STANOVY
Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS z. s.
§ 1. Základní ustanovení
1. Asociace režisérů a scenáristů – ARAS z. s., jejíž stanovy byly registrovány u MV
ČR pod registračním číslem VSP/1 - 5640/91 – dne 27. 2. 1991 a jejíž název byl změněn
a přeregistrován na základě usnesení Valné hromady konané 22. 11. 2001, se na základě
usnesení Valné hromady konané dne 6. 2. 2017 přejmenovává na Asociaci režisérů, scenáristů
a dramaturgů z. s. – v celé zkratce ARAS z. s.
2. Název spolku zní Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS z. s. (dále jen
ARAS).
3. ARAS je spolkem dle občanského zákoníku a vykonává svou činnost na území
České republiky. Sídlo spolku je Karlovo nám. 285/19, 120 00 Praha 2, IČ je 70969841.
§ 2. Účel a cíle
1. ARAS je výběrovým spolkem českých profesionálních filmových a televizních
režisérů, scenáristů a dramaturgů. Jeho členové usilují o rozvoj svých oborů, autorské kvality
a svobody, a ctí pozitivní hodnoty demokratické společnosti. Členové ARAS, při vědomí
možností ovlivňovat veřejné mínění, se ve své tvorbě a veřejném vystupování hlásí k vyšší
míře společenské odpovědnosti.
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2. Cílem ARAS je:
Posilovat a chránit sociální, právní a finanční podmínky autorů ve filmové, televizní
a další audiovizuální tvorbě.
Poskytovat odborné poradenství, pomoc a ochranu členům v pracovněprávní
a autorskoprávní oblasti.
Zastupovat zájmy členů formou jednání s dalšími profesními asociacemi,
organizacemi a orgány veřejné správy, fondy, atd.
Vyjadřovat se k platným právním normám, týkajícím se oblasti audiovize
a spolupracovat na přípravě jejich novelizací s dalšími právnickými a fyzickými
osobami.
Podporovat umělecký rozvoj i odborné vzdělávání svých členů.
Podporovat začínající režiséry, scenáristy a dramaturgy.
Podporovat organizování festivalů, přehlídek, kongresů, seminářů, konferencí
a dalších aktivit a spolupracovat s mezinárodními organizacemi stejného či podobného
zaměření.

§ 3. Členství
1. Členem ARAS se může stát profesionální režisér, scenárista nebo dramaturg
pracující v oblasti audiovizuální tvorby v ČR, získá-li doporučení alespoň tří členů ARAS
a je-li schválen Radou ARAS.
2. Postup pro nabytí členství je následující:
● Uchazeč o členství v ARAS doručí Radě ARAS (dále jen Rada) mailem nebo písemně

žádost o přijetí, spolu s doporučením alespoň tří členů ARAS.
● O návrhu rozhoduje Rada hlasováním na svém nejbližším zasedání. K souhlasu Rady

se vyžaduje většina zvolených členů Rady.

● Návrh k přijetí určité osoby za nového člena může být podán maximálně jedenkrát
v průběhu každého kalendářního roku.
● Žádost o členství musí obsahovat
● jméno, příjmení a podpis žadatele
● jméno, příjmení členů ARAS, kteří členství uchazeče v ARAS doporučili
● osobní údaje žadatele (datum narození, místo trvalého bydliště, adresa pro doručování,
liší-li se od trvalého bydliště, mail, č. tel., stručný osobní a profesní životopis; žádost
může obsahovat též doporučující materiály a dobrozdání.
3. K zániku členství v ARAS dochází:
● Na základě vlastní písemné žádosti člena, úmrtí člena nebo ztráty svéprávnosti.
● Při nezaplacení členského příspěvku, ani v dodatečné lhůtě, určené Radou; v tomto

případě členství zaniká s koncem příslušného kalendářního roku.
4. Členství v ARAS může být zrušeno:
● Na základě závažného nebo opakovaného porušení, rozhodnutím Rady, proti kterému

se může člen, jehož členství bylo zrušeno, odvolat k Valné hromadě prostřednictvím
Rady a to do tří měsíců od doručení rozhodnutí o zrušení členství.
● O odvolání rozhodne Valná hromada na svém nejbližším zasedání, přitom přihlédne
ke stanovisku Rady.
● Členu, jehož členství má být zrušeno, musí být umožněno, aby k této problematice

mohl vystoupit na jednání Rady a v případě odvolání na zasedání Valné hromady.
5. Člen ARAS má právo:
● Účastnit se Valné a Mimořádné valné hromady s právem hlasovacím.
● Požádat o účast na jednání Rady a obracet se na Radu s dotazy, náměty
a připomínkami.
● Být seznámen s termíny a programem zasedání Rady, navrhnout doplnění programu
zasedání Rady a účastnit se zasedání Rady bez práva hlasování.
● Předkládat návrhy a stanoviska k činnosti ARAS.
● Volit a být volen do všech orgánů ARAS.
● Využívat všech výhod, které vyplývají z členství.
● Vyjadřovat se k hospodaření s finančními prostředky.
● Podat návrh na přijetí nového člena ARAS, podat Radě návrh na čestné členství a na
čestné předsednictví.
● Užívat za svým jménem ve filmových titulcích identifikaci členství ve tvaru „jméno
příjmení, ARAS“.
6. Člen ARAS má povinnost:
● Platit členské příspěvky; člen ARAS může požádat Radu o snížení nebo zproštění
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členského příspěvku pro daný rok, a to v souladu s pravidly týkajících se členských
příspěvků, schválených Radou.
Respektovat stanovy ARAS.
Dodržovat principy etiky profese a kolegiálních vztahů.
Podílet se aktivně na činnosti ARAS podle svých nejlepších možností a schopností
a zasazovat se o její dobré jméno.
Dbát o dobré jméno ARAS.
Umožnit ARAS zveřejnit svoji kontaktní e-mailou adresu.

§ 4. Valná hromada
1. Valná hromada ARAS je nejvyšším orgánem ARAS, přičemž každý člen ARAS má
na Valné hromadě jeden hlas.
2. Valná hromada je svolávána Radou minimálně jednou za rok, nejméně s 30 denním
předstihem; pozvánka na Valnou hromadu musí obsahovat datum a čas konání, místo konání
a návrh programu jednání. Pozvánka se doručuje na e-mailovou adresu.
3. Pakliže jedna třetina členů ARAS požádá Radu o svolání Mimořádné valné
hromady a uvede důvod svolání, je Rada povinna svolat Mimořádnou valnou hromadu do
šedesáti dnů od obdržení žádosti a to pozvánkou zaslanou nejpozději třicet dnů předem.
Pozvánka musí obsahovat datum, čas, místo a důvod konání Mimořádné valné hromady.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomná více než jedna třetina členů
ARAS. Přítomnost na Valné hromadě se prokazuje zapsáním do prezenční listiny.
5. Každý člen ARAS může být na Valné hromadě zastoupen jiným členem a to na
základě písemné plné moci, kterou zmocněnec odevzdá nejpozději při zápisu do prezenční
listiny. Plná moc musí obsahovat jméno, datum narození, bydliště zmocněnce a zmocnitele,
výslovné prohlášení o zmocnění k zastupování na Valné hromadě a datum konání Valné
hromady. Každý člen může být zmocněn k zastupování pouze jedné osoby.
6. Valná hromada je zahájena v případě, že je usnášeníschopná. Není-li
usnášeníschopná do 60 minut od stanoveného času konání, Valná hromada se ruší a během
doby čekání i po jejím uplynutí může být rozhodnutím Rady nahrazena setkáním
s neformálním programem. Rada je v takovém případě povinna do 30 dnů oznámit členům
nový termín Valné hromady, která musí být svolána do šedesáti dnů ode dne oznámení
nového termínu a to za podmínek uvedených v bodě 2 tohoto §.
7. Valná hromada rozhoduje hlasováním prostou většinou přítomných
a zastupovaných členů, pokud není stanoveno jinak.
8. Na základě rozhodnutí Rady, se může jednání Valné hromady uskutečnit on-line
a to podle principů a pravidel Valné hromady, přiměřeně upravené Radou pro danou situaci.
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9. Do výlučné působnosti Valné hromady patří:
Volí a odvolává členy Rady.
Volí a odvolává členy Kontrolní komise ARAS (dále jen Kontrolní komise).
Schvaluje následující dokumenty, které jsou po schválení Radou ARAS rozeslány
všem členům elektronicky, s předstihem nejméně 1 týdne: výroční zpráva ARAS, roční
účetní závěrka a plán rozpočtu pro následující rok, popř. další podkladové materiály.
Rozhoduje o zrušení či transformaci ARAS a postupu při případné likvidaci ARAS.
Schvaluje změny stanov ARAS, a to na návrh Rady ARAS, a schvaluje změny dalších
dokumentů upravujících vnitřní poměry ARAS, včetně Jednacího řádu Valné hromady.
Rozhoduje o výši členských příspěvků ARAS a o termínech jejich zaplacení.
Na návrh Rady ustanovuje čestného předsedu ARAS.
Rozhoduje o návrzích členů ARAS a Rady.
Rozhoduje o odvolání člena ARAS proti zrušení jeho členství v ARAS Radou.
Rozhoduje o dalších věcech, které nespadají do působnosti Rady a Kontrolní komise
ARAS anebo které si k rozhodování vyhradí.

10. Volba členů Rady:
● Volba je tajná, nerozhodne-li Valná hromada jinak.
● Valná hromada volí členy Rady, a to na volební období, které trvá 3 roky, počínaje
dnem zvolení, ne vsak dele, než do zahájení zasedání Valne hromady v třetím roce
mandátu.

● V případě zániku nebo ukončení členství v Radě před vypršením mandátu je do Rady

kooptován ten z kandidátů na člena Rady, který při poslední konané volbě následuje v
pořadí za zvolenými členy a který s kooptací souhlasí; nesouhlasí-li tento kandidát,
přechází právo na kooptování do Rady na další kandidáty na člena Rady dle pořadí
počtu získaných hlasů; mandát kooptovaného člena končí dnem konání příští Valné
hromady.
11. Valná hromada může odvolat člena Rady na základě zdůvodněného návrhu
kteréhokoliv člena ARAS, doručeného Radě, která návrh předloží nejbližší Valné hromadě
společně se svým stanoviskem.
12. Volba členů Kontrolní Komise:
● Volba je tajná, nerozhodne-li Valná hromada jinak.
● Valná hromada volí členy Kontrolní komise, a to na volební období, které trvá 3 roky,
počínaje dnem zvolení, ne vsak dele, než do zahájení zasedání Valne hromady v třetím
roce mandátu.
● V případě zániku nebo ukončení členství v Kontrolní komisy před vypršením mandátu
je do Kontrolní komise kooptován ten z kandidátů na člena Kontrolní komise, který při
poslední konané volbě následuje v pořadí za zvolenými členy a který s kooptací
souhlasí; nesouhlasí-li tento kandidát, přechází právo na kooptování do Kontrolní
komise na další kandidáty na člena Kontrolní komise dle pořadí počtu získaných hlasů;
mandát kooptovaného člena končí dnem konání příští Valné hromady.
13. Valná hromada může odvolat člena Kontrolní komise na základě zdůvodněného
návrhu kteréhokoliv člena ARAS, doručeného Kontrolní komisi, která návrh předloží
nejbližší Valné hromadě společně se svým stanoviskem.
14. O průběhu zasedání Valné hromady se pořizuje zápis podepsaný předsedou ARAS
a dvěma ověřovateli.
§ 5. Rada ARAS
1. Rada je výkonným orgánem ARAS. Rada jedná a zastupuje ARAS ve vztahu
k veřejnosti.
2. Rada je tvořena 7 členy z řad členů ARAS a je usnášeníschopná, pokud je přítomna
více než polovina zvolených členů. Není-li Rada způsobilá se usnášet ani po uplynutí 60
minut od času zahájení, na který byla Rada svolána, musí být svoláno nové zasedání Rady, a
to nejpozději do 30 dnů od původního termínu.
3. Rada rozhoduje formou usnesení, k jehož přijetí je nutná většina přítomných členů,
není-li uvedeno jinak, přičemž hlasování může být tajné, aklamací nebo per rollam. O
způsobu hlasování rozhoduje Rada aklamací.
4. V případech, které nestrpí odkladu, může předseda rady na návrh kteréhokoliv člena
Rady vyvolat hlasování Rady systémem "per rollam" t.j. e-mailovým návrhem usnesení
adresovaným všem členům Rady. Navrhovaná usnesení budou přijata, jestliže pro ně bude
hlasovat nadpoloviční většina všech členů Rady. Všechna usnesení přijatá způsobem "per
rollam" musí být uvedena v zápisu z příštího zasedání Rady.
5. Rada má zejména tyto kompetence:
● Pověřuje kteréhokoliv člena ARAS k výkonu a jednání v určené činnosti, příp. k práci
v pracovních skupinách (jejichž členy mohou být i nečlenové ARAS) a vybavuje je
příslušnými pravomocemi; v takovém případě se na tuto činnost vztahují přiměřeně
i pravidla platící pro člena Rady (jde o tzv. Pověřeného člena ARAS).

● Volí a odvolává ze svého středu předsedu, prvního a druhého místopředsedu; volební

období předsedy a místopředsedů je dvouleté, při trvání jeho mandátu člena Rady;
výkon mandátu předsedy lze opakovat pouze jednou, po skončení druhého období
může bývalý předseda kandidovat na funkci předsedy nejdříve po uplynutí dvou let.
● Schvaluje většinou hlasů všech zvolených členů Rady přihlášky ke členství, které
splnily všechny náležitosti.
● Rozhoduje většinou hlasů všech zvolených členů Rady o zrušení členství v ARAS.

● Kontroluje účetnictví i čerpání finančních prostředků ARAS, přičemž každý člen
Rady má prostřednictvím tajemníka přístup k účetnictví, účetním dokladům a výpisům
z účtu.
● Projednává předložené návrhy.
● V případě nutnosti projednat podněty třetích stran, zejména členů ARAS, které jsou
vázány mlčenlivostí, jsou členové Rady vázáni mlčenlivostí ve stejném rozsahu.
● Svolává a připravuje zasedání Valné hromady a Mimořádné valné hromady.
● Schvaluje jednací řád Rady, pravidla pro zasedání Valné hromady on-line a pravidla
týkající se členských příspěvků.
● Rozhoduje o jmenování a odvolání tajemníka ARAS, určuje jeho pracovní náplň,
ukládá mu úkoly a to i prostřednictvím předsedy ARAS a stanovuje jeho odměnu.
● Rozhoduje v dalších věcech, které nejsou vyhrazeny do výlučné působnosti Valné
hromady anebo v případě, kdy ji k tomu Valná hromada pověří.
6. Rada je svolávána předsedou ARAS (nebo jím pověřeným zástupcem) s předstihem
minimálně 15 dnů, minimálně šestkrát za rok. Mimořádné zasedání Rady musí být svoláno
nejpozději do 10 dnů po obdržení příslušné žádosti člena Rady; žádost musí být podána emailem a musí obsahovat návrh programu včetně odůvodnění pro jeho zařazení a zaslání
všech podkladů nutných k projednání.
7. Jednání Rady se dále řídí ustanoveními Jednacího řádu.
8. O průběhu jednání Rady se pořizuje zápis podepsaný předsedou ARAS a jedním
ověřovatelem.
§ 6. Předseda ARAS
1. Předseda ARAS (dále též jen Předseda) je statutárním orgánem ARAS, zastupuje
ARAS navenek.
2. Předseda zpravidla svolává a řídí jednání Rady a zpravidla řídí zasedání Valné
hromady a Mimořádné valné hromady. Předseda určuje termín zasedání Rady.
3. Předseda je volen z řad členů Rady na období 2 let. Funkce předsedy zaniká
uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, odvoláním Radou, ztrátou způsobilosti
k právním úkonům nebo úmrtím. Po skončení funkčního období zůstává předseda ve funkci
až do doby zvolení nového předsedy Radou. V ostatních případech zániku funkce předsedy
přebírá statutární pravomoci předsedy až do volby nového předsedy první místopředseda,
nepřebere-li tyto pravomoci první místopředseda, přebere je druhý místopředseda.
4. Předseda odpovídá za hospodaření s finančními prostředky ARAS.
5. Místopředsedové ARAS zatupují předsedu (každý samostatně) v jím určených
věcech a v případě, že nemůže více než tři měsíce vykonávat svou funkci.

6. Předseda a místopředsedové se při svém jednání za ARAS řídí ustanoveními
Jednacího řádu.

§ 7. Kontrolní komise ARAS
1. Kontrolní komise je tvořena 3 členy z řad členů ARAS na dobu tří let a je
usnášeníschopná, pokud je přítomna více než polovina zvolených členů. Není-li Kontrolní
komise způsobilá se usnášet ani po uplynutí 60 minut od času zahájení, na který byla svolána,
musí být svoláno nové zasedání Kontrolní komise, a to nejpozději do 30 dnů od původního
termínu.
2. Rozhoduje hlasováním většinou přítomných členů.
3. Volí a odvolává ze svého středu předsedu, který má právo zúčastňovat se jednání
Rady s hlasem poradním.
4. Kontrolní komise se schází minimálně 1x ročně, zpravidla před zasedáním Valné
hromady. Kontroluje hospodaření ARAS, vyjadřuje se k účetní závěrce a má přístup
k účetnictví ARAS, účetním dokladům a informacím o pohybu na účtech. Kontroluje plnění
usnesení Valné hromady a Rady.
5. 1x ročně předkládá Valné hromadě zprávu o své činnosti, o kontrole hospodaření
ARAS a plnění usnesení Valné hromady a Rady.
6. O průběhu jednání Kontrolní komise se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou
a jedním ověřovatelem.
§ 8. Čestný předseda ARAS
Valná hromada může zvolit čestného předsedu ARAS. Čestný předseda ARAS
vykonává čestnou funkci, má právo účastnit se jednání Rady.
§ 9. Čestný člen ARAS
Čestným členem se může stát významná osobnost společenského a kulturního života.
Čestný člen má právo účastnit se zasedání Valné a Mimořádné valné hromady. Čestný člen
není povinen platit členské poplatky.
§ 10. Zdroje
●
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Finančními zdroji ARAS jsou:
Členské příspěvky dary a příspěvky fyzických a právnických osob.
Dotace z grantových zdrojů.
Odpisy z daní z příjmu právnických a fyzických osob.
Úroky z prostředků uložených na běžných a termínovaných účtech.
Další aktivity, přinášející prospěch a zisk ARAS v souladu s platnými právními
předpisy.

§ 11. Způsob použití finančních prostředků
1. O způsobu použití finančních prostředků rozhoduje Rada na základě schváleného
rozpočtu. Rada může poskytnout finanční prostředky výlučně pro cíle, které jsou ve shodě
s cíli ARAS uvedenými v těchto stanovách.

2. Člen Rady může v době své působnosti využít prostředky ARAS do výše pokrytí
prokazatelných nákladů za konkrétní, Radou předem schválený úkol. Totéž platí pro Radou
pověřeného člena ARAS.
§ 12. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
1. Členy ARAS dle těchto stanov jsou všechny osoby, které byly členy ARAS dle
dosavadních stanov.
2. Ve všech oblastech, které nejsou těmito Stanovami upraveny, platí ustanovení
obecně platných právních předpisů.
4. Veškeré změny a dodatky k těmto Stanovám jsou možné pouze a výlučně za
předpokladu, že budou schváleny Valnou hromadou ARAS.
5. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení, tj. dnem 9. 6. 2021.

