
Příloha č. 2. – Úplné znění stanov schválené na VH 

S t a n o v y 

Asociace nezávislých rozhlasových stanic z.s. 

1. Název sdružení je Asociace nezávislých rozhlasových stanic z.s. (dále jen "Asociace") 
2. Název může být vyjádřen i zkratkou ANROS z.s. 
3. Sídlem sdružení je Praha. 

 
4. Účel, cíle a činnosti Asociace jsou: 

a) usilovat o rozvoj rozhlasového vysílání v České republice, 
b) prosazování nezávislého šíření informací a žánrové pestrosti rozhlasového vysílání, 
c) podporovat neziskové, začínající, komunitní a menšinové rozhlasové projekty, 
d) vstup do mezinárodních organizací souvisejících s provozem rozhlasového vysílání a prosazování v nich 

zájmy a názory členů Asociace, 
e) usilování o vytváření potřebných podmínek k provozování rozhlasového vysílání v České republice, 

prostřednictvím různých technických platforem (digitální, terestrické, internet, TKR a další) 
f) popularizace a propagace soukromého rozhlasového vysílání a činnost Asociace i jejích členů v České 

republice i v zahraničí, 
g) pořádání školení, seminářů a dalších obdobných akcí, 
h) účastnit se na domácích i zahraničních konferencích, festivalech, veletrzích a jiných podobných 

událostech, 
i) navazování kontaktů, spolupráce a výměna zkušeností s domácími i zahraničními institucemi a dalšími 

subjekty, které působí ve stejné nebo obdobné oblasti a neprodleně informuje své členy o získaných 
poznatcích, 

j) podporovat svou činností rozhlasový reklamní trh v České republice, 
k) podporovat průzkumy poslechovosti a usilovat o provádění průzkumů poslechovosti i do budoucna. 
 

5. Mezi další činnosti Asociace patří: 
a) jednání se státními orgány, s orgány místní správy, s ochrannými autorskými organizacemi, 

provozovateli digitálních multiplexů a s dalšími subjekty působícími v oblasti rozhlasového vysílání,  
b) na základě pověření může Asociace zastupovat své členy v jednání s orgány státní a veřejné správy a 

jinými subjekty, 
c) nákup a prodej průzkumů poslechovosti včetně jejich zadávání,kontroly,vyhodnocování a srovnávání, 
d) pořádání odborných školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 
e) reklamní činnost a marketing. 

 
6. Členství v asociaci  

a) Členství v asociaci je dobrovolné.  
b) Členem Asociace se může stát fyzická či právnická osoba, která v České republice provozuje 

rozhlasovou stanici, jež šíří svůj signál za pomoci sítě internet, televizními kabelovými rozvody, za 
pomoci satelitu, terestrickým analogovým, či digitálním vysíláním. 

c) O přijetí zájemce o členství v  asociaci musí rozhodnout Valná hromada na základě doporučení 
předsedy Asociace.   

 
7. Práva a povinnosti členů Asociace 

a) Člen Asociace má právo účastnit se jakékoliv spolkové činnosti Asociace a mít z ní prospěch, 
kandidovat na funkci Místopředsedy a Předsedy Asociace, 

b) účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady Asociace, 
c) navrhovat a volit Předsedu a Místopředsedu Asociace, 
d) činit návrhy a vyjadřovat se ke všem záležitostem souvisejícím s Asociací a její činností, 
e) žádat Asociaci o pomoc, spolupráci a součinnost v záležitostech, které umožňují nebo vyžadují takový 

postup (v takovém případě musí být žádost vyřízena či započato s jejím vyřizováním a žadatel 
informován o způsobu vyřízení nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti Asociaci), 

f) být průběžně informován o činnosti Asociace, 
g) podílet se při zrušení Asociace na vypořádání likvidačního zůstatku jejího majetku. 
h) Člen Asociace je povinen zachovávat její dobré jméno.  
i) Člen Asociace má vyvíjet veškerou aktivitu, která povede se splnění cílů činnosti Asociace.,   
j) Člen Asociace je povinen řídit se těmito stanovami a rozhodnutími Valné hromady Asociace a 

rozhodnutími Předsedy Asociace, budou-li v souladu s těmito stanovami, 
k) Člen Asociace je povinen řádně platit stanovené členské příspěvky. 
 

8. Zánik členství - Členství v Asociaci zaniká: 
a) zánikem člena bez právního nástupce, 
b) vystoupením člena, 
c) vyloučením člena, 
d) likvidací právnické osoby člena, 
e) ukončením provozování rozhlasové stanice 
f) úmrtím člena 



g) Člen může z Asociace vystoupit na základě svého písemného oznámení o vystoupení adresovaného 
předsedovi Asociace. V takovém případě zaniká členství v Asociaci dnem, kdy bylo oznámení o 
vystoupení doručeno předsedovi Asociace (resp. Místopředsedovi).  

h) Člen Asociace může být vyloučen v případě, poruší-li své povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo 
rozhodnutím Valné hromady. 

i) Rozhodnutí o vyloučení člena z Asociace vyžaduje souhlas většiny členů Asociace, prostřednictvím 
Valné hromady Asociace. Rozhodnutí Valné hromady Asociace o vyloučení člena je konečné. 

 
Členské příspěvky 

a) Výši členského příspěvku určuje pro každý kalendářní rok Valná hromada Asociace. 
b) Členské příspěvky se hradí vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku. 
c) Členské příspěvky v prvním roce trvání členství hradí člen do 30 dnů ode dne vzniku členství. Netrvá-li 

členství celý kalendářní rok, je člen povinen zaplatit část členského příspěvku, adekvátní k době trvání 
členství. 

d) Členské příspěvky jsou hrazeny bankovním převodem na bankovní účet Asociace. 
 

Orgány Asociace 

Asociace má tyto orgány: 

a) Valná hromada 
d) Předseda, místopředseda 

Valná hromada Asociace 
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace, sestává ze všech na něm přítomných členů Asociace 

zastoupených svým statutárním orgánem nebo zástupcem.  
b) Valná hromada se schází minimálně 1x ročně. Svolává ji Předseda, anebo na žádost alespoň 30 % 

členů Asociace a to bez zbytečného odkladu po doručení takové žádosti. Nesvolá-li Předseda na 
základě žádosti alespoň 30 % členů Valnou hromadu bez zbytečného odkladu, je oprávněn ji svolat 
kterýkoliv ze členů, kteří podali žádost o svolání Valné hromady.  

c) Valná hromada se svolává pozvánkou uveřejněnou na webových stránkách asociace alespoň 20 dnů 
před předpokládaným dnem konání Valné hromady. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu konání 
Valné hromady, místo konání, program a určení, zda se jedná o řádný či náhradní Valnou hromadu.  

d) Bude-li na programu Valné hromady změna stanov, musí pozvánka tuto změnu stanov charakterizovat. 

13.1.  Valná hromada Asociace rozhoduje o všech otázkách týkajících se Asociace a její činnosti. Valná 
hromada Asociace kromě jiného rozhoduje o: 

a) zaměření konkrétní činnosti Asociace, 
b) změnách a doplňcích těchto stanov, 
f) schválení a změnách Pravidel hospodaření Asociace, 
g) schválení výroční zprávy o hospodaření Asociace a roční účetní závěrky, 
h) přijímání, resp. případném vyloučení členů Asociace, 
i) svěření rozhodování o dalších otázkách Předsedovi Asociace, 
j) pokynech Předsedovi Asociace, 
k) náhradě předsedovi, resp. místopředsedovi Asociace za čas strávený při výkonu jejich funkce, 
l) zrušení Asociace, 
m) způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku Asociace při jejím zrušení, 
n) Valná hromada Asociace volí a odvolává předsedu a místopředsedu Asociace. 

 

13.2.  Valná hromada Asociace je způsobilá k usnášení, je-li přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina 
všech členů Asociace. Každý člen Asociace má při hlasování jeden hlas. 

13.3.  Každý z členů Asociace je oprávněn přizvat si na jednání Valné hromady jednoho poradce. Člen 
Asociace je odpovědný za to, že tento poradce zachová mlčenlivost o skutečnostech, které se v rámci 
projednávání Valné hromady dozvěděl.  

13.4.  Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů, není-li podle těchto stanov zapotřebí, aby 
pro rozhodnutí hlasovala kvalifikovaná většina členů. Požadavek kvalifikované většiny v případě řádné 
Valné hromady znamená, že pro rozhodnutí musí hlasovat alespoň tři čtvrtiny všech - tedy nikoli jen 
přítomných - členů Asociace.  
Kvalifikovaná většina je potřebná pro rozhodnutí o: 

a) změně anebo o doplňcích stanov, 
b) vyloučení člena Asociace, 
c) zrušení Asociace. 

13.5.  Pro přijetí nového člena je potřeba 100% hlasů členů Asociace, v případě náhradního termínu Valné 
hromady 100% přítomných členů. 

13.6.  Není-li Valná hromada schopná usnášení, je Předseda povinen svolat náhradní Valnou hromadu s 
nezměněným programem jednání a to tak, aby se konala nejpozději do 1 měsíce. Tato náhradní Valná 
hromada je usnášeníschopná bez ohledu na ustanovení čl. 13.2. Na této náhradní Valné hromadě bude 






