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Stanovy  
České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s.  

 
Čl. 1  

Název, forma a sídlo  
Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s., ve zkratce též „ČNS IFPI“ 
(dále jen „spolek“) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. Z hlediska právní formy jde o zvláštní organizaci pro zastoupení českých zájmů v 
mezinárodních nevládních organizacích a jako taková se dle ustanovení § 126 odst. 2, zák. č. 
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob považuje za spolek.  
Sídlo má v Praze.  
 

Čl. 2  
Charakter spolku  

1. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem výrobců zvukových a hudebních 
zvukově obrazových záznamů. 

2. Spolek má vazby na International Federation of the Phonographic Industry – IFPI. 
 

Čl. 3  
Cíle spolku  

Základními cíli spolku jsou:  
a) prosazovat společné hospodářské a soutěžní zájmy, jakož i zájmy na ochraně práv duševního 

vlastnictví výrobců zvukových záznamů a hudebních zvukově obrazových záznamů na území 
České republiky i v zahraničí a spolupracovat při naplňování tohoto cíle s dalšími subjekty. K 
tomu spolek využívá všechny vhodné postupy, včetně uplatnění nároků soudní cestou,  

b) usilovat o prosazování práv výrobců zvukových záznamů a hudebních zvukově obrazových 
záznamů plynoucích z platné právní úpravy dle autorského práva a mezinárodních 
autorskoprávních předpisů,  

c) napomáhat osvětovou a edukativní činností ke zlepšení právního vědomí veřejnosti v oblasti 
autorského práva a práv souvisejících, 

d) aktivně spolupracovat na mezinárodní úrovni s obdobnými subjekty. 
 

Čl. 4  
Formy činnosti spolku  

1. Formami činnosti spolku jsou zejména: 
a) jednání se státními orgány, státními i nestátními organizacemi, jejichž předmět činnosti se 

dotýká práv výrobců zvukových záznamů a hudebních zvukově obrazových záznamů,  
b) výkon aktivní činnosti při vymáhání práv členských firem, a to ve spolupráci s příslušnými 

orgány státu a poskytování odborné pomoci těmto orgánům včetně zpracování odborných 
vyjádření, popř. znaleckých posudků,  

c) prosazování společných zájmů výrobců zvukových záznamů a hudebních zvukově obrazových 
záznamů; pokud je to v konkrétním případě k prosazování společných zájmů výrobců 
zapotřebí, bude spolek od výrobců zmocněn plnými mocemi k zastupování jejich zájmů, 
zejména při porušování jejich práv, a to před orgány činnými v trestním řízení, soudy, 
správními orgány, včetně zmocnění k vymáhání dlužných částek na náhradu škod 
způsobených pirátskými aktivitami spolu s přijímáním plateb na náhradu těchto škod, 

d) vedení odborných statistik a sestavování prodejních přehledů a rádiových hitparád, 
e) pořádání akcí sloužících k prezentaci spolku navenek,  
f) pořádání kulturních, společenských a charitativních akcí souvisejících s předmětem činnosti.  

2. Všechny aktivity uvedené výše budou provozovány jako neziskové, případný výtěžek z 
kulturních a společenských akcí bude použit na činnost spolku.  
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Čl. 5  
Členství  

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky 
nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky splňující podmínku, že do jejího 
předmětu činnosti náleží výroba zvukových nebo hudebních zvukově obrazových záznamů a je 
členem mezinárodní organizace IFPI. 

2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné 
přihlášky, kterou předloží sekretariátu spolku. 

3. Přihláška musí u fyzické osoby obsahovat kromě ostatních náležitostí: jméno a příjmení žadatele, 
adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum 
podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Přihláška u právnické osoby musí obsahovat 
data z výpisu z obchodního rejstříku, telefonické spojení a emailovou adresu, datum podání 
přihlášky a podpis statutárního zástupce. Vzorová přihláška nového člena je přílohou těchto 
stanov. 

4. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. V případě 
nepřijetí žadatele výborem se tento může dovolávat přijetí za člena u členské schůze, která o 
přijetí či nepřijetí žadatele za člena spolku rozhodne na svém nejbližším zasedání. Rozhodnutí 
členské schůze o přijetí či nepřijetí za člena spolku je konečné. 

5. Člen spolku má právo zejména: 
a) účastnit se veškeré činnosti spolku,  
b) navrhovat kandidáty do orgánů spolku,  
c) volit jeho orgány a být volen do těchto orgánů, 
d) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 
e) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,  
f) využívat služeb spolku při ochraně práv a konzultací v oblasti autorského práva a práv 

souvisejících.  
6. Člen spolku je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy, zejména pak hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí a 
sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce,  

b) plnit své závazky vůči spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou či 
jednostranným příslibem.  

7. Spolek vede v elektronické formě seznam členů, který je k dispozici na webových stránkách 
spolku či na vyžádání v sídle spolku. Přijetím za člena spolku, dává nový člen souhlas se 
zveřejněním v seznamu členů. 

 
Čl. 6  

Zánik členství  
1. Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, 

zánikem právnické osoby a vyloučením člena pro hrubé porušení nebo opakované porušování 
stanov. O vyloučení rozhoduje výbor. Proti rozhodnutí výboru má člen právo odvolat se k 
členské schůzi. Členská schůze o odvolání rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Členství ve 
spolku členovi zůstává zachováno až do doby rozhodnutí členské schůze. Rozhodnutí členské 
schůze o odvolání je konečné. 

2. V případě úmrtí či zániku člena zaniká členství tímto dnem, v případě oznámení o ukončení 
členství prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo oznámení 
spolku doručeno. 

 
Čl. 7  

Orgány spolku  
Orgány spolku jsou:  

a) Členská schůze;  
b) Výbor;  
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c) Kontrolní komise. 
 
Statutárním orgánem spolku je kolektivní orgán – výbor  
 

Čl. 8  
Členská schůze  

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby 
zejména: 
a) schválila případné změny stanov,  
b) zvolila na dvouleté funkční období nejméně tři členy výboru, případně tento výbor či jeho 

člena odvolala;  
c) zvolila na dvouleté funkční období předsedu a nejméně dva další členy kontrolní komise, 

případně tento orgán či jeho člena odvolala, 
d) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 
e) určila koncepci činnosti spolku na další období,  
f) stanovila výši a splatnost členských příspěvků,  
g) schválila rozpočet spolku na příští období,  
h) rozhodla o odvolání členů proti rozhodnutím výboru o jejich vyloučení ze spolku,  
i) rozhodla o zániku spolku, 
j) rozhodla o fúzi spolků nebo o rozdělení spolku.  

2. Zasedání členské schůze spolku připravuje a svolává výbor a stanovuje její program, a to vše za 
spolupráce se sekretariátem spolku. Zasedání členské schůze se svolává ve lhůtě nejméně třicet 
dnů před jeho konáním a to rozesláním písemných pozvánek poštou nebo emailem, které budou 
obsahovat místo, čas a program zasedání. Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní 
takový počet členů, jejichž sečtené hlasy odpovídají nadpoloviční většině z celkového počtu 
možných hlasů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku na místě náhradní 
členskou schůzi, která se může konat nejdříve 30 minut po okamžiku, na který byla svolána 
původní členská schůze. Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet 
hlasů přítomných členů. 

3. Pokud členskou schůzi nesvolá výbor spolku, ačkoliv od konání poslední členské schůze uplynul 
více než jeden rok, je tak oprávněna učinit kontrolní komise. 

4. Z každého zasedání členské schůze bude pořízen zápis, který bude na vyžádání dostupný členům 
spolku. Zápis podepisuje předseda výboru ČNS IFPI, ředitel ČNS IFPI a zapisovatel. 

 
Čl. 9  

Řízení jednání členské schůze a podmínky výkonu hlasovacího práva  
1. Jednání členské schůze řídí předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru nebo ředitel. Jednání 

probíhá dle schváleného programu. 
2. Každý člen spolku má při hlasování počet hlasů odpovídající jeho podílu na trhu, a to na základě 

oficiálně zjištěného výsledku za uplynulý kalendářní rok. Informace o podílu na trhu budou 
získány z oficiálních celoročních statistik spolku, které jsou zveřejňovány v prvním čtvrtletí 
každého kalendářního roku formou oficiální tiskové zprávy, jak na stránkách spolku, tak 
prostřednictvím médií. Hlášení od jednotlivých členů týkající se výsledného podílu na trhu bude 
do ČNS IFPI zasíláno ve formě čestného prohlášení. V případě, že člen nedodá ČNS IFPI čestné 
prohlášení, nebo pokud jeho podíl na trhu bude menší než 1 %, má tento člen pro účely hlasování 
na členských schůzích ČNS IFPI v předmětném roce jeden hlas. Počet hlasů pro daný kalendářní 
rok odpovídající podílu člena spolku na trhu v uplynulém kalendářním roce se užije pro 
hlasování na členských schůzích probíhajících během daného kalendářního roku. Počet hlasů 
stanoví výbor spolku na posledním jednání před členskou schůzí (počet hlasů bude součástí 
zápisu z jednání výboru), na níž by měl být nový počet hlasů využit. 

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 
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4. Při rozhodování o změně stanov a při rozhodování o odvolání o vyloučení člena ze spolku je 
zapotřebí kvalifikovaná, dvoutřetinová většina všech hlasů přítomných členů. 

5. Kvalifikovaná většina je rovněž zapotřebí při rozhodování o zrušení spolku. 
6. V případě rovnosti hlasů má osoba, která řídí členskou schůzi jeden hlas navíc. 
7. Zásady voleb orgánů ČNS IFPI jsou následující: 

a) Seznam kandidátů připravuje Návrhová komise na podkladě předběžného návrhu výboru. 
b) Každý člen má právo na členské schůzi navrhnout a volit jiného kandidáta, než navrženého 

Návrhovou komisí. 
c) Hlasování probíhá aklamací, veřejně, jednokolově. Ke zvolení kandidáta je zapotřebí, aby 

získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. 
d) Jestliže na návrh některého člena členská schůze prostou většinou hlasů schválí, že volba 

kandidátů má proběhnout tajným hlasováním, Volební komise organizuje takovou volbu.  
8. V odůvodněných případech, kdy z praktických důvodů nelze svolat řádné jednání členské schůze, 

může výbor uskutečnit hlasování členů spolku o důležité otázce, aniž by byla členská schůze 
svolána. V takovém případě proběhne diskuse členů spolku k návrhu usnesení elektronickou 
cestou a po vyjasnění všech nejasných otázek je pak přijato usnesení členské schůze „Per 
Rollam“. Takto přijaté usnesení je platné, avšak vyžaduje ještě dodatečné schválení na nejbližším 
řádném jednání členské schůze. 

 
Čl. 10  

Výbor spolku  
1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí nejméně tříčlenný výbor, který si volí ze svého 

středu předsedu a místopředsedu. 
2. Do působnosti výboru náleží všechny otázky činnosti spolku s výjimkou těch, které patří do 

výlučné působnosti členské schůze. Avšak i k otázkám spadajícím do výlučné působnosti členské 
schůze má výbor právo zaujímat své stanovisko, projednávat je a předkládat členské schůzi se 
svými návrhy. 

3. Jednání výboru svolává předseda na návrh kteréhokoli člena výboru. 
4. Členové výboru jsou volení členskou schůzí na funkční období dvou let. 
5. Členové výboru mohou být do svých funkcí zvoleni opětovně. 
6. Výbor rozhoduje o vyloučení člena. 
7. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru. 
8. Usnesení výboru je přijato, hlasuje-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů 

výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předsedající jeden hlas 
navíc. 

9. V odůvodněných případech, kdy z praktických důvodů nelze svolat řádné jednání výboru, může 
výbor uskutečnit hlasování o důležité otázce, aniž by byl svolán. V takovém případě proběhne 
diskuse členů výboru k návrhu usnesení elektronickou cestou a po vyjasnění všech nejasných 
otázek je pak přijato usnesení výboru „Per Rollam“. Takto přijaté usnesení je platné, avšak 
vyžaduje ještě dodatečné schválení na nejbližším řádném jednání výboru. 

10. Výbor může zřídit dočasné nebo trvalé pracovní komise. 
 

Čl. 11  
Předseda výboru, místopředseda výboru, jednání za spolek  

1. Funkční období předsedy i místopředsedy trvá dva roky. 
2. Předseda i místopředseda mohou být opětovně zvoleni do svých funkcí. 
3. Za spolek jedná a podepisuje: 

a) předseda výboru spolku samostatně ve všech věcech,  
b) místopředseda výboru spolku společně s dalším členem výboru ve všech věcech.  

4. Ředitel je oprávněn jednat jménem spolku v rozsahu stanoveném rozhodnutím výboru. Výbor na 
základě svého rozhodnutí vystaví řediteli plnou moc k těm jednáním za spolek, ke kterým má být 
zmocněn. 
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5. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak uvedenému názvu spolku připojí 
svůj podpis osoba nebo osoby dle těchto Stanov oprávněné jednat za spolek. 

 
Čl. 12  

Ředitel a sekretariát  
1. Výbor ustanovuje ředitele jako vedoucího zaměstnance ČNS IFPI do funkce. Ředitel plní úkoly 

stanovené usnesením výboru a členské schůze a zabezpečuje průběžnou činnost spolku. 
2. Ředitel reprezentuje spolek navenek a spolu s předsedou i samostatně vede osobně i 

korespondenčně jednání se státními orgány a organizacemi, jakož i se zahraničními partnery. 
3. Ředitel se zúčastňuje mezinárodních jednání a konferencí, kde vystupuje jménem spolku. 
4. Ředitel jedná za spolek v rozsahu dle ustanovení čl. 11 odst. 4 těchto stanov. 
5. Ředitel má přístup k účtům spolku a provádí potřebné finanční operace. 
6. Ředitel přijímá zaměstnance sekretariátu ČNS IFPI do pracovního poměru a ustanovuje je do 

jejich funkcí a zároveň je oprávněn je z funkcí odvolávat, uvolňovat a propouštět zaměstnance z 
pracovního poměru. 

 
Čl. 13  

Kontrolní komise  
1. Kontrolní komisi volí členská schůze. Kontrolní komise je složena z předsedy a z dalších dvou 

členů. 
2. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí na funkční období dvou let. 
3. Kontrolní komise kontroluje hospodaření spolku, zejména pak podává své stanovisko ke zprávám 

o hospodaření spolku. Je oprávněna vyžádat si ke kontrole účetnictví spolku nebo jeho části. 
Členské schůzi i výboru předkládá svá zjištění na vědomí. 

 
Čl. 14  

Hospodaření spolku  
1. Spolek hospodaří zejména s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené 

členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. 
2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, ty musí být řádně 

podloženy účetními doklady. 
3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi. 
4. Základem hospodaření je rozpočet schválený na kalendářní rok. 
5. Majetek spolku je nedělitelný s výjimkou vypořádání při zániku spolku. 
6. Na hospodaření s finančními prostředky a spravovaným majetkem dohlíží v rámci své působnosti 

volené orgány spolku. 
7. Výbor může zřídit podle potřeb účelové a majetkové fondy, jejichž činnost upraví zvláštní statuty 

dle zákona. 
 

Čl. 15  
Zánik spolku a majetkové vypořádání  

1. Spolek zaniká způsoby stanovenými zákonem či těmito stanovami. 
2. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání, které provede likvidátor. 
3. Likvidátora povolává členská schůze. 
4. Likvidační zůstatek je likvidátor povinen rozdělit jednotlivým členům spolku dle jejich podílů na 

trhu za uplynulý kalendářní rok (k tomuto viz čl. 9 odst. 2 těchto stanov). 
 

Čl. 16  
Závěrečná ustanovení  

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak 
ust. § 214 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. 

2. O změnách nebo dodatcích stanov rozhoduje členská schůze spolku. 
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3. Výklad stanov provádí členská schůze. V době mezi jednotlivými jednáními členské schůze 
provádí výklad stanov výbor, jenž rozhoduje o podrobnostech v jejich uplatňování. 

4. Toto znění stanov bylo schváleno na členské schůzi dne 18. 10. 2017. 
5. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí. 
6. Nabytím účinnosti těchto stanov se ruší stanovy ČNS IFPI schválené členskou schůzí ČNS IFPI 

dne 5. 10. 2015, které nabyly účinnosti dne 23. 2. 2016.  


