
STANOVY

spolku

„Asociace českých herních vývojářů, z. s.“

čl. I.

Úvodní ustanovení

1) Název  spolku  je:  „Asociace  českých  herních  vývojářů,  z.  s.“ (dále  též  „AČHV“  či  „spolek“).

Anglický název je „Czech Game Developers Association“.

2) Sídlem spolku je – Praha.  

3) AČHV je  spolek  ve  smyslu  ustanovení  zák.  č.  89/2012  Sb.,  a  jako  takový je  právnickou  osobou

způsobilou k právnímu jednání.

4) Asociace  českých  výrobců  her,  z.  s.  je  samosprávný,  dobrovolný,  nepolitický  a  neziskový spolek

založený s cílem podpory a rozvoje českého herního průmyslu a naplňování společného zájmu svých

členů.

5) AČHV působí prostřednictvím svých orgánů na území celé České republiky.

6) Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami,

které jsou uloženy ve svém plném znění v sídle spolku. Činnost spolku se dále řídí vnitřními předpisy,

směrnicemi a dalšími dokumenty vydávanými příslušnými orgány spolku.

čl. II

Účel spolku

1) Posláním AČHV je vsemi dostupnymi prostredky podporovat cesky herní průmysl a zasadit se o jeho

rozvoj, a to predevsím kombinací následujících cinností:

a) poskytováním  odborné  pomoci,  doporucení  a  konzultací  spojenych  s  tvorbou  a  vedením

herních projektů a multimedií;

b) vzděláváním herních tvůrců a rozvojem herního vzdělání;

c) spoluprací s obdobnymi spolky, odbornymi pracovisti, orgány státní správy a mezinárodními

organizacemi obdobného zaměrení v zahranicí;

d) zpracováváním návrhů spojenych s problematikou herního vyvoje v České republice v oblasti

legislativní a úcastí v poradních orgánech;

e) podporou komunikace a spolupráce mezi herními tvůrci;

f) studiem herního průmyslu a trhu v České republice a poskytováním informací o stavu tohoto

odvětví; a

g) popularizací ceskych her a herní tvorby.

2) Účel spolku musí odpovídat cílům spolku.

čl. III

Členství ve spolku

1) Členem spolku se mohou stát plně svéprávné fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby se sídlem

nebo místem podnikání na území České republiky. Fyzickou osobou se pro účely těchto stanov rozumí

 



pouze podnikající fyzická osoba, která má povolení k podnikání podle příslušných právních předpisů.

Je-li členem spolku či jeho orgánů právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán nebo zástupce, kterého

právnická osoba určí na základě písemného oznámení zaslaného Předsedovi spolku. 

2) O přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena spolku rozhoduje Rada, na základě písemné přihlášky

ke členství. O přijetí člena Rada rozhodne do 30 dnů ode dne doručení přihlášky spolku. 

3) Nárok na členství ve spolku není soudně ani jinak vymahatelný.

4) Spolek  vede  elektronickou  evidenci  svých  členů.  Seznam  členů  je  přístupný  členům  spolku

v elektronické podobě, prostřednictvím dálkového přístupu. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí

Předseda, a to na základě žádosti členů nebo z vlastní vůle, je-li k tomu důvod. 

5) Členství zaniká:

h) Vystoupením: doručením písemného oznámení člena o vystoupení Předsedovi spolku. Účinky

nastávají doručením oznámení Předsedovi spolku.

i) Vyloučením  v případě,  že  člen  spolku  porušuje  povinnosti  vyplývající  z jeho  členství  ve

spolku. O vyloučení rozhoduje Členská schůze spolku, a to ze své vlastní iniciativy nebo na

návrh  Předsedy.  V případě,  že  byl  Členské  schůzi  předložen  návrh  Předsedy na  vyloučení

člena, Členská schůze o vyloučení rozhodne do 60 dnů ode dne doručení takového návrhu. Pro

souhlas s vyloučením člena ze spolku je nutný většinový souhlas  usnášeníschopné Členské

schůze. Před tím, než může být člen vyloučen postupem podle tohoto ustanovení, musí být

před  rozhodováním o  vyloučení  vyzván  k nápravě  svých  porušení  a  musí  mu  k tomu být

Členskou schůzí či Předsedou poskytnuta lhůta alespoň 15 dnů.  

j) Úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby, která je členem.

k) Zánikem spolku.

6)  V případě,  že je  člen  spolku v prodlení  s úhradou členského příspěvku,  ačkoli  byl  k úhradě písemně

vyzván, dochází dnem následujícím po uplynutí  dodatečné lhůty k zaplacení uvedené v písemné výzvě,

k zániku jeho členství. Na zánik členství musí být člen spolku ve výzvě dle předchozí věty upozorněn. 

7) Členové spolku neručí za dluhy spolku.

čl. IV

Práva a povinnosti členů

1) Každý člen spolku má zejména právo

a) volit a být volen do orgánů spolku;

b) navrhovat své zástupce do orgánů spolku, za podmínek stanovených těmito stanovami;

c) hlasovat na Členské schůzi spolku; 

d) podílet se dle svých osobních schopností a možností na činnosti spolku;

e) využívat všech služeb poskytovaných spolkem a jimi zřízenými subjekty;

f) podávat  návrhy  a  připomínky  všem  orgánům  spolku  a  obracet  se  na  ně  se  svými

připomínkami;

g) být informován o výsledcích činnosti spolku;

h) zúčastňovat se akcí organizovaných spolkem.

2) Povinnosti člena spolku jsou zejména

 



a) dodržovat stanovy spolku a další vnitřní předpisy a jednat v souladu s účelem a cíli spolku;

b) aktivně se podílet na naplňování účelu a cílů spolku;

c) svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku;

d) řádně pečovat a hospodařit se svěřenými prostředky spolku;

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;

f) neprodleně ohlásit změnu údajů uvedených v přihlášce;

g) řádně  hradit  stanovené  příspěvky  a  další  finanční  povinnosti  vyplývající  z rozhodnutí  a

usnesení orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku. 

3) Další práva a povinnosti mohou stanovit vnitřní předpisy spolku schválené Členskou schůzí spolku.

čl. V

Organizační uspořádání spolku

1) Orgány spolku jsou:

a) Členská schůze

b) Rada 

c) Předseda

čl. VI.

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, který je tvořen všemi členy spolku. Schází se nejméně

jednou ročně. 

2) Každý člen má v závislosti na výši zaplaceného členského příspěvku tento počet hlasů: 

Výše zaplaceného
členského příspěvku

/ Počet hlasů

10 000,- Kč / 1
25 000,- Kč / 2
60 000,- Kč / 3

100 000,- Kč / 5
200 000,- Kč / 7
300 000,- Kč / 10

Výší  zaplaceného  členského  příspěvku  dle  tohoto  odstavce  se  rozumí  členský příspěvek,  jenž  byl

členem zaplacen  při  vstupu do spolku,  respektive  v dalších  letech  trvání  spolku,  případně navýšen

v průběhu  příslušného  kalendářního  roku,  tedy  od  1.  1.  do  31.  12..  Členství  zahrnuje  předpoklad

řádného placení členských příspěvků AČHV ve výši a lhůtách určených v souladu s těmito stanovami.

Členské příspěvky pro první  období  jsou u zakládajících  členů  splatné  do 30 dnů ode dne  konání

ustavující Členské schůze. Členské příspěvky na další období jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne

konání Členské schůze, která je schválila, popřípadě ve lhůtě určené touto Členskou schůzí. Členské

příspěvky přistupujících členů jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy byl zájemce o členství vyrozuměn o

schválení  jeho přijetí  za člena.  Dokud přistupující  členové neuhradí  v plné výši  členský příspěvek,

nejsou oprávněni vykonávat hlasovací práva na Členské schůzi. 

3) Počet  hlasů  lze  ze  strany jak  stávajících,  tak nových členů  navýšit  v příslušném kalendářním roce

doplacením členských příspěvků ve výši odpovídající vyššímu počtu hlasů dle odst. 2. tohoto článku,

respektive dle usnesení Členské schůze v souladu s čl. IX. odst. 2 těchto stanov. Počet hlasů lze takto

 



navýšit  pouze  do  maximální  výšky členského  příspěvku  dle  odst.  2  tohoto  článku,  respektive  dle

usnesení členské schůze v souladu s čl. IX. odst. 2 těchto stanov. V období od doručení pozvánky na

členskou schůzi do jejího konání nelze počet hlasů tímto způsobem navyšovat.

4) Člen spolku se může dát na Členské schůzi zastoupit jiným členem spolku či jinou osobou, a to na

základě písemné plné moci. Toto zmocnění se týká také hlasovacích práv zastoupeného člena.

5) Členskou schůzi svolává dle potřeby Předseda spolku, a to pozvánkou zaslanou všem členům spolku

v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke členství, a to alespoň 30 dní před

jejím konáním. Mimořádnou Členskou schůzi může svolat Rada, dle potřeby. 

6) Členská schůze je usnášeníschopná,  jsou-li  přítomni členové,  kteří  mají  nadpoloviční většinu všech

hlasů.  Nesejde-li  se  usnášeníschopná  Členská  schůze,  je  Předseda  povinen  nejpozději  do  jednoho

měsíce svolat náhradní Členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas členů majících

nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu hlasů přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

7) Členské  schůze  je  možné  se  účastnit  také  za  pomoci  prostředku  elektronické  komunikace,  který

umožňuje identifikaci člena.

8) Členskou  schůzi  je  možné  uspořádat  také  výhradně  prostřednictvím  prostředků  elektronické

komunikace, které umožňují identifikaci členů. Členská schůze bude v tomto případě probíhat obdobně

jako standardní Členská schůze s přihlédnutím k možnostem elektronické komunikace. 

9) Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí  také per rollam (mimo zasedání)  korespondenčně (e-

mailem). Návrh usnesení rozešle členům na e-mailové adresy uvedené v přihlášce k členství Předseda,

přičemž musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde

jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10

pracovních dnů. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena, které musí být doručeno Předsedovi

v určené lhůtě.  Předseda oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek

hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Při hlasování per

rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví členové mající nadpoloviční většinu všech

hlasů ve spolku.

10) Členská schůze

a) volí a odvolává Předsedu a Rady spolku; 

b) schvaluje  stanovy spolku  a  jejich  změny.  K přijetí  rozhodnutí  o  změně  stanov  je  potřeba

souhlasu členů majících nadpoloviční většinu všech hlasů spolku;

c) schvaluje směrnice, normy a další předpisy navržené Předsedou;

d) schvaluje výši členských příspěvků na základě návrhu Předsedy;

e) schvaluje plán činnosti spolku a hrubý rozpočet na další období;

f) rozhoduje v dalších věcech, které jí určuje zákon či tyto stanovy.

11) Při zahájení Členské schůze přítomní členové zvolí ze svých řad zapisovatele schůze, který vyhotoví a

podepíše  zápis  o  konání  Členské  schůze  a  dále  zajistí  podpisy  všech  účastníků  schůze  na  listině

přítomných. Členské schůzi předsedá Předseda, a není-li přítomen, tak člen zvolený Členskou schůzí.

Zápis o konání a průběhu Členské schůze obsahuje:

 



a) název a sídlo spolku;

b) místo a čas konání Členské schůze;

c) jméno a příjmení předsedajícího schůzi a jméno a příjmení zapisovatele;

d) popis projednávaných bodů schůze;

e) výsledky hlasování;

f) návrhy jednotlivých členů schůze na další body k projednání na probíhající nebo další Členské

schůzi;

g) případně další body jednání.

Nedílnou  přílohou  zápisu  z jednání  Členské  schůze  je  listina  přítomných.  Zápis  z jednání  Členské

schůze musí být archivován Předsedou po dobu 10 let. V případě, že se Členská schůze koná výhradně

prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, platí výše uvedené, s přihlédnutím k možnostem

takového způsobu konání Členské schůze.

čl. VII.

Rada

1) Členové Rady jsou voleni Členskou schůzí. Funkční období člena Rady jsou 2 roky. Člena Rady může

odvolat Členská schůze za podmínek jejího rozhodování dle čl. VI. těchto stanov. Stejným způsobem

pak jmenuje i nového člena.

2) Rada má 7 členů. Každý člen Rady má, bez ohledu na druh členství, jeden hlas.

3) Rada spolku se schází nejméně dvakrát za rok. Schůze Rady může proběhnout také prostřednictvím

prostředků elektronické komunikace či způsobem per rollam. Na tato rozhodování se použijí přiměřeně

ustanovení o těchto způsobech hlasování Členskou schůzí dle čl. VI.  těchto stanov. Rada spolku je

usnášeníschopná,  pokud  se  sejde  nadpoloviční  většina  jejích  členů.  Rada  přijímá  rozhodnutí

hlasováním; pro přijetí  rozhodnutí  je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Členové

Rady ze svých řad zvolí předsedu schůze Rady, který zároveň zajistí zápis ze schůze. 

4) Z jednání Rady musí být pořízen zápis, který musí obsahovat: 

a) název a sídlo spolku;

b) místo a čas konání Rady;

c) jméno a příjmení předsedajícího a jméno a příjmení zapisovatele;

d) popis projednávaných bodů schůze;

e) výsledky hlasování;

f) návrhy jednotlivých členů na doplnění bodů schůze probíhající nebo následující;

g) případně další body jednání;

h) podpisy  členů  Rady,  s výjimkou  případu,  kdy  bude  schůze  členů  Rady  probíhat

prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. V tomto případě může člen, který namítá

nesprávnost obsahu zápisu, který mu byl zaslán, zaslat své námitky do 14 dnů od doručení

zápisu předsedovi, který danou schůzi řídil. Námitky se projednají na další schůzi Rady.

      5)   Rada spolku:

a) kontroluje činnost Předsedy;

b) kontroluje zprávu o činnosti spolku za uplynulé období;

 



c) kontroluje zprávu o finančních výsledcích hospodaření spolku za uplynulé období;

d) svolává členskou schůzi za podmínek stanovených těmito stanovami;

e) zřizuje a ruší odbory a komise a volí nebo jmenuje jejich vedoucí a členy, určuje jejich činnost,

rozsah pravomocí a případně místní působnost, a dále sleduje jejich činnost;

f) rozhoduje o přijetí nových členů spolku;

g) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena.

čl. VIII.

Předseda

1) Předseda je statutárním orgánem spolku, jedná jeho jménem a zastupuje spolek navenek.

2) Předseda je volen Členskou schůzí a jeho funkční období jsou 2 roky. Předsedu může odvolat Členská

schůze za podmínek jejího rozhodování dle čl. VI.  těchto stanov. Stejným způsobem pak jmenuje i

nového Předsedu.

3) Předseda: 

a) je odpovědný za plnění rozhodnutí Členské schůze a Rady a za plynulý chod spolku;

b) připravuje podklady pro jednání a rozhodnutí Rady a Členské schůze;

c) zajišťuje naplnění cílů a plánů schválených Radou;

d) svolává členskou schůzi za podmínek stanovených těmito stanovami;

e) čtvrtletně předkládá Radě spolku zprávu o činnosti  spolku za uplynulé období a předkládá

návrh činnosti spolku na období příští;

f) každoročně předkládá  Radě spolku  zprávu  o  finančních  výsledcích  hospodaření  spolku  za

uplynulé období a zpracovává návrh rozpočtu na období příští;

g) zpracovává a vytváří normy, směrnice a další předpisy a předkládá je ke schválení Členské

schůzi;

h) navrhuje výši členských příspěvků a předkládá návrh ke schválení Členské schůzi;

i) rozhoduje o pozastavení členství;

j) vede seznam členů spolku.

čl. IX

Zásady hospodaření

1) Náklady  spojené  s činností  AČHV  na  všech  stupních  se  hradí  zejména  ze  spolkových  členských

příspěvků a dále z dotací, podpor a darů.

2) Výše spolkových členských příspěvků je pro rok 2018 stanovena v čl. VI odst. 2 stanov. Na každý další

kalendářní  rok  navrhuje  Předseda  novou  výši  členských  příspěvků  a  odpovídající  počet  hlasů

k jednotlivým členským příspěvkům a tuto novou výši schvaluje Členská schůze. 

čl. X

Společná ustanovení

1) Výkon všech funkcí v AČHV je navzájem slučitelný, s následujícími výjimkami:

- funkce člena Rady je neslučitelná s funkcí Předsedy. 

 



2) Hlasování  o  usneseních  ve  všech  orgánech  probíhá  veřejně.  Hlasovat  je  možné  tajně,  pokud si  to

vyžádají členové mající nadpoloviční většinu hlasů z přítomných členů.

3) Členy Rady mohou být pouze členové spolku.

4) Volby členů volených orgánů probíhají tajně.

5) Orgány, které mají právo volit konkrétní členy orgánů, mají také právo je odvolat.

6) Každý člen spolku je povinen sdělit spolku neprodleně změnu svých údajů. 

čl. XI

Okolnosti zániku spolku 

1) Spolek zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví na Členské schůzi členové spolku mající 4/5 většinu

všech hlasů členů spolku.

2) V případě zániku spolku přechází jmění spolku na jeho právního nástupce.

3) V případě zániku spolku bez právního nástupce bude na základě rozhodnutí Členské schůze rozhodnuto

o likvidaci spolku. Členská schůze ustanoví likvidátora, který v souladu s obecně závaznými právními

předpisy  rozhodne  o  majetku  spolku.  Případný   likvidační  zůstatek  se  rozdělí  mezi  členy  spolku

v poměru dle jejich naposledy uhrazených členských příspěvků. 

čl. XII

Závěrečná ustanovení

1) Tyto stanovy a všechna jejich ustanovení jsou závazná pro všechny členy a všechny orgány AČHV.

2) Stanovy nabývají platnosti dne ………………. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku

vedeného u Městského soudu v Praze.
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