ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI: 25. listopadu 2021
STANOVY VÝBOR NEZÁVISLÉHO ICT PRŮMYSLU Z.S.

Preambule
Odvětví informačních a komunikačních technologií kontinuálně prochází po technické i legislativní stránce
důležitými milníky a jeho ekonomický potenciál nebývale roste. Podniky a organizace působící na poli ICT čelí
novým a významným výzvám. Považujeme vybudování a udržení zdravého konkurenčního prostředí, ve kterém
nemá klíčový vliv pouze několik málo velkých společností. Účelem spolku je zastupování zájmu velkého
množství malých a středních nezávislých subjektů, které podnikají v telekomunikacích a současně se
významnou měrou podílejí na fungování telekomunikačního trhu.
Účelem spolku je tedy rozvoj zdravého konkurenčního prostředí jakožto jednoho z nejdůležitějších
prvků udržitelného rozvoje a důraz na zásady a pravidla volné hospodářské soutěže v rámci Evropské
unie.
Základní činností spolku je zastupování jeho členů ve vztahu k orgánům státní moci při tvorbě pravidel a
legislativy týkajících se regulace podnikání v elektronických komunikacích a s tím související úspora nákladů
členů spolku.
Spolek je dále připraven na základě objednávky svých členů vykonávat i další činnosti, které nespadají do
definice základního poslání. K takovým činnostem patří třeba zastupování svých členů v otázkách obchodních
(duševní vlastnictví, práva), ale i vytváření doporučených procesů a jejich školení v případě nutných opatření
vynucených změnami v regulaci.
Proto stávající řádní členové spolku, odborníci sdílející společnou vizi rozvoje digitální ekonomiky a v
neposlední řadě také rozvoje sítí skutečně příští generace, zakládají v souladu s ustanovením § 214 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“) postupem dle § 218 OZ, tj. shodou
na obsahu stanov spolek s názvem Výbor nezávislého ICT průmyslu, z.s. Veškerá ujednání těchto stanov je
třeba vykládat s ohledem na účel spolku a zájmy jeho členů.

Článek 1 Název a sídlo
1.1

Název spolku zní: Výbor nezávislého ICT průmyslu, z.s. (dále jen „spolek“).

1.2

Sídlo spolku je Vrátkov 116, 282 01 Vrátkov.

Článek 2 Účel spolku
2.1 Účelem spolku je koordinace aktivit a sdílení postupů v oblasti informačních a komunikačních technologií,
vedené zejména snahou prosazovat dlouhodobé cíle širšího významu, namísto krátkodobých cílů a
partikulárních zájmů, jež dnes často převažují.
2.2 Účelem spolku je také aktivně se podílet na rozvoji hospodářské soutěže v oblasti ICT a přispívat k
prosazování evropských principů a zásad na tomto poli, včetně principu spravedlivého a
nediskriminačního přístupu ke zdrojům, jejichž užití je omezeno na základě veřejnoprávních předpisů
(typicky licencemi).
2.3

Konkrétně se bude spolek zabývat především zastupováním svých členů při tvorbě pravidel a legislativy
týkajících se regulace podnikání v elektronických komunikacích a poskytování služeb informační
společnosti, jak jej definují právní předpisy, a to včetně oblasti usnadnění výstavby telekomunikačních

sítí, propagace telekomunikačního trhu jako takového, s důrazem na získávání dostatečného množství
absolventů škol a umožnění jejich praktického vzdělávání.
2.4 Vedle činností, které jsou obecně ve prospěch všech nebo většiny členů spolku a jsou realizovány zpravidla
na základě rozhodování v nejvyšším orgánu spolku díky členským příspěvkům jednotlivých členů, bude
spolek jako vedlejší činnost poskytovat především odborné poradenství, školení, vzdělávání,
zastupování při řešení odborných záležitostí či jinou obdobnou činnost jednotlivým členům spolku, a to
za dohodnutou úplatu.
2.5 Účel spolku a jeho směřování je vždy třeba vykládat v souladu s textem Preambule a dalšími ustanoveními
těchto stanov.
2.6 Pro účely zápisu do veřejného rejstříku je tedy s ohledem na výše uvedené články účel spolku následující:
2.6.1 hlavní účel spolku: koordinace aktivit a sdílení postupů v oblasti informačních a komunikačních
technologií, vedené zejména snahou prosazovat dlouhodobé cíle širšího významu, podílení se na
rozvoji hospodářské soutěže v oblasti ICT a prosazování evropských principů a zásad, včetně
principu spravedlivého a nediskriminačního přístupu ke zdrojům (např. formou zastupování při tvorbě
závazných norem a právních předpisů).
2.6.2 vedlejší účel (činnost) spolku: poskytování odborného poradenství, školení, zastupování při řešení
odborných záležitostí či jiné obdobné činnosti jednotlivým členům spolku.

Článek 3 Činnost spolku
3.1 Činnost spolku směřuje k naplnění účelu, jak jej specifikuje Článek 2 těchto stanov. Vzhledem k tomu
spočívá hlavní činnost především v/e:
3.1.1

spolupráci s jinými subjekty převážně na národní, případně i nadnárodní či mezinárodní úrovni;

3.1.2 pořádání odborných setkání, jednání, konferencí apod. zejména za účelem sdílení odborných znalostí
a zkušeností;
3.1.3 zajištění odborné kapacity a zpřístupnění relevantního zájmového zastoupení pro ty subjekty ICT
průmyslu, které by k těmto prostředkům jinak měly obtížný přístup a které však zároveň mají zájem
na naplňování účelu, jak jej specifikuje Článek 2 těchto stanov.
3.2

Spolek je oprávněn si k naplňování svého účelu zvolit jakoukoli z činností uvedených v čl. 3.1, případně
i činnost/i jinou/é.

3.3 Vedlejší činnost spolku, jak je rámcově popsána v čl. 2.4 těchto stanov, bude poskytována na základě
žádosti příslušného člena podané k prezidiu spolku. Prezidium žádost člena schválí pouze při splnění
následujících podmínek:
3.3.1

vedlejší činnost bude v souladu s účelem spolku,

3.3.2 vedlejší činnost nebude omezovat spolek ve výkonu jeho hlavní činnosti (tedy především spolek musí
mít dostatečnou kapacitu pro realizaci takové činnosti),
3.3.3 je dohodnuta odměna nebo rozpočet potřebný pro realizaci požadavku člena a tento člen se zavázal
odměnu v celém rozsahu uhradit, případně ji již uhradil předem.

Článek 4 Členství ve spolku
4.1

Členem spolku může být:

4.1.1

jakákoli svéprávná fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.

4.1.2

sdružení osob uvedených v čl. 4.1.1 stanov.

4.2 Právnickou osobu, která je členem spolku, zastupuje její statutární orgán. To neplatí, určí-li právnická osoba
jiného zástupce.
4.3

Rozlišují se tři druhy členství:

4.3.1

členství A;

4.3.2

členství B;

4.3.3

členství C.

4.4 Členství ve spolku vzniká žadateli, který splňuje podmínky uvedené v těchto stanovách (zejména čl. 4.1),
po schválení písemné žádosti prezidiem a po uzavření smlouvy o členství ve spolku. Smlouva o členství
ve spolku se uzavírá vždy se závazkem k nejméně 12měsíčnímu členství ve spolku.
4.5

Člen spolku se členstvím A má právo:

4.5.1 účastnit se zasedání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, přičemž pro každé
hlasování má takový člen 3 hlasy,
4.5.2

volit členy prezidia a dozorčí rady,

4.5.3

navrhovat kandidáty do prezidia a dozorčí rady;

4.5.4

být volen do dozorčí rady,

4.5.5

předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku nebo CEO,

4.5.6

podílet se na praktické činnosti spolku.

4.6

Člen spolku se členstvím B má právo:

4.6.1 účastnit se zasedání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, přičemž pro každé
hlasování má takový člen 1 hlas,
4.6.2

navrhovat kandidáty do prezidia a dozorčí rady;

4.6.3

být volen do dozorčí rady

4.6.4

volit členy prezidia a dozorčí rady,

4.6.5

předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku nebo CEO,

4.6.6

podílet se na praktické činnosti spolku.

4.7 Člen spolku se členstvím C má právo:
4.7.1 účastnit se zasedání valné hromady s právem se v přiměřeném rozsahu vyjádřit. Člen se členstvím C
nemá právo na zasedání valné hromady hlasovat, a to ani ohledně nominace kandidátů do prezidia,
ledaže se jedná o interní organizační otázky valné hromady (např. organizace jednotlivých schůzí) – pro
tyto případy má člen 1 hlas,
4.7.2 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
4.7.3 podílet se na praktické činnosti spolku.
4.8 Každý člen má právo navrhovat prezidiu nebo dozorčí radě činnosti, jimiž by se tyto orgány měly zabývat,
přičemž tyto orgány jsou povinny se do 30 dní od obdržení návrhu vyjádřit, zda se jím budou zabývat,
přičemž takové rozhodnutí musí dostatečně odůvodnit.
4.9 Změna členství je možná kdykoli, a to na základě návrhu příslušného člena po jeho schválení prezidiem.
4.10 Člen se členstvím A a se členstvím B je povinen hradit členský příspěvek ve výši dle cenového výměru,
který schvaluje prezidium. Člen se členstvím C může hradit příspěvek dle vlastního uvážení, nejméně
však ve výši určené v cenovém výměru. Splatnost členského příspěvku a případné další podrobnosti
týkající se členského příspěvku jsou rovněž stanoveny v cenovém výměru.
4.11 Každý člen spolku má zejména povinnost:

4.11.1 dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, pokud se na něj vztahují,
4.11.2 aktivně hájit zájmy spolku v rozsahu stanoveném zejména prezidiem spolku, dodržovat vnitřní dohody
a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
4.11.3 aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
4.11.4 hradit stanovený členský příspěvek.
4.12 Členství ve spolku zaniká:
4.12.1 doručením písemného oznámení o vystoupení člena prezidentovi,
4.12.2 úmrtím/zánikem člena,
4.12.3 zánikem spolku,
4.12.4 uplynutím doby trvání členství,
4.12.5 vyloučením člena valnou hromadou zejména v případě, že člen opakovaně i přes písemné
napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy nebo právní předpisy,
4.12.6 výpovědí člena s výpovědní dobou v délce 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena spolku s tím, že výpověď lze dát pouze v
případě zvýšení členského příspěvku nebo v případě zásadní změny účelu spolku, a to vždy nejdříve
s účinností ke dni účinnosti zvýšení/změny,
4.12.7 případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
4.13 Seznam členů spolku vede prezidium. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí prezident, resp. jím
pověřený člen prezidia při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
4.14 Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného
ukončení členství.
4.15 Dceřiné společnosti členů spolku se mohou podílet na práci spolku bez hlasovacích práv. S jejich
souhlasem mohou být uvedeni v sezamu ve veřejném seznamu členů spolku.

Článek 5 Organizační struktura spolku
5.1

Spolek má tyto orgány:

5.1.1

valná hromada;

5.1.2

prezidium;

5.1.3

dozorčí rada.

5.2 Subjekt, který je právnickou osobou, zastupuje v orgánu, jehož je členem (tj. na valné hromadě nebo v
dozorčí radě), osoba určená tímto členem, totéž platí o členovi – fyzické osobě ve vztahu k členství v
dozorčí radě a na valné hromadě.
5.3

Ve spolku dále působí výkonný ředitel (CEO) a tajemník.

5.4 Výkonný ředitel je vybrán prezidiem a svou funkci vykonává na základě mandátní či jiné obdobné smlouvy.
Výkonný ředitel je odpovědný prezidiu a dozorčí radě a odpovídá především za ekonomiku spolku, další
podrobnosti budou stanoveny ve smlouvě mezi spolkem a výkonným ředitelem. Výkonným ředitelem
může být i kterýkoli člen prezidia.
5.5 Tajemník je vybrán prezidiem, je odpovědný prezidiu a odpovídá především za administrativní záležitosti
spolku. Tajemník rovněž organizuje veškeré volby, a to tak, aby nové funkční období pokud možno vždy
plynule navazovalo na funkční období končící.

Článek 6 Valná hromada
6.1 Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada. Valná hromada rozhoduje o všech
důležitých věcech týkajících se spolku navržených k projednání prezidiem, zejména:
6.1.1

schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

6.1.2

volí a odvolává prezidium nebo jednotlivé jeho členy,

6.1.3

volí a odvolání členy dozorčí rady,

6.1.4

rozhoduje o vyloučení člena spolku, navrhne-li to prezidium, dozorčí rada nebo alespoň polovina
všech členů spolku se členstvím A nebo B,

6.1.5

rozhoduje o úpravě práv a povinností členů spolku (hlasováním dle čl. 6.4 stanov);

6.1.6

schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

6.1.7

schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

6.1.8

rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

6.1.9

rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

6.1.10 rozhoduje o zániku spolku,
6.1.11 bere na vědomí finanční uzávěrku spolku a je oprávněna navrhnout její změnu.
6.1.12 Rozhoduje o pozastavení hlasovacích práv člena spolku, jehož vyloučení bylo navrženo z důvodu
porušování těchto stanov nebo právních předpisů

6.2 Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
6.3 Zasedání valné hromady je svoláváno prezidentem, příp. pověřeným viceprezidentem podle potřeby,
nejméně však jednou ročně. Prezident je povinen svolat do jednoho měsíce valnou hromadou, pokud ho
o to požádá písemně alespoň tolik členů spolku, kteří mají více než polovinu všech hlasů, případně
alespoň polovina členů se členstvím A. Pozvánku na zasedání valné hromady zasílá prezident členům
zpravidla elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později
členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději sedm dní před konáním zasedání. Součástí
pozvánky je návrh programu zasedání, včetně uvedení, zda a případně o kterých bodech programu
zasedání je možné hlasovat per rollam. Současně zasílá prezident členům spolku návrhy materiálů, které
je povinen předložit ke schválení.
6.4 Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání tolik členů spolku, kteří mají alespoň
polovinu všech hlasů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů spolku, neníli
v těchto stanovách uvedeno jinak. O provozních otázkách rozhoduje valná hromada na základě návrhu
prezidia. Nesejde-li se valná hromada na zasedání v usnášeníschopném počtu, koná se náhradní
zasedání v dalším termínu, kvórum se však nemění.
6.5 Pro hlasování na valné hromadě se připouští i per rollam hlasování, avšak pouze pro ty body programu,
které jsou uvedeny na pozvánce v souladu s čl. 4.2 stanov (tj. formou per rollam není možné hlasovat
zejména o zařazení nového bodu na program zasedání ani o bodech, které o nichž bude hlasováno na
základě schválení zařazení nového bodu na program zasedání).
6.6 Rozhodnutí o změně stanov, včetně jakýchkoli úprav, lze učinit na základě návrhu kterékoli člena nebo
orgánu spolku a vyžaduje souhlas nejméně 3/4 (tříčtvrtinové) většiny hlasů všech členů spolků. To
neplatí, jestliže je změna stanov vyžadována právními předpisy, v takovém případě změnu stanov
schvaluje a provádí pouze prezidium. Oprava zřejmých chyb a nesprávností není považována za změnu
stanov, takovou opravu může provést prezídium z vlastního podnětu nebo na základě podnětu některého
člena.

6.7 Bod, který nebyl zařazen na program zasedání v pozvánce na valnou hromadu v souladu s čl. 6.3 těchto
stanov, lze na program zařadit jen se souhlasem tolika členů spolku, kteří mají alespoň polovinu všech
hlasů členů přítomných na zasedání valné hromady.
6.8 Na počátku zasedání valné hromady zvolí valná hromada z přítomných členů předsedajícího, zapisovatele,
který pořídí zápis o zasedání a rozhodnutích, o nichž se hlasovalo, a dva členy, kteří svým podpisem
zápis ověří.
6.9 Do skončení zasedání valné hromady mohou přítomní členové vznášet námitky proti průběhu zasedání
valné hromady, hlasování či přijatým rozhodnutím. Po skončení valné hromady tato možnost zaniká.
Člen, který nebyl na zasedání přítomen, námitky vznášet nemůže. Každá vznesená námitka se zapíše
do zápisu ze zasedání, výjimky stanoví jednací řád.
6.10 Zápis ze zasedání valné hromady zašle zapisovatel všem členům spolku nejpozději do 5 pracovních dní
od konání zasedání. Každý člen má právo vznést námitky proti zápisu, a to nejpozději do 5 pracovních
dní ode dne jeho doručení, k námitkám odeslaným po této lhůtě se nepřihlíží.
6.11 Další podrobnosti o konání zasedání valné hromady, hlasování (včetně hlasování per rollam a vznášení
námitek) a souvisejících otázkách upravuje jednací řád valné hromady. Jednací řád, jakož i jakékoli jeho
úpravy či změny schvaluje valná hromada.

Článek 7
7.1
Prezidium
Prezidium je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak
je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem,
včetně majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a
rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.
7.2 Kandidáty na členy prezidia nominují všechny orgány uvedené v čl. 5.1 stanov s tím, že na každou volenou
pozici je každý orgán oprávněn nominovat nejvýše 2 osoby. Nominovat lze jakoukoli svéprávnou fyzickou
osobu.
7.3 Prezidium má nejvýše 4 členy a je voleno valnou hromadou z osob nominovaných postupem dle čl. 7.2
stanov na dobu 5 let. Prezidium, resp. jednotliví členové se funkce ujímají v den následující po dni volby.
7.4 Prezidium volí ze svých řad prezidenta a nejvýše 3 viceprezidenty. V době nepřítomnosti zastupuje
prezidenta jím pověřený viceprezident.
7.5 Za spolek může jednat buď prezident samostatně, nebo všichni jmenovaní viceprezidenti společně.
7.6 Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Prezidium je usnášeníschopné, pokud se
hlasování účastní alespoňprezident a polovina jmenovaných viceprezidentů, anebo všichni jmenovaní
viceprezidenti. V případě rovnosti hlasů má rozhodující právo prezident.
7.7

Prezidium se schází podle potřeby. Jednání prezidia svolává prezident nebo na základě jeho pověření
viceprezident.

7.8

Prezidium je vedle práv vyplývajících z jiných ustanovení těchto stanov oprávněno:

7.8.1

schvalovat roční rozpočet spolku,

7.8.2

rozhodovat o vnitřní organizaci spolku,

7.8.3 rozhoduje o provozování kanceláře spolku, 7.8.4 rozhoduje o zrušení provádění činnosti pro
konkrétního člena, jsou-li pro to důležité důvody (např. protože člen neuhradil dohodnutou zálohu nebo
platbu, přestal být členem spolku apod.).
7.9

Prezidium je zejména povinno:

7.9.1 plnit rozhodnutí přijatá valnou hromadou, pokud tato rozhodnutí byla přijata řádně v souladu s právními
předpisy a těmito stanovami a korespondují s cíli a úkoly spolku. V případě jakýchkoli pochybností
o splnění těchto podmínek je prezídium oprávněno rozhodnutí přijaté valnou hromadou (případně i
jen jeho část) zrušit a vrátit jej schůzi k dalšímu projednání. O tomto postupu musí prezídium
rozhodnout nejméně 2/3 (dvoutřetinovou) většinou hlasů všech svých členů.
7.9.2

zajistit splnění vedlejší činnosti, která je schválena v souladu s čl. 3.3 stanov,

7.9.3

vést řádně agendu valné hromady a seznam členů spolku,

7.9.4

vyjádřit se k návrhu na vyloučení člena spolku s tím, že bez souhlasu prezidia není možné vyloučit
člena se členstvím A,

7.9.5

archivovat veškeré zápisy ze zasedání valné hromady,

7.9.6

jednou za tři roky předložit valné hromadě ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl
být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

7.10 Členství v prezidiu zaniká:
7.10.1 odstoupením,
7.10.2 uplynutím funkčního období,

Článek 8
8.1
7.10.3 odvoláním,
7.10.4 ztrátou nebo omezením svéprávnosti,
7.10.5 úmrtím,
7.10.6 případně jiným důvodem vyplývajícím z právních předpisů.
Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonávali
spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Dozorčí rada není ze své činnosti
odpovědná, její pravomoci spočívají především v dohledu a právu na informace o činnosti spolku.
8.2 Členem dozorčí rady ani zástupcem právnické osoby-člena dozorčí rady nemůže být osoba, která je členem
prezidia.
8.3 Dozorčí rada má nejvýše 3 (tři) členy, volené valnou hromadou buďto ze členů se členstvím A a B, anebo
zástupců jimi pověřených členů spolku, kteří budou na pozici člena dozorčí rady kandidovat. Bude-li
počet kandidátů roven počtu členů dozorčí rady, kteří mají být zvoleni, vezme valná hromada svým
rozhodnutím kandidaturu pouze na vědomí a kandidát se následně stává členem dozorčí rady bez
nutnosti zvolení. Dozorčí rada, resp. její jednotliví členové se funkce ujímají v den následující po dni
volby.
8.4 Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedy. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje
jím určený místopředseda.
8.5

Dozorčí rada je, vedle oprávnění vyplývajících z těchto stanov, oprávněna:

8.5.1

navrhnout vyloučení člena nebo členů prezidia, má-li k tomu vážné důvody,

8.5.2

účastnit se zasedání valné hromady,

8.5.3 požadovat od kterékoli orgánu spolku, CEO nebo tajemníka jakékoli informace a podklady týkající se
činnosti spolku, přičemž tyto orgány jsou povinny žádosti dozorčí rady vyhovět.
8.6

Dozorčí rada je, vedle povinností vyplývajících z těchto stanov, povinna:

8.6.1

vypracovat nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti a tuto předložit valné hromadě a prezidiu,

8.6.2

vzít na vědomí ekonomickou rozvahu vedlejších činností vykonávaných pro členy za úplatu,

8.6.3

vzít na vědomí finanční uzávěrku spolku,

8.7

Předseda dozorčí rady:

8.7.1

komunikuje za dozorčí radu s prezidiem,

8.7.2

svolává zasedání dozorčí rady,

8.7.3

doporučuje realizaci konkrétních či obecných opatření prezidiu,

8.7.4

má právo vyjádřit se k otázkám projednávaným na valné hromadě.

8.8 Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Hlasovat je možno také korespondenčně,
budou-li všichni členové prokazatelně informování o termínu hlasování, který nebude nepřiměřený
otázce, o níž se bude hlasovat. Hlasy je nutno doručit předsedovi dozorčí rady nejpozději v poslední den
lhůty, jinak se k nim nepřihlíží.
8.9

Členství v dozorčí radě zaniká:

8.9.1

odstoupením,

Článek 9
9.1
8.9.2

uplynutím funkčního období,

8.9.3

odvoláním,

8.9.4

ztrátou nebo omezením svéprávnosti,

8.9.5 úmrtím fyzické osoby, pokud kandidátem na pozici byla přímo tato fyzická osoba, resp. zánikem
právnické osoby – člena dozorčí rady. Úmrtím fyzické osoby, která byla pouze zástupcem člena
dozorčí rady, členství nezaniká, dotčená právnická osoba je však povinna nejpozději do 1 měsíce
určit novou fyzickou osobu, která jej bude v dozorčí radě zastupovat, jinak je valná hromada
oprávněna člena dozorčí rady odvolat,
8.9.6

okamžikem změny členství A na jiný typ členství,

8.9.7

ukončením členství ve spolku,

8.9.8

případně jiným důvodem vyplývajícím z právních předpisů.
Majetek spolku

Příjmy spolku tvoří především:
9.1.1

členské příspěvky (povinné i dobrovolné),

9.1.2

příjmy z vedlejší činnosti,

9.1.3

dary sponzorů nebo členů spolku.

9.2 V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Článek 10 Závěrečná ustanovení
10.1 Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku.
10.2 Stanovy nabývají ve svém úplném znění účinnosti dne 25. listopadu 2021

V Praze dne 25. listopadu 2021

