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Stanovy spolku 
 

Unie vydavatelů, z. s. 
 

I. 
Název a sídlo 

 

1.  Spolek nese název Unie vydavatelů, z. s. (dále jen „spolek“).  
V anglickém jazyce používá spolek překlad svého názvu: Czech Publishers' Association. 

 
2.  Sídlem spolku je Praha. 

 
II. 

Právní povaha 
 

1. Spolek je právnickou osobou založenou podle práva České republiky. 
 
2. V právních jednáních vystupuje spolek svým jménem a za své závazky odpovídá svým majetkem. 

 
III. 

Účel spolku 
 

1. Vydavatelé periodického tisku jsou producenty a poskytovateli obsahu, který je distribuován jak tiště-
nými tituly, tak prostřednictvím ostatních mediálních platforem (internetové stránky, mobilní aplikace, 
digitální čtečky atp.). Tento obsah představuje hodnotu a je hoden ochrany. Stejně tak je potřeba chrá-
nit a upevňovat postavení vydavatelů, jakožto nositelů kvalitní a tradiční žurnalistiky. S ohledem na výše 
uvedené je účel spolku vymezen způsobem uvedeným v odstavci 2 tohoto článku. 
  
2. Účelem spolku je: 

- vytváření a rozvoj podmínek pro svobodnou vydavatelskou činnost na všech mediálních platfor-
mách; 

- prosazování principů svobody slova, svobody projevu a nezávislosti práce novináře; 
- podpora a rozvoj reklamního trhu a vytváření spravedlivých podmínek pro distribuci tisku; 
- podpora ochrany zájmů vydavatelů vůči konkurenčním subjektům, zejména ochrana autorských 

práv v oblasti vytváření obsahu; 
- standardizace podmínek na mediálním trhu prostřednictvím realizace nezávislých výzkumů trhu; 
- podpora společných zájmů všech vydavatelů v oblasti legislativy; 
- vytváření pozitivního PR tiskových a online titulů; 
- podpora čtení tiskových a online periodik a mediálního vzdělávání zejména u mládeže a dětí; 
- zastupování členů vůči státním orgánům a jiným institucím či právnickým a soukromým osobám; 
- spolupráce s mezinárodními vydavatelskými asociacemi; 
- organizování a provozování společných činností pro potřeby členů. 

 
IV. 

Hlavní činnost 
 

1. Spolek vyvíjí svou činnost potřebnou pro plnění účelu spolku uvedeného v článku III. stanov.  
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V. 

Vedlejší hospodářská činnost 
 

1. Spolek může vedle hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání 
nebo jiné vedlejší činnosti, pokud slouží k plnění účelu spolku nebo k hospodárnému využití spolkového 
majetku. 
 
2. Spolek může provozovat zejména tyto vedlejší činnosti: 

a) organizační a ekonomické poradenství; 
b) vydavatelskou a nakladatelskou činnost; 
c) služby, reklamní, propagační, zprostředkovatelské a obchodní činnosti pro vydavatele a jiné fy-

zické nebo právnické osoby; 
d) průzkum trhu a poskytování dat o něm; 
e) provozování různorodých aktivit zaměřených na podporu inzerce v periodikách; 
f) poradenskou, konzultační a vzdělávací činnost mezi vydavateli, veřejností, sdělovacími prostředky 

a podnikatelskými subjekty. 
 

3. Spolek může založit nebo být účasten v obchodních nebo jiných korporacích, pokud je to v souladu 
s jeho účelem. 
 
4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku. 

 
VI.  

Členství 
 
1. Členy spolku se mohou stát vydavatelé všech tiskových a online (vč. digitálních) periodických publi-
kací, kteří vydávají obsah zveřejňovaný v tištěných nebo jiných médiích v rámci své výdělečné činnosti. 
Tyto publikace mohou zahrnovat například deníky a časopisy s různou periodicitou (týdenní, čtrnácti-
denní, měsíční či jinou) s obecnou nebo speciální tématikou, zpravodajské internetové stránky nebo in-
ternetové stránky s obecnou či speciální tématikou vydávané na redakční odpovědnost a pod kontrolou 
vydavatele. 
 
2. Vydavatel může být řádným, přidruženým nebo registrovaným členem. S ohledem na typ členství se 
na člena vztahují příslušná práva a povinnosti stanovená těmito stanovami. Výše členských příspěvků je 
stanovena s ohledem na typ členství vnitřním předpisem schvalovaným valnou hromadou.  
 
3. Řádným členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která vydává pravidelně alespoň je-

den periodický titul v tištěném nebo online formátu.  
 
4. Přidruženým členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která vydává pravidelně alespoň 
jeden periodický titul v tištěném nebo online formátu, jenž je charakterizován jako odborný nebo speci-
alizovaný titul se zaměřením na určité úzce vymezené profesní skupiny a komunikaci uvnitř těchto sku-
pin a v případě tištěných titulů zároveň vychází jako nízkonákladový titul s výrazným podílem předplat-
ného. 
 
5. Registrovaným členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která je vydavatelem online 
periodických publikací a která má zájem získávat informace z vydavatelského prostředí, ale nemá zájem 
se aktivně zapojit do všech činností, řízení  a financování provozu spolku. 
 



 3 

6. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím správní rady nebo valné hromady v souladu s těmito stanovami 
o přijetí člena nebo o změně typu členství a úhradou platby členského příspěvku za první období členství, 
pokud se k danému typu členství vztahuje.  
 
7. Výše členských příspěvků a plateb za služby členům jsou stanoveny interním předpisem schváleným 
valnou hromadou spolku. V případě, kdy členství netrvá celý kalendářní rok, se výše takových příspěvků 
a plateb stanovených na kalendářní rok poměrně upraví podle doby trvání členství. 
 
8. Členství ve spolku přechází na právního nástupce člena. 
 
9. O přijetí za člena spolku rozhoduje správní rada na základě vyplněné písemné přihlášky žadatele o člen-
ství, která musí obsahovat: 

- informace zapisované do seznamu členů spolku,  
- údaje o vydavatelské činnosti žadatele o členství, 
- názvy a základní informace o vydávaných periodických titulech, 
- informace o internetových stránkách provozovaných žadatelem o členství, 
- zvolený typ členství. 

 
10. Na výzvu správní rady žadatel o členství tyto informace doplní o případné další vyžádané informace. 
Správní rada rozhodne o přijetí či odmítnutí žadatele nejdéle do tří měsíců ode dne doručení žádosti o 
přijetí za člena spolku.  
 
11. V případě, že správní rada žádost o přijetí odmítne, může žadatel o členství písemně požádat spolek, 
aby o jeho přijetí rozhodla valná hromada spolku.  
 
12. Využije-li žadatel svého práva podle odst. 11, zařadí správní rada v takovém případě žádost o členství 
na pořad jednání nejblíže následující valné hromady nebo v případě, kdy by takto nemohla být dodržena 
lhůta podle čl. VIII odst. 9 stanov, na pořad další valné hromady po ní následující. 
 
13. Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením člena ze spolku, které musí být podáno písemně, 
b) vyloučením člena spolku rozhodnutím valné hromady z důvodu: 

- nezaplacení stanoveného členského příspěvku nebo úhrady platby za služby členům podle čl. VI 
odst. 7, nebo jiné úhrady za objednané služby spolku ve stanovené lhůtě, pokud prodlení s touto 
úhradou činí alespoň tři měsíce a člen byl na možnost vyloučení předem upozorněn některým 
z orgánů spolku nejpozději 14 dnů před konáním valné hromady, která může o vyloučení roz-
hodnout, 

- závažného porušení povinnosti vyplývající z členství ve spolku anebo stanov spolku, nebo jed-
nání mařící účel spolku, pokud člen v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě od správní 
rady spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku 
zvlášť závažnou újmu. 

- ukončení vydavatelské činnosti člena spolku nebo její přerušení na dobu delší než tři měsíce. 
c) úmrtím nebo zánikem člena bez právního nástupce. 

 
14. Vyloučením člena nezanikají již vzniklé závazky a pohledávky člena vůči spolku. Vyloučením však zani-
kají jakékoli nároky člena na vypořádání majetku spolku.  
 
15. Řádný člen má zejména tato práva: 

a) kandidovat a navrhovat kandidáty pro volbu do orgánů spolku, 
b) účastnit se a hlasovat na jednání valné hromady, 
c) být průběžně informován o činnosti spolku, 
d) za podmínek stanovených spolkem užívat příslušné výhody, které souvisejí s řádným členstvím. 
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16. Přidružený člen má zejména tato práva: 
a) účastnit se jednání valné hromady s hlasem poradním, 
b) být průběžně informován o činnosti spolku, 
c) za podmínek stanovených spolkem užívat příslušné výhody, které souvisejí s přidruženým člen-

stvím. 
 
17. Registrovaný člen má tato práva: 

a) být průběžně informován o činnosti spolku, 
b) dostávat informační materiály určené pro registrované členy, 
c) objednat ve formě placených služeb některé z výhod určených pro řádné a přidružené členy. 

 
18. Rozsah všech služeb a souvisejících benefitů poskytovaných členům upravuje interní předpis schvalo-
vaný valnou hromadou. 
 
19. Členové mají zejména tyto povinnosti: 

a) dodržovat stanovy a rozhodnutí valné hromady, 
b) podílet se podle svých možností na plnění účelu spolku a na hlavní a vedlejší činnosti spolku, 
c) poskytovat potřebné informace pro činnost spolku a respektovat zájmy spolku, 
d) platit řádně a včas stanovený členský příspěvek a hradit platby za služby objednané, poskytnuté 

nebo zajištěné spolkem podle typu členství a ve výši stanovené interním předpisem, 
e) zapojovat se podle svých možností do plnění účelu spolku. 

 
20. Registrovaný člen nemá vůči spolku povinnost úhrady členského příspěvku. Ostatní členové spolku 
mají podle svého typu členství povinnost platit členský příspěvek. Příspěvek je splatný do 28. února ka-
lendářního roku, za který je placen. 
 
21. Každý řádný člen spolku je dále povinen hradit příspěvek do rozpočtu spolku v rozsahu stanoveném 
prováděcím interním předpisem schváleným valnou hromadou. 
 
22. Členové spolku mají možnost požádat o zařazení jimi vydávaného titulu do výzkumu měření čtenosti 
Media projekt. Všem vydavatelům účastnícím se Media projektu vzniká povinnost uhradit nákladovou 
cenu, spojenou s účastí titulu v Media projektu, a to ve výši stanovené prováděcím předpisem schvále-
ným valnou hromadou.  
 
23. Spolek vede seznam všech svých členů, ve kterém se uvádějí tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště, 
datum narození (v případě fyzické osoby), název, sídlo, IČ (v případě právnické osoby), telefonní číslo,  
e-mail, typ členství, den vzniku a zániku členství, resp. příslušného typu členství. Zápisy a výmazy členů v 
seznamu provádí kancelář spolku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku či zániku členství 
nebo byla spolku oznámena změna zapisovaného údaje. Kancelář spolku je povinna vydat ve lhůtě 20 dnů 
výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis písemně požádá. Seznam členů je rovněž zpřístup-
něn v kanceláři spolku.  
 
24. Členové spolku neodpovídají a neručí za dluhy spolku. 

 
VII. 

Orgány spolku 
 
Orgány spolku jsou valná hromada, správní rada a kontrolní komise. 

 
VIII. 

Valná hromada 
 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.  
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2. Valná hromada je členskou schůzí spolku v souladu s § 248 a následujícími občanského zákoníku.  
 
3. Jednání valné hromady se účastní členové osobně (v případě fyzických osob), prostřednictvím statutár-
ního orgánu nebo jeho člena (v případě právnických osob). Člena spolku může na valné hromadě zastoupit 
zástupce, a to na základě písemné plné moci. 
 
4. Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů spolku nebo 
jejich zástupců. To neplatí pro náhradní zasedání valné hromady, konané v souladu s § 257 občanského 
zákoníku, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných řádných členů. 
  
5. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů.  
 
6. K rozhodnutím valné hromady, která se týkají:  

a) zrušení spolku; 
b) zrušení členství ve spolku podle článku VI, odstavce 13, písm. b); 
c) nerealizace Media projektu v příslušném roce nebo v jinak stanoveném období nebo jeho trvalé 

nerealizace; 
d) zásadní změny metodiky Media projektu; 
e) snížení prostředků stanovených rozpočtem spolku na Media projekt oproti minulému kalendář-

nímu roku mimo případů snížení ceny účtované spolku jeho realizátory; 
je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných řádných členů.  
 
7. Každý řádný člen má při každém hlasování na valné hromadě jeden hlas za každých započatých sto tisíc 
korun součtu svého uhrazeného členského příspěvku a uhrazených plateb do rozpočtu spolku ve smyslu 
čl. VI. odst. 21 a to podle výše částek uhrazených za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém se valná 
hromada koná. Pro stanovení počtu hlasů se nepoužije platba, ohledně jejíž úhrady je člen spolku v pro-
dlení.  
 
8. Vydavatel, který se stal novým řádným členem spolku v kalendářním roce konání valné hromady, má 
při hlasování k dispozici jeden hlas. 
 
9. Valnou hromadu svolává správní rada nejméně jednou ročně, pokud tomu nebrání mimořádné okol-
nosti. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu také na žádost nejméně jedné třetiny členů spolku. 
Pokud správní rada nesvolá valnou hromadu do 30 dnů po doručení žádosti o její svolání v souladu s před-
chozí větou, svolá valnou hromadu ten, kdo podal podnět k jejímu svolání, a to na náklady spolku. 
 
10. Jednání valné hromady řídí předseda správní rady nebo pověřený člen správní rady, nerozhodne-li 
valná hromada jinak. 
 
11. Valná hromada: 

a) schvaluje stanovy a jejich změny, 
b) projednává a schvaluje zaměření činnosti spolku na další období, 
c) projednává všechny otázky činnosti spolku, 
d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období předloženou správní radou, 
e) projednává a schvaluje rozpočet a jeho změny, 
f) projednává a schvaluje interní předpis pro stanovení výše plateb členů za služby a jejich dalších 

plateb a schvaluje vnitřní předpis o stanovení výše členských příspěvků, 
g) projednává a schvaluje přehled nároků členů s ohledem podle typu jejich členství na služby a 

benefity poskytované jim spolkem, 
h) projednává a schvaluje výsledek hospodaření spolku předložený správní radou, 
i) volí a odvolává členy správní rady, 
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j) volí a odvolává členy kontrolní komise, 
k) rozhoduje o přijetí žadatelů o členství, které odmítla správní rada, 
l) rozhoduje o zrušení členství a o zrušení spolku, 
m) rozhoduje o výkonu akcionářských či podílnických práv v ABC ČR, 
n) projednává a schvaluje zásadní vnitřní samoregulační normy týkající se činnosti členů a spolku. 

 
12. Valná hromada jedná o bodech, které jsou na programu jednání uvedeném v pozvánce. Ke změně 
programu je třeba souhlasu minimálně dvou třetin všech řádných členů spolku. Pozvánka na valnou hro-
madu musí být řádným a přidruženým členům zaslána nejméně 14 dnů před jejím konáním. 
 
13. Předseda správní rady zajistí vyhotovení zápisu z jednání valné hromady do 30 dnů od jejího ukončení. 
Zápis musí obsahovat název spolku, dobu a místo konání valné hromady, označení svolavatele, předsedy 
valné hromady a zapisovatele, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, datum vyhoto-
vení zápisu, podpis předsedy správní rady a zapisovatele. 

 
IX. 

Správní rada 
 

1. Správní rada je kolektivní statutární orgán spolku. Za spolek jednají předseda nebo místopředseda 
správní rady vždy spolu s alespoň jedním dalším členem správní rady.   

 
2. Správní rada řídí činnost spolku v rozsahu, v jakém toto není právními předpisy, stanovami nebo roz-
hodnutími valné hromady vyhrazeno valné hromadě. Správní rada zejména: 

a) svolává valnou hromadu; 
b) určuje pořad jednání valné hromady (s výjimkou případu, kdy valná hromada není svolána 

správní radou v souladu s čl. VIII odst. 9). 
Správní rada odpovídá za svoji činnost valné hromadě.   
 
3. Správní rada má devět členů volených valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je čtyřleté. 
Opětovná volba je možná. Správní rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, a to vždy na dva 
roky, nejdéle však do konce jejich funkčního období ve správní radě.  
 
4. Správní rada se schází alespoň jednou za kalendářní měsíc. Schůze správní rady svolává předseda. V na-
léhavém případě může schůzi správní rady svolat kterýkoli člen správní rady. Schůze správní rady je usná-
šeníschopná, je-li přítomno nejméně pět členů správní rady. Správní rada vykonává svou činnost i mimo 
schůze správní rady, a to hlasováním per rollam (v písemné formě nebo s využitím technických pro-
středků). Pokud ve stanovách není stanoveno jinak, správní rada přijímá rozhodnutí vždy nadpoloviční 
většinou přítomných hlasů a v případě rozhodování per rollam většinou všech členů. 
 
5. O průběhu schůze správní rady se pořizuje zápis. Každý člen správní rady má právo, aby byl v zápisu 
uveden jeho názor na projednávanou záležitost. 
 
6. Členové správní rady jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady. 
 
7. Členství ve správní radě zaniká: 

a) odvoláním člena správní rady valnou hromadou; 
b) vzdáním se funkce členem správní rady; 
c) úmrtím. 

 
8. Pokud počet členů správní rady neklesl pod polovinu, může správní rada na uvolněná místa kooptovat 
do nejbližšího konání valné hromady náhradní členy správní rady. 
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9. Správní rada může pověřit výkonem některých jí příslušejících činností předsedu správní rady nebo 
výkonného ředitele spolku. 
 
10.  Předseda správní rady zejména: 

a) svolává a řídí jednání správní rady, zajišťuje zápis z jednání správní rady; 
b) připravuje organizaci valných hromad a návrh pořadu jednání a vede jednání valné hromady, 

pokud valná hromada nestanoví jinak; 
c) zajišťuje realizaci rozhodnutí valné hromady a správní rady. 

Předseda správní rady odpovídá za svoji činnost správní radě.   
V případě, že je předseda správní rady  bezdůvodně nečinný anebo je neschopen ze závažných důvodů 
vykonávat svou funkci předsedy, je oprávněn vykonávat jeho pravomoci místopředseda správní rady.  
 
11. Ve své činnosti se členové správní rady řídí pokyny valné hromady a správní rady, tím není dotčena 
povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.  
 
12. Funkce předsedy a místopředsedy správní rady zaniká: 

a) odvoláním správní radou, 
b) vzdáním se funkce předsedou, resp. místopředsedou správní rady, 
c) ukončením členství ve správní radě, 
d) úmrtím. 

 
X. 

Kontrolní komise 
 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, provádí kontrolu jeho činnosti a hospodaření. Za svoji 
činnost odpovídá valné hromadě. Při své činnosti se řídí stanovami, rozhodnutími valné hromady a práv-
ními předpisy. Kontrolní komise schvaluje zprávu o hospodaření spolku předloženou správní radou.  
 
2. Kontrolní komise má tři členy volené valnou hromadou. Opětovná volba je možná. Kontrolní komise 
volí ze svých členů předsedu. Funkční období člena kontrolní komise je čtyřleté. Pokud počet členů kon-
trolní komise neklesl pod polovinu, může kontrolní komise na uvolněné místo kooptovat do nejbližšího 
konání valné hromady náhradního člena kontrolní komise. 
 
3. Kontrolní komise se schází podle potřeby, schůze svolává její předseda, a to minimálně jednou ročně. 
Schůze kontrolní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně dva členové. Kontrolní komise roz-
hoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.   
 
4. O průběhu jednání kontrolní komise se pořizuje zápis, který zajišťuje předseda. Každý člen kontrolní 
komise má právo, aby byl v zápisu uveden jeho názor na projednávanou záležitost. 
 
5. Předseda kontrolní komise je oprávněn účastnit se jednání valné hromady a správní rady. 
 
6. Člen kontrolní komise nesmí být členem správní rady ani výkonným ředitelem spolku. 
 
7. Členství v kontrolní komisi zaniká: 

a) odvoláním člena kontrolní komise valnou hromadou; 
b) vzdáním se funkce členem kontrolní komise; 
c) úmrtím. 
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XI. 
Výkonný ředitel spolku a kancelář spolku 

 
1. Výkonný ředitel spolku a kancelář spolku zabezpečují manažerskou, organizační, administrativní, právní 
a ekonomickou agendu spolku. Kancelář dále zajišťuje realizaci činností spolku a rozhodnutí valné hro-
mady a správní rady, pokud si ji nevyhradila správní rada. Kancelář řídí hospodaření spolku v souladu se 
schváleným rozpočtem a podpisovým řádem. 
 
2. V čele kanceláře stojí výkonný ředitel. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Výkonný 
ředitel odpovídá správní radě za chod kanceláře. 
 
3. Výkonný ředitel jedná za spolek v rozsahu pověření uděleného správní radou a řídí se při své činnosti 
jejími pokyny. Výkonný ředitel navrhuje správní radě témata k projednání správní radou nebo k zařazení 
na pořad jednání valné hromady, dává správní radě návrhy týkající se hlavní činnosti a vedlejší hospodář-
ské činnosti spolku a navrhuje správní radě opatření pro plnění účelu spolku.  
 
4. Výkonný ředitel je povinen účastnit se na výzvu jednání valné hromady a správní rady. 
 
5. Kancelář ani výkonný ředitel nejsou orgány spolku.  

 
XII. 

Jiné orgány a vnitřní útvary spolku 
 

Valná hromada nebo správní rada mohou zřídit i jiné orgány spolku a jiná specializovaná pracoviště či 
útvary. Současně musí určit rozsah jejich pravomocí a zásady jejich personálního obsazení a činnosti.  

 
XIII. 

Hospodaření 
 

1. Spolek je oprávněn nabývat majetek a hospodařit s ním. 
 
2. Zdroji příjmů spolku jsou zejména členské příspěvky, jiné finanční úhrady členů (zejména úhrady podle 
čl. VI odst. 21 a čl. VI odst. 22 poslední věta) a dále příjmy z činnosti spolku. 
 
3. Spolek hospodaří podle rozpočtu na kalendářní rok. Valná hromada schvaluje rozpočet na kalendářní 
rok následující po konání valné hromady a případnou úpravu rozpočtu na aktuální kalendářní rok, ve kte-
rém se valná hromada koná. Rozpočet musí být vždy členěn tak, aby bylo patrné, jaké jsou plánované 
výdaje na Media projekt. 
 
4. Za hospodaření spolku odpovídá správní rada. 
 

XIV. 
Zrušení spolku 

 
O zrušení spolku je oprávněna rozhodnout valná hromada nebo soud v případě, že nastane některý z dů-
vodů uvedených v § 268 občanského zákoníku.  
 
Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Unie vydavatelů dne 24. června 2021  
 
 
Za správnost: ………………………………………………………………Ing. Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů 


