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Preambule
Svaz nezávislých autorů je dobrovolné, neziskové sdružení autorů hudebních i nehudebních děl,
vzdávajících se zastupování kolektivními správci práv; dědiců a jiných nositelů autorských práv;
pořadatelů hudebních a jiných produkcí; hudebních vydavatelů; majitelů či provozovatelů klubů a
restauračních zařízení; občanských sdružení a dalších. Cílem Svazu nezávislých autorů je
především podpora nezávislé autorské tvorby svých členů.
Název sdružení
SVAZ NEZÁVISLÝCH AUTORŮ
Sídlo
Plynární 23, Praha 7, PSČ 170 00
1. Poslání a základní cíle sdružení
Základní cíle sdružení jsou:
1.1. Podporovat autory, pořadatele a provozovatele nezávislých veřejných produkcí, hudebních i
nehudebních.
1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.
1.3. Vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice i mimo ni síly k naplňování těchto
cílů.
2. Doba trvání sdružení

2.1. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

3. Členství
3.1. Svaz nezávislých autorů sdružuje především zájemce autorsky, umělecky či jinak činné, kteří
prezentují svoje díla veřejně.
3.2. Členem Svazu nezávislých autorů se může stát i cizí státní příslušník, pokud aktivně tvoří a
prezentuje svoje díla na území ČR.
3.3. Členy Svazu nezávislých autorů se mohou stát pouze fyzické osoby, členství právnických
osob je přípustné pouze v případě, pokud nevyvíjejí činnost, která by byla v rozporu s cíli Svazu
nezávislých autorů.
3.4. Členství ve Svazu nezávislých autorů se nevylučuje s členstvím v jiných obdobných
organizacích vyjma organizací, které se zabývají kolektivní správou práv.
3.5. Přihlášky k členství přijímá, členství potvrzuje a členství ruší výkonná rada Svazu
nezávislých autorů. Na členství není právní nárok.
3.6. Zájemce o členství je přijat na základě podepsaného členského formuláře, který odešle do
sídla Svazu nezávislých autorů. Členství vzniká zápisem do seznamu členů, který je veden v sídle
Svazu nezávislých autorů.
3.7. Každý člen má právo volit výkonné orgány a být do nich volen, zúčastňovat se valné
hromady, jednat v ní, předkládat návrhy a připomínky valné hromadě, být informován o celé
činnosti Svazu nezávislých autorů, všech jejích akcích a účastnit se jich.
3.8. Každý člen je povinen dodržovat stanovy Svazu nezávislých autorů, nejednat proti zájmům
Svazu nezávislých autorů, plnit usnesení orgánů Svazu nezávislých autorů a dodržovat etiku
vzájemných vztahů a principy vzájemné kolegiality.
3.9. Od každého člena se očekává aktivní podpora záměrů a činnosti Svazu nezávislých autorů.
3.10. Členství zaniká písemným oznámením člena, vyloučením na základě rozhodnutí valné
hromady, úmrtím člena nebo zánikem sdružení.
3.11. Vyloučit člena může valná hromada z následujících důvodů:
- hrubé porušování etiky v činnosti člena
- hrubé narušování principu vzájemné kolegiality mezi členy autorské obce
- jednání proti zájmům sdružení či nerespektování právoplatné usnesení orgánů Svazu

nezávislých autorů
- ostatní hrubé porušování stanov sdružení
3.12. Všechna osobní data členů Svazu nezávislých autorů budou pečlivě chráněna, nebudou
poskytována třetím osobám a nebude jich využito pro komerční ani jiné účely, které by bylo v
rozporu se zákonem nebo se stanovami Svazu nezávislých autorů.

4. Vnitřní uspořádání
4.1. Svaz nezávislých autorů má působnost v ČR. Členové se mohou sdružovat do poboček s
regionální nebo tematickou působností. Pobočku mohou vytvořit minimálně 3 členové Svazu
nezávislých autorů. Každá pobočka si volí do svého čela tajemníka, který organizuje její činnost,
zprostředkovává styk s ústředím a má právo účastnit se schůzí výkonné rady Svazu nezávislých
autorů (s hlasem poradním). Při poklesu počtu členů pobočky pod 3 pobočka zaniká.
4.2. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která:
- schvaluje a upravuje stanovy sdružení
- volí výkonnou radu na funkční období a to tajnou volbou z kandidátů navržených na valné
hromadě
- projednává a řeší spory a stížnosti, které jí předává výkonná rada, anebo spory a stížnosti
vznesené přímo na výkonný orgán sdružení
- projednává a schvaluje činnost výkonné rady za uplynulé období
- vytyčuje program činnosti a záměry sdružení na další funkční období výkonné rady
- je oprávněna rozhodovat o dalších otázkách činnosti sdružení
4.3. Funkční období výkonného orgánu je pětileté, tzn. že řádná valná hromada se koná jednou za
5 let. Pokud se valná hromada nesejde do 5 let, staré výkonné orgány plní své funkce až do doby
ustavení orgánů nových. Výkonná rada je povinna svolat valnou hromadu nejpozději jeden měsíc
před koncem svého funkčního období.
4.4. Ze závažných důvodů je možné svolat mimořádnou valnou hromadu, a to v těchto případech:
- každý člen může svolat mimořádnou valnou hromadu, jestliže si předem zajistí písemný souhlas
nejméně desetiny členů sdružení; tuto svou aktivitu musí písemně oznámit úřadující výkonné
radě minimálně 1 měsíc před konáním mimořádné valné hromady, jinak je mimořádná valná
hromada neplatná
- pokud přestane z různých důvodů trvale vykonávat činnost výkonná rada, jsou zbylí členové
tohoto orgánu povinni svolat mimořádnou valnou hromadu; pokud tak neučiní, je oprávněn svolat
mimořádnou valnou hromadu kterýkoliv člen sdružení, aniž musí splnit požadavky uvedené v
předchozím odstavci
- výkonná rada může svolat mimořádnou valnou hromadu ve všech případech dle svého uvážení
4.5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se

ve stanovenou dobu potřebné množství členů, valná hromada se odročí o 30 minut a pak se
prohlásí za usnášeníschopnou při jakémkoliv počtu přítomných členů. Každý člen musí být na
valnou hromadu s dostatečným časovým předstihem pozván, zpravidla ve formě písemného
oznámení. Rozhodování se na valné hromadě děje zásadně hlasováním, přičemž rozhoduje prostá
většina hlasů.
4.6. Nejvyšším výkonným orgánem Svazu nezávislých autorů je výkonná rada, která je 3-členná.
Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedy, příp. další své členy pověřuje funkcemi dle
potřeby. Svá rozhodnutí zásadně přijímá hlasováním, přičemž rozhoduje prostá většina hlasů, v
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4.7. Výkonná rada Svazu nezávislých autorů řídí sdružení v době mezi valnými hromadami.
4.8. Výkonná rada Svazu nezávislých autorů plní zejména tyto funkce:
- svolává a organizuje valné hromady
- předkládá valné hromadě návrhy a zprávy o činnosti a zprávu o hospodaření
- plní úkoly vyplývající ze závěrů valné hromady
- přijímá nové členy a provádí evidenci členské základny
- vůči státním orgánům a dalším právnickým i fyzickým osobám vystupuje a jedná jménem
Svazu nezávislých autorů.
5. Hospodaření
5.1. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.
5.2. Prostředky pro svoji činnost získává sdružení především z dobrovolných příspěvků členů,
dotací, grantů, darů, odkazů a z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.
5.3. Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada. Prostředky jsou používány na
krytí:
- administrativně-správních výdajů orgánů sdružení
- služeb a prací nutných k činnosti sdružení
- projektů jednotlivých členů
- dalších výdajů
5.4. O užití finančních prostředků a majetku asociace rozhoduje výkonná rada v rámci valnou
hromadou schválené koncepce sdružení a v souladu se stanovami.
5.5. Výkonná rada stanoví osobu, která bude sledovat a evidovat veškeré nakládání s finančními
prostředky a dalším majetkem sdružení, zajistí vedení účetnictví a bude zajišťovat další
související činnosti.

5.6. Za uplynulé období schvaluje hospodaření sdružení valná hromada na základě zprávy o
hospodaření, kterou předkládá výkonná rada Svazu nezávislých autorů, nejpozději jeden měsíc
před konáním valné hromady.
6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení
6.1. Sdružení zaniká:
- rozhodnutím MV ČR na základě zákona
- pokud se pro zánik vysloví 2/3 členů přítomných na valné hromadě
6.2. O vypořádání majetku sdružení při jejím zániku rozhoduje valná hromada na základě
platných zákonů.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Jménem Svazu nezávislých autorů jsou oprávněni jednat předseda a místopředsedové, příp.
jiný člen Svazu nezávislých autorů pověřený výkonnou radou nebo valnou hromadou Svazu
nezávislých autorů. Každý z nich jedná samostatně.
7.2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
7.3. V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže, ať vzhledem k platnému právním řádu
nebo vzhledem k jeho změnám, neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení
chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.
7.4. Tyto stanovy byly přijaty ustavující valnou hromadou Svazu nezávislých autorů dne
23.11.2004 v Praze.

