroční správu o stavu hospodaření
sdružení a průběhu veškerých jeho aktivit a předkládá jí valné hromadě.
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IX.
Předseda
Předseda je orgánem sdružení zastupující sdružení navenek vůči třetím osobám. Předseda je
odpovědný radě sdružení. Je volen radou sdružení na návrh členů sdružení na období jednoho roku.
Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada sdružení. Předseda je povinen při řízení záležitostí sdružení
postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu a usneseními valné hromady.
Předseda svolává a řídí radu sdružení, a je členem rady sdružení. Předseda naplňuje rozhodnutí rady
sdružení.
Předseda vyřizuje průběžné záležitosti sdružení a při řízení sdružení rozhoduje o všech záležitostech,
které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování valné hromady, rady sdružení a kontrolní komise.
Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady sdružení, vedení účetní evidence a plynulý chod
sdružení.
Předseda rozhoduje samostatně o dispozici s finančními prostředky do výše 500,- Kč jednorázově a
celkem do výše 1.000,- Kč v jednom měsíci. Manipulace s vyšší částkou než 1.000,- Kč v jednom
kalendářním měsíci podléhá schválení ostatních členů rady sdružení.
Předseda zajišťuje vedení administrativy. Řídí práci účetní a sekretariátu sdružení, pokud jsou tyto
orgány zřízeny. Předseda přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru.
X.
Místopředseda
Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti ve všech jeho činnostech.
Místopředseda je v době zastupování předsedy odpovědný radě sdružení.
Místopředseda je volen radou sdružení na období jednoho roku. Je členem rady sdružení.
XI.
Kontrolní komise
Pro kontrolu správnosti činnosti a finančního hospodaření s vlastními prostředky sdružení volí valná
hromada z členů sdružení na období jednoho roku tříčlennou kontrolní komisi. Kontrolní komise si
následně ze svého středu volí též na jeden rok předsedu kontrolní komise.
Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkci v jiném orgánu sdružení, s funkci předsedy a
místopředsedy.
Kontroly se provádějí průběžně podle předem zpracovaného plánu nebo na požádání rady sdružení.
O výsledku kontrol informuje kontrolní komise radu sdružení a valnou hromadu.
Kontrolní komise je schopna jednat a rozhodovat pokud jsou na jednání přítomni alespoň dva členové
kontrolní komise. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů platí
hlas předsedy kontrolní komise.
Kontrolní komise provádí monitoring naplňování projektů sdružení. Z jednání pořizuje zápis, který
předkládá radě sdružení. Kontrolní komise také projednává a řeší též stížnosti členů sdružení.
Každá smlouva, dohoda o provedení práce či pracovní činnosti, přesahující částku 5.000,- Kč
podléhá kontrole a zavazuje sdružení jen, pokud bude podepsána předsedou kontrolní komise.
Kontrolní komise pořizuje průběžný zápis o těchto úkonech a dává na vědomí všem členům sdružení
na nejbližší valné hromadě.
XII.
Účetní a sekretariát
Rada sdružení zřizuje v případě potřeby sekretariát sdružení a funkci účetního sdružení.
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Účetní sdružení vede evidenci přijatých projektů a jejich realizace, záznamy o kontrolách a evidenci
čerpání dotace a financování z vlastních zdrojů jednotlivých příjemců. Vypracovává čtvrtletní hlášení o
průběhu realizace projektů a monitorovací tabulky. Účetní vykonává i další činnosti mu svěřené radou
sdružení. Účetní je placeným pracovníkem sdružení, přičemž přijímací řízení na místo účetního
provádí předseda.
Sekretariát se může zřídit pro zpracování administrativních záležitostí. Sekretariát eviduje přijaté
žádosti, resp. projekty od jednotlivých žadatelů, rozmnožuje a distribuuje dokumenty pro jednotlivá
jednání sdružení a jejích orgánů, vede evidenci ostatních delegovaných úkolů v rámci sdružení, její
poštu a vyřizuje korespondenci. Sekretariát zajišťuje placený pracovník sdružení, přičemž přijímací
řízení na místo pracovníka sekretariátu provádí předseda.
Ekonomickou a účetní činnost může pro sdružení vykonávat pouze osoba nebo organizace k tomu
náležitě kvalifikovaná, která zároveň nezajišťuje ekonomickou a účetní činnost pro statutárního
zástupce sdružení s bankovním podpisovým právem.
XIII.
Zabezpečení činnosti a zásady hospodaření
Sdružení hospodaří s nemovitým a movitým majetkem a financemi.
Příjmy sdružení jsou:
členské příspěvky,
dotace,
dary.
Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě roční
závěrku o hospodaření sdružení a výroční zprávu.
Hospodaření sdružení se uskutečňuje podle rámcového ročního rozpočtu, který navrhuje rada
sdružení a schvaluje jej valná hromada.
Půjčky z účtu sdružení lze realizovat pouze za stoprocentního souhlasu všech členů sdružení formou
návrhu na usnesení valné hromady.
Předseda a rada sdružení jsou povinni starat se o příliv finančních prostředků pro zajištění činností
sdružení vyhledáváním dotací nebo finančních darů. Dle svých možností jsou k tomu povinováni i
všichni členové sdružení.
XIV.
Členské příspěvky
K zajištění své činnosti vybírá sdružení roční členské příspěvky ve výši minimálně 1.000,- Kč. Člen
sdružení může dle svého uvážení poskytnout příspěvek i ve vyšší částce. Příspěvek na příslušný rok
je splatný vždy nejpozději k 31. březnu běžného roku, v prvém roce vzniku sdružení do 30 dnů od
registrace sdružení. Výše členského příspěvku se může měnit jedině na základě rozhodnutí valné
hromady.
XV.
Zánik sdružení
Sdružení zaniká:
dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
rozhodnutím ministerstva vnitra,
Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.
XVII.
Závěrečné ustanovení
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Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

Ve Vsetíně dne 29. 2. 2012

Přípravný výbor:
Eva Stejskalová, datum narození: 26. 10. 1974, bytem: nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín
JUDr. Milan Brunclík, datum narození: 28. 1. 1952, bytem: Jana Palacha 9, 511 01 Turnov
Martin Vašíček, datum narození: 20. 05. 1975, bytem: Litomyšlská 1769, 560 02 Česká Třebová
Č. účtu: 252371844 / 0300 CZK
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