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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.
1.

Založení zájmového sdružení právnických osob
1.1.

CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, (dále jen sdružení) bylo založeno v souladu s ustanovením § 20f
a násl. občanského zákoníku zakladatelskou smlouvou ze dne 21. května 1998 za účelem správy domény
nejvyšší úrovně CZ (ccTLD CZ).

1.2.

Sdružení je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Magistrátem hlavního města
Prahy pod č. reg. ZS 30/3/98.

1.3.
2.

3.

Identifikační číslo sdružení je 67985726.

Název a sídlo sdružení
2.1.

Sdružení vystupuje pod názvem CZ.NIC, z.s.p.o.

2.2.

Sídlem sdružení je Praha. Adresu sídla určí představenstvo sdružení.

Trvání sdružení
Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

4.

Předmět podnikání sdružení
4.1.

Předmětem podnikání sdružení je
a) zpracování dat, služby databank, správa sítí;
b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických
osob.

4.2.

V rámci podnikání tak sdružení
a) definuje pravidla registrace doménových jmen pod ccTLD CZ, průběžně tato pravidla aktualizuje a vytváří
mechanismy pro zabezpečení jejich dodržování.
b) zajišťuje registraci doménových jmen druhé úrovně pod ccTLD CZ.
c) zajišťuje provoz jmenných serverů pro ccTLD CZ.
d) zastupuje ccTLD CZ při koordinaci národních a regionálních registrářů a standardizačních institucí.

4.3.
5.

Sdružení může na základě rozhodnutí kolegia vykonávat v rámci podnikání další činnosti.

Financování sdružení
5.1.

Činnost sdružení je financována z
a) vstupních členských příspěvků,
b) registračních a udržovacích poplatků za registrace doménových jmen pod ccTLD CZ a
c) dalších zdrojů.

5.2.

Vstupní členský příspěvek činí 5.000,- Kč.

5.3.

Registrační a udržovací poplatky za registrace doménových jmen pod ccTLD CZ jsou stanoveny v cenících,
které schvaluje představenstvo sdružení.

5.4.

Další zdroje jsou představovány výnosy z další činnosti sdružení.

5.5.

Prostředky získané ze zdrojů uvedených v tomto článku jsou využívány v rámci schváleného rozpočtu sdružení
a to především na úhradu nákladů spojených s realizací předmětu činnosti sdružení a na další rozvoj činnosti
sdružení.

6.

Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou


Valná hromada (část III stanov)



Kolegium (část IV stanov)



Představenstvo (část V stanov)



Dozorčí rada (část VI stanov)
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II.
7.

ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ
Obecné podmínky členství ve sdružení
7.1.

Členem sdružení se může stát právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské Unie nebo
s organizační složkou na území členského státu Evropské Unie,
a) která je v okamžiku vstupu do sdružení držitelem nejméně jednoho doménového jména registrovaného
v ccTLD CZ;
b) která zaplatí vstupní členský příspěvek,
c) která souhlasí se stanovami sdružení a se zakladatelskou smlouvou,
d) na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti ní zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, návrh
na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani není v likvidaci;
e) která nemá daňové nedoplatky;
f)

která nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

g) jejíž statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání této právnické osoby nebo sdružení, nebo pro trestný čin
hospodářské povahy, nebo pro trestný čin proti majetku, ani za jiný úmyslný trestný čin;
h) která nebyla ze sdružení vyloučena a
i)
7.2.

která ze sdružení v posledních 6 měsících nevystoupila.

Splnění obecných podmínek členství ve sdružení se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3
měsíce, je-li vstupující člen do obchodního rejstříku zapsán, a dále odkazem na záznam o držiteli doménového
jména (článek 7.1 písm. a), dokladem o bezhotovostním zaplacení vstupního členského příspěvku s identifikací
platby (písm. b) a čestným prohlášením (písm. c) až g) ne starším než 3 měsíce.

7.3.

Doklady a čestná prohlášení se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii; jsou-li v jiném než českém
nebo slovenském jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Oznámení o vstupu do
sdružení (článek 9.2) i čestná prohlášení musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy.

7.4.

Vstupující člen je povinen doložit, že osoby, které jeho jménem nebo v jeho zastoupení podepsaly oznámení o
vstupu do sdružení, jsou oprávněny vstupujícího člena zavazovat. Oprávnění zavazovat vstupujícího člena se
dokládá zejména výpisy z příslušné úřední evidence, ve které je vstupující člen evidován, případně plnými
mocemi s úředně ověřeným podpisem. Je-li vstupující člen subjektem který se nezapisuje do žádné úřední
evidence nebo se zapisuje do úřední evidence, ze které nelze pořídit výpis, nebo neobsahuje-li výpis z úřední
evidence, ve které je vstupující člen evidován, výčet osob oprávněných jednat jménem vstupujícího člena, lze
oprávnění takových osob jednat jménem žadatele doložit čestným prohlášením těchto osob s úředně ověřenými
podpisy.

8.

Speciální podmínky členství ve sdružení
8.1.

Ustanovení těchto stanov týkající se valné hromady a jejích komor, mohou stanovit speciální podmínky členství
ve sdružení, při jejichž splnění se člen sdružení stává členem příslušné komory valné hromady.

8.2.

Je-li speciální podmínkou členství ve sdružení smluvní vztah člena se sdružením, je prokázání existence
takového vztahu věcí sdružení.

8.3.

Je-li speciální podmínkou členství ve sdružení existence oprávnění k podnikání nebo jiné vlastnosti, prokazuje
se splnění těchto podmínek předložením příslušných dokladů a neexistují-li takové doklady, pak čestným
prohlášením.

8.4.

Jestliže člen sdružení přestane nebo začne splňovat speciální podmínky členství ve sdružení komory valné
hromady a v důsledku této skutečnosti by měl být zařazen do jiné komory, je povinen tuto skutečnost nejpozději
do 1 měsíce oznámit představenstvu spolu s označením komory, do které by měl být zařazen. Představenstvo
je povinno zařadit člena do komory a oznámit tuto skutečnost členovi do 2 měsíců ode dne doručení oznámení.
Členství v komoře vzniká dnem zařazení představenstvem. Nesplňuje-li takový člen sdružení podmínky členství
komory, kterou ve svém oznámení označil, rozhodne o zařazení člena do odpovídající komory představenstvo.
Člen sdružení má právo požádat do 30 dnů od doručení sdělení představenstva o tom, že byl zařazen do jiné
komory, než jakou uvedl ve svém oznámení, aby toto rozhodnutí přezkoumalo kolegium. Kolegium je povinno
projednat tuto žádost na svém nejbližším jednání.
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9.

Vznik členství ve sdružení
9.1.

Členství ve sdružení vzniklo zakládajícím členům podepsáním zakladatelské smlouvy s účinností od zápisu
sdružení do rejstříku sdružení.

9.2.

Do sdružení lze vstoupit. Vstupující člen zašle sdružení oznámení o vstupu do sdružení. Součástí nebo
přílohou oznámení musí být doklady prokazující splnění podmínek členství ve sdružení a dále sdělení, členem
jaké z komor valné hromady se má vstupující člen stát.

9.3.

Představenstvo sdělí vstupujícímu členovi do 2 měsíců ode dne doručení oznámení o vstupu do sdružení, zda
byly splněny podmínky členství ve sdružení nebo ne. Jestliže vstupující člen neodstraní nedostatky ve lhůtě 2
měsíců ode dne doručení sdělení představenstva dle předchozí věty, vrátí sdružení vstupujícímu členovi
vstupní členský příspěvek. Při dalším pokusu o vstup do sdružení pak musí vstupující člen podat zcela nové
oznámení.

9.4.

Účast ve sdružení vzniká novému členovi k prvnímu dni měsíce následujícího po rozhodnutí představenstva o
tom, že byly splněny podmínky členství ve sdružení.

9.5.

Nesplňuje-li vstupující člen podmínky členství komory, kterou označil v oznámení v souladu s článkem 9.2,
zařadí vstupujícího člena do příslušné komory představenstvo a oznámí tuto skutečnost vstupujícímu členovi ve
sdělení o tom, že byly splněny podmínky členství ve sdružení. Vstupující člen má právo požádat do 30 dnů od
doručení sdělení sdružení o tom, že byly splněny podmínky členství ve sdružení, aby takové zařazení do jiné
komory, než jakou uvedl v souladu s článkem 9.2, přezkoumalo kolegium.

10.

Zánik členství sdružení
10.1.

Členství ve sdružení zaniká:
a) zánikem právnické osoby, která je členem sdružení, bez právního nástupce; členství zanikajícího člena ve
sdružení však zaniká, je-li jeho právním nástupcem jiný člen sdružení. V případě existence více právních
nástupců zanikajícího člena sdružení přechází členství ve sdružení na toho z právních nástupců, na
kterého má členství ve sdružení přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených právnických
osob, popřípadě dohody všech právních nástupců;
b) vystoupením ze sdružení;
c) vyloučením;
d) převodem členství ve sdružení;
e) zrušením sdružení;
f)

10.2.

překročením maximální doby, po kterou může trvat u člena status pozorovatele.

Člen sdružení je oprávněn vystoupit ze sdružení na základě písemného oznámení člena adresovaného
představenstvu. V takovém případě končí členství k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o
vystoupení doručeno představenstvu.

10.3.

Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, jestliže člen sdružení zvlášť závažným způsobem
porušuje stanovy sdružení, nebo poškozuje dobré jméno sdružení, nebo přestal splňovat podmínky členství ve
sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn
představenstvem. V takovém případě končí členství dnem rozhodnutí valné hromady o vyloučení.

10.4.

Člen sdružení je oprávněn převést členství ve sdružení na třetí osobu, která splňuje podmínky členství ve
sdružení a jestliže člen sdružení převádějící členství ve sdružení nemá vůči sdružení žádné finanční závazky
po lhůtě splatnosti.
a) Převod členství musí být převodcem i nabyvatelem oznámen představenstvu. K oznámení musí být
doloženy požadované doklady o splnění podmínek členství ve sdružení nabyvatelem a dále sdělení,
členem jaké z komor valné hromady se má nabyvatel stát.
b) Představenstvo sdělí převodci i nabyvateli do 2 měsíců ode dne doručení oznámení o převodu členství, zda
byly splněny podmínky převodu členství ve sdružení nebo ne. Jestliže převodce a nabyvatel neodstraní
nedostatky ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení sdělení představenstva dle předchozí věty, odmítne
představenstvo zaregistrovat převod členství.
c) Účast ve sdružení vzniká nabyvateli k prvnímu dni měsíce následujícího po rozhodnutí představenstva o
tom, že byly splněny podmínky převodu členství ve sdružení.
d) Nesplňuje-li nabyvatel podmínky členství komory, kterou označil v oznámení v souladu s písm. a), zařadí
nabyvatele do příslušné komory představenstvo a oznámí tuto skutečnost nabyvateli ve sdělení o tom, že
byly splněny podmínky převodu členství ve sdružení. Nabyvatel má právo požádat do 30 dnů od doručení
sdělení sdružení o tom, že byly splněny podmínky převodu členství ve sdružení, aby takové zařazení do
jiné komory, než jakou uvedl v souladu s písm. a), přezkoumalo kolegium.
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10.5.

V případě, že má člen sdružení status pozorovatele nepřetržitě po dobu 36 měsíců, zaniká jeho členství ve
sdružení uplynutím posledního dne této lhůty.

11.

Práva a povinnosti člena sdružení.
11.1.

Člen sdružení má právo účastnit se valné hromady a požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení
záležitostí týkajících se sdružení, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné
hromady. Člen sdružení je dále oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy a vznášet protesty proti rozhodnutí
valné hromady.

11.2.

Člen sdružení má právo být informován o programu jednání valné hromady a má právo na kopii zápisu
z jednání valné hromady.

11.3.

Nejméně 1/3 všech členů může písemně požádat o svolání mimořádné valné hromady.

11.4.

Člen sdružení má právo žádat, aby do programu jednání valné hromady byla zařazena záležitost navržená
členem sdružení.

11.5.

Člen sdružení je povinen zdržet se jakýchkoli veřejných prohlášení jménem sdružení.

11.6.

Člen sdružení je povinen zdržet se všech kroků, které poškozují nebo by mohly poškodit zájmy sdružení.

11.7.

Členové sdružení jsou povinni dodržovat stanovy sdružení.

11.8.

Člen sdružení je povinen nakládat s materiály sdružení předloženými členům sdružení představenstvem,
dozorčí radou, kolegiem nebo ostatními členy sdružení dle klasifikace způsobu nakládání a utajování uvedené
v takových materiálech jejich předkladatelem.

12.

Zvláštní ustanovení o statusu pozorovatele
12.1.

Člen sdružení má po dobu prvních 12 měsíců trvání členství ve sdružení status pozorovatele; tuto lhůtu nelze
zkrátit. Takový člen je členem některé z komor valné hromady, má právo účastnit se jednání valné hromady,
má právo na valné hromadě vystupovat, vznášet návrhy a protinávrhy, nemá však právo na valné hromadě
hlasovat. Status pozorovatele po uplynutí prvních 12 měsíců trvání členství zaniká pouze v případě, že se
takový člen zúčastnil v této době nejméně jedné valné hromady. V případě, že se žádné takové valné hromady
v době prvních 12 měsíců trvání členství nezúčastnil, zaniká status pozorovatele až prvním dnem měsíce
následujícího po valné hromadě, které se takový člen zúčastnil.

12.2.

Status pozorovatele má rovněž člen sdružení, který sdružení dodává zboží nebo služby v objemu vyšším než
2.000.000,- Kč bez DPH ročně. Tento člen má status pozorovatele po celou dobu účinnosti smlouvy (smluv), na
jejichž základě dodává zboží nebo služby; stejné postavení mají i členové, kteří jsou subdodavateli dodavatele
sdružení, jestliže se na dodávce pro sdružení podílejí v objemu vyšším než je uvedená hranice. V případě
neplatnosti smluv mezi sdružením a členem-dodavatelem nebo smluv mezi dodavatelem a členemsubdodavatelem nejsou dotčena rozhodnutí přijatá valnou hromadou (příslušnou komorou), při kterých se
uplatnilo omezení hlasovacích práv člena.

12.3.

Status pozorovatele získává člen sdružení, který se osobně, ani prostřednictvím zmocněnce nezúčastní dvou
po sobě následujících valných hromad. Status pozorovatele takový člen sdružení získává počínaje prvním
dnem měsíce následujícího po druhé valné hromadě, které se takto nezúčastnil. Status pozorovatele takového
člena sdružení zaniká prvním dnem měsíce následujícího po valné hromadě, které se takový člen jako
pozorovatel zúčastnil.

III.
13.

VALNÁ HROMADA
Postavení valné hromady
13.1.

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada.

13.2.

Každý člen sdružení má právo účastnit se jednání valné hromady. Člen sdružení na valné hromadě jedná
osobně svým statutárním orgánem, popřípadě členem (členy) statutárního orgánu, který je dle výpisu
z obchodního rejstříku oprávněn jednat jménem člena sdružení, popřípadě zástupcem na základě písemné plné
moci.

13.3.

Každý člen sdružení má na valné hromadě jeden hlas; tím nejsou dotčena ustanovení těchto stanov o statusu
pozorovatele (článek 12). Člen nemůže vykonávat své hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada o uzavření,
změně nebo zrušení smlouvy mezi ním a sdružením.
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14.

Organizační členění valné hromady
14.1.

Valná hromada se člení na jednotlivé komory, přičemž z rozhodnutí valné hromady mohou být vytvořeny i další
komory. Jednotlivé komory nejsou samostatnými orgány sdružení. Každý člen sdružení musí být členem právě
jedné komory.

14.2.

Komora držitelů doménových jmen:
Členem této komory je takový člen sdružení, který splňuje obecné podmínky členství ve sdružení dle článku 7
stanov a nesplňuje speciální podmínky členství v jiných komorách sdružení dle článku 14.3 a 14.4 stanov.

14.3.

Komora ISP:
Členem této komory je takový člen sdružení, který
a) splňuje obecné podmínky členství ve sdružení dle článku 7 stanov,
b) je držitelem LIR a členem RIPE NCC či odpovídající regionální organizace,
c) poskytuje na území České republiky služby připojení s síti Internet a
d) je držitelem licence nebo jiného oprávnění, které takové poskytování služeb na území České republiky
umožňuje
a nesplňuje speciální podmínky členství v komoře registrátorů dle článku 14.4 stanov.

14.4.

Komora registrátorů:
Členem této komory je takový člen sdružení, který
a) splňuje obecné podmínky členství ve sdružení dle článku 7 stanov a
b) má na základě smlouvy uzavřené se sdružením udělen status registrátora doménových jmen, a to bez
ohledu na to, zda splňuje podmínky členství ostatních komor.

15.

Postavení a působnost valné hromady
15.1.

Do působnosti valné hromady náleží:
a) schválení nebo odmítnutí jednání a rozhodnutí učiněných zakladateli sdružení v období mezi založením a
vznikem sdružení;
b) schvalování změn stanov;
c) volba a odvolávání členů kolegia;
d) rozhodování o vyloučení člena sdružení;
e) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty;
f)

schvalování účetní závěrky a výroční zprávy;

g) rozhodování o zrušení sdružení, rozdělení sdružení nebo jeho sloučení s jinými subjekty;
h) rozhodování o dalších otázkách, které jsou do působnosti valné hromady svěřeny těmito stanovami.
16.

Svolání valné hromady
16.1.

Valná hromada se koná jako společné zasedání všech komor valné hromady. Jednací řád valné hromady může
stanovit, za jakých okolností se mohou konat samostatná zasedání jednotlivých komor valné hromady.

16.2.

Valná hromada se koná nejméně 1x ročně; tím není dotčena možnost nahradit fyzické konání valné hromady
elektronickým hlasováním dle článku 40.

16.3.

Valná hromada musí být svolána tak, aby se konala na území České republiky, a to v pracovní den.

16.4.

Valnou hromadu svolává představenstvo a nebo dozorčí rada nejpozději 30 dnů před termínem konání valné
hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou všem členům sdružení, členům kolegia a dozorčí
rady.

16.5.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
a) název a sídlo sdružení;
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
c) program jednání valné hromady,
d) seznam podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, pokud takové materiály existují.

16.6.

Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání valné hromady písemné návrhy jednotlivých členů
sdružení, kolegia nebo dozorčí rady. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i
podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Pokud byl návrh představenstvu doručen po zaslání
pozvánky na valnou hromadu, oznámí představenstvo doplnění programu jednání valné hromady ve lhůtě do
15 dnů před konáním valné hromady způsobem stanoveným pro svolání valné hromady (článek 16.4 stanov).
Jestliže však již takové oznámení není možné, lze určenou záležitost do programu jednání dané valné hromady
zařadit jen postupem určeným pro rozhodnutí o záležitosti neuvedené v pozvánce na valnou hromadu (článek
17.1 stanov).
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16.7.

Podkladové materiály k jednotlivým bodům programu představenstvo zašle členům sdružení společně s textem
navrhovaných usnesení, a to nejpozději v termínu uvedeném v odstavci 16.6. Každý z členů sdružení je
oprávněn vyžádat si u sekretariátu sdružení zaslání jednoho výtisku všech podkladových materiálů
k jednotlivým bodům programu, a to na vlastní náklady. Sekretariát sdružení takto vyžádané podkladové
materiály zašle členovi sdružení bez zbytečného odkladu.

17.

Jednání valné hromady
17.1.

Jednání valné hromady probíhá podle programu obsaženého v pozvánce na valnou hromadu, popřípadě i dle
doplněného programu (článek 16.6 stanov). Záležitost, která nebyla uvedena v programu obsaženém
v pozvánce na valnou hromadu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů sdružení. Člen
sdružení, představenstvo, dozorčí rada nebo kolegium jsou oprávněni stáhnout z programu jednání bod
jednání, který na pořad jednání sami zařadili, nebo který byl na pořad jednání zařazen na jejich návrh.

17.2.

Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna polovina všech členů a současně za
každou komoru přítomna alespoň jedna třetina členů dané komory.

17.3.

Pro účely zjištění usnášeníschopnosti valné hromady se nepočítá s členy, kteří mají status pozorovatele,
s výjimkou členů, kteří mají status pozorovatele dle článku 12.2.

18.

Rozhodování valné hromady
18.1.

Pokud není dále stanoveno jinak, je pro přijetí rozhodnutí valné hromady třeba, aby rozhodnutí bylo přijato více
než polovinou komor, přičemž není-li dále stanoveno jinak, je pro přijetí rozhodnutí komory třeba, aby
rozhodnutí bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů členů příslušné komory přítomných na jednání takové
komory.

18.2.

K rozhodnutí podle článku 15.1.b) je třeba, aby rozhodnutí bylo přijato všemi komorami a zároveň nejméně 2/3
hlasů členů přítomných na jednání valné hromady.

18.3.

Rozhodnutí o volbě nebo odvolávání členů kolegia podle článku 15.1.c) jsou přijímána samostatně jednotlivými
komorami (článek 24.2 a 42.2 stanov). Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje los. Pro odvolání člena kolegia je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů členů příslušné komory
přítomných na jednání takové komory.

18.4.

K rozhodnutí podle článku 15.1.g) je třeba, aby rozhodnutí bylo přijato všemi komorami, přičemž pro přijetí
rozhodnutí komory je třeba, aby rozhodnutí bylo přijato nejméně dvěma třetinami hlasů všech členů každé
komory.

19.

Zápis z jednání valné hromady
19.1.

O valné hromadě se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo do 30 dnů od ukončení
valné hromady.

19.2.

Zápis podepisuje předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a zapisovatel.

19.3.

Kopie zápisu se rozesílá všem členům sdružení. Originál zápisu se uchovává v archivu sdružení po celou dobu
existence sdružení. Každý člen sdružení může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části
za celou dobu existence sdružení. Takové kopie se pořizují na náklady žadatele.

19.4.

Zápis o valné hromadě obsahuje
a) název a sídlo sdružení;
b) místo a dobu konání valné hromady;
c) jméno předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů;
d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady;
e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování;
f)

obsah protestu člena sdružení, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné
hromady, jestliže o to protestující požádá.

20.

Mimořádná valná hromada
20.1.

Nejméně 1/3 všech členů sdružení může písemně požádat představenstvo o svolání mimořádné valné
hromady. Žádost o svolání valné hromady musí obsahovat název navrhovaných bodů programu, případně i
podkladové materiály a text navrhovaných usnesení.

20.2.

Představenstvo je povinno mimořádnou valnou hromadu svolat tak, aby se konala nejpozději do 45 dnů ode
dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Mimořádná valná hromada se svolává postupem stanoveným pro
svolání valné hromady (článek 16.4 stanov).
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20.3.

Představenstvo je oprávněno navržený program mimořádné valné hromady doplnit o další body, není však
oprávněno měnit název nebo obsah bodů předložených členem nebo členy sdružení.

20.4.

Jestliže představenstvo nesplní svou povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu ve stanovené lhůtě (článek
20.2 stanov), mají právo svolat ji způsobem stanoveným pro svolání valné hromady (článek 16.4 stanov) ti
členové sdružení, kteří o její svolání požádali a zařadit do jejího programu jednání všechny body, které uvedli
ve své žádosti. Pro tento případ se však nepoužije ustanovení o doplnění programu valné hromady (článek
16.6 stanov).

21.

Náhradní valná hromada
21.1.

Není-li valná hromada schopna se usnášet v hodinu, na kterou byla svolána, a nestane-li se valná hromada
usnášeníschopnou ani v dodatečné lhůtě 60 minut, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu.

21.2.

Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo postupem stanoveným pro svolání valné hromady (článek
16.4 stanov) s tím, že lhůta stanovená pro svolání valné hromady se zkracuje na polovinu. Pozvánka musí být
zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada
se musí konat do 30 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

21.3.

Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet
přítomných členů.

22.

Jednací a volební řád
22.1.

Valná hromada může vydat jednací a volební řád, který upraví náležitosti účasti členů sdružení na valné
hromadě sdružení, jednání valné hromady sdružení, způsob uplatňování práv člena sdružení na valné
hromadě, hlasování na valné hromadě a postup při volbě a odvolávání členů kolegia.

IV.
23.

KOLEGIUM
Postavení a působnost kolegia
23.1.

Kolegium je orgánem složeným ze členů volených jednotlivými komorami valné hromady a případně dalšími
osobami (viz článek 24.3).

23.2.

Kolegium
a) volí a odvolává členy představenstva a členy dozorčí rady;
b) stanovuje zásady odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady;
c) schvaluje text smluv uzavíraných se členy představenstva a se členy dozorčí rady;
d) schvaluje rozpočet sdružení;
e) schvaluje koncepci sdružení
f)

schvaluje pravidla elektronického hlasování orgánů sdružení;

g) předkládá valné hromadě ke schválení změny stanov sdružení;
h) ukládá představenstvu svolat jednání valné hromady;
i)

ukládá představenstvu jiné povinnosti;

j)

schvaluje uzavření, změny nebo zrušení smluv mezi sdružením a státem;

k) schvaluje uzavření, změny nebo zrušení smluv souvisejících s delegací ccTLD CZ;
l)

přezkoumává rozhodnutí představenstva o zařazení člena do komory valné hromady (článek 8.4, 9.5 a
10.4d)

m) rozhoduje o dalších otázkách, které jsou do působnosti kolegia svěřeny těmito stanovami.
24.

Složení a funkční období kolegia
24.1.

Kolegium má 18 až 21 členů.

24.2.

18 členů kolegia je voleno členy sdružení na valné hromadě, přičemž každá z komor valné hromady volí 6
členů kolegia.

24.3.

1 člen kolegia je jmenován ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, 1 člen
je jmenován ústředním správním úřadem pro výkon státní správy ve věcech upravených právními předpisy o
elektronických komunikacích a 1 člen Hospodářskou komorou ČR.

24.4.

Členem kolegia může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním
úkonům a která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Členem kolegia nemůže být
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statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec osoby, která sdružení dodává přímo nebo jako
subdodavatel třetích osob zboží nebo služby v objemu vyšším než 2.000.000,- Kč bez DPH ročně.
25.

Funkční období kolegia
25.1.

Funkční období člena kolegia jsou 3 roky s tím, že každý rok se v každé komoře volí 1/3 členů kolegia volených
valnou hromadou.

25.2.

Pokud funkce člena kolegia zanikne jinak než uplynutím funkčního období, trvá funkční období nově zvoleného
člena kolegia pouze po dobu, po kterou mělo trvat funkční období člena, jehož funkce zanikla.

26.

Odměna členů kolegia
26.1.

27.

Členům kolegia nepřísluší za výkon jejich funkce odměna.

Jednání kolegia
27.1.

Kolegium zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

27.2.

Představenstvo je povinno svolat jednání kolegia tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy o
svolání kolegia požádá nejméně 6 členů kolegia, nejméně 1/3 členů sdružení nebo dozorčí rada.

27.3.

Kolegium je schopno se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna alespoň polovina jeho členů volených valnou
hromadou.

27.4.

Jednání kolegia předsedá předseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva, a to do doby, než
si kolegium zvolí osobu, která bude jednání kolegia řídit.

27.5.

Kolegium přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů kolegia. Každý člen kolegia má
jeden hlas.

27.6.

V.
28.

O průběhu zasedání kolegia se sepisuje zápis, který podepisuje zapisovatel a osoba řídící jeho jednání.

PŘEDSTAVENSTVO
Postavení a působnost představenstva
28.1.

Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, který řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem.

28.2.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti
valné hromady, kolegia nebo dozorčí rady.

28.3.

Představenstvo schvaluje
a) pravidla registrace doménových jmen včetně všech souvisejících technických dokumentů;
b) ceníky služeb poskytovaných sdružením;
c) jednací řád představenstva.

28.4.

Představenstvo zpracovává a předkládá
a) kolegiu ke schválení koncepci činnosti sdružení;
b) kolegiu ke schválení rozpočet sdružení;
c) kolegiu na vědomí účetní závěrku a výroční zprávu;
d) valné hromadě ke schválení účetní závěrku a výroční zprávu;
e) valné hromadě návrhy změn stanov sdružení;

28.5.

Představenstvo svolává jednání valné hromady (jejích komor) a kolegia.

28.6.

Představenstvo
a) vykonává rozhodnutí a plní úkoly uložené valnou hromadou a nebo kolegiem;
b) vede seznam členů sdružení;
c) rozhoduje o čerpání prostředků z rezervního fondu;
d) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví a záznamů;
e) určuje vnitřní organizační strukturu výkonného managementu sdružení, jmenuje a odvolává výkonného
ředitele sdružení a na jeho návrh i další ředitele/manažery a stanovuje rozsah jejich práv a povinností;
f)

29.

vystupuje jménem sdružení na veřejnosti.

Složení a funkční období představenstva
29.1.

Představenstvo sdružení má 5 členů. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku
18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům a která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském
podnikání. Členem představenstva nemůže být statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec
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osoby, která sdružení dodává přímo nebo jako subdodavatel třetích osob zboží nebo služby v objemu vyšším
než 2.000.000,- Kč bez DPH ročně.
29.2.

Funkční období člena představenstva jsou 3 roky.

29.3.

Představenstvo, pokud počet jeho zvolených členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy
představenstva do konání následujícího jednání orgánu, který je oprávněn volit členy představenstva.

29.4.
30.

Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Povinnosti členů představenstva
30.1.

Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence. Členové představenstva nesmí
a) vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jejichž předmět by byl totožný nebo blízký
předmětu podnikání sdružení, nebo vlastním jménem na vlastní účet, nebo na účet jiné osoby tyto obchody
zprostředkovávat;
b) vykonávat činnost jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu nebo zaměstnanec
osoby, která sdružení dodává přímo nebo jako subdodavatel třetích osob zboží nebo služby v objemu
vyšším než 2.000.000,- Kč bez DPH ročně.
Poruší-li člen představenstva shora uvedené ustanovení, je povinen ze své funkce člena představenstva
sdružení neprodleně odstoupit a na výzvu sdružení vydat prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz
konkurence, anebo převést tomu odpovídající práva na sdružení. Tímto není dotčeno právo sdružení na
náhradu škody

31.

Odměna členů představenstva
31.1.

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje
kolegium.

31.2.

Členové představenstva mají vůči sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s
výkonem funkce člena představenstva.

32.

Jednání představenstva
32.1.

Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce.

32.2.

Předseda představenstva (v případě jeho nepřítomnosti nebo nečinnosti kterýkoliv člen představenstva) je
povinen svolat jednání představenstva tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy o svolání
představenstva požádá člen představenstva, kolegium, nejméně 1/3 členů sdružení, dozorčí rada nebo výkonný
ředitel sdružení.

32.3.

Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna alespoň polovina jeho členů.

32.4.

Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen
představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva, v případě jeho
nepřítomnosti pak hlas místopředsedy představenstva.

32.5.

O průběhu zasedání představenstva se sepisuje zápis, který podepisuje zapisovatel a člen představenstva
řídící jeho jednání.

32.6.

Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se hlasující členové
představenstva považují za přítomné. Takto přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v nejbližším následujícím
zápisu z jednání představenstva. Podrobnosti přijímání rozhodnutí mimo zasedání stanoví jednací řád
představenstva.

32.7.

Svolávání, organizaci jednání a další podrobnosti činnosti představenstva upraví jednací řád představenstva
přijatý představenstvem.

33.

Jednání za sdružení
33.1.

Jménem sdružení jedná a podepisuje představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva společně,
přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

33.2.

Podepisování za sdružení se uskutečňuje tak, že k názvu sdružení se připojí podpis osob uvedených v odstavci
1 tohoto článku.

34.

Zvláštní ustanovení o nečinnosti představenstva
34.1.

Jestliže tyto stanovy ukládají představenstvu svolat jednání jiného orgánu sdružení a představenstvo tuto
povinnost nesplní ve lhůtě stanovené těmito stanovami, je povinen svolat jednání takového orgánu sdružení
bez zbytečného odkladu kterýkoliv člen představenstva.
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34.2.

Jestliže není jednání orgánu sdružení svoláno ani postupem podle článku 34.1 stanov, přechází právo svolat
jednání orgánu sdružení na dozorčí radu; tím není dotčeno právo dozorčí rady dle článku 35.2f) stanov.

VI.
35.

DOZORČÍ RADA
Postavení a působnost dozorčí rady
35.1.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a
uskutečňování činnosti sdružení.

35.2.

Dozorčí rada:
a) nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti sdružení;
b) kontroluje, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností a v souladu s platnou právní
úpravou;
c) kontroluje, zda realizace činnosti sdružení probíhá v souladu s platnou právní úpravou, stanovami sdružení
a pokyny valné hromady a kolegia;
d) přezkoumává účetní závěrku sdružení;
e) účastní se jednání valné hromady a nebo kolegia a seznamuje valnou hromadu a nebo kolegium s výsledky
kontrolní činnosti;
f)

svolává valnou hromadu a nebo kolegium, jestliže to vyžadují oprávněné zájmy sdružení a navrhuje
potřebná opatření;

g) navrhuje zařazení nových bodů do programu jednání valné hromady a nebo kolegia.
35.3.

Dozorčí rada o své činnosti a zejména o výsledcích provedených kontrol předkládá písemné zprávy valné
hromadě, kolegiu, popřípadě dle potřeby představenstvu.

36.

Složení a funkční období dozorčí rady
36.1.

Dozorčí rada má 3 členy. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je
plně způsobilá k právní úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Členem
dozorčí rady nemůže být statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec osoby, která sdružení
dodává přímo nebo jako subdodavatel třetích osob zboží nebo služby v objemu vyšším než 2.000.000,- Kč bez
DPH ročně.

37.

36.2.

Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.

36.3.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

Odměna členů dozorčí rady
37.1.

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje
kolegium.

37.2.

Členové dozorčí rady mají vůči sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s
výkonem funkce člena dozorčí rady.

38.

Jednání dozorčí rady
38.1.

Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

38.2.

Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy o svolání dozorčí rady požádá člen dozorčí rady, kolegium, nejméně 1/3 členů sdružení nebo
představenstvo.

38.3.

Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna alespoň polovina jejích členů.

38.4.

Dozorčí rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí
rady má jeden hlas.

38.5.

O průběhu zasedání dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje zapisovatel a člen dozorčí rady řídící její
jednání.

VII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ORGÁNECH SDRUŽENÍ
39.

Jednání orgánů sdružení
39.1.

Náklady jednání orgánů sdružení nese sdružení.
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40.

Elektronické hlasování orgánů sdružení
40.1.

Sdružení zavede zabezpečený systém elektronického hlasování členů orgánů sdružení. Pravidla takového
elektronického hlasování stanoví kolegium. Elektronické hlasování orgánu sdružení se považuje za jednání
takového orgánu ve smyslu ustanovení těchto stanov upravujících jednání orgánu sdružení.

40.2.

Jednání orgánu sdružení s osobní účastí jeho členů se však musí konat vždy, kdy o to požádá
a) nadpoloviční většina členů jedné z komor nebo nejméně jedna třetina všech členů sdružení, jde-li o jednání
valné hromady;
b) nejméně jedna třetina členů kolegia, jde-li o jednání kolegia;
c) nejméně 2 členové představenstva, jde-li o jednání představenstva a
d) nejméně 1 člen dozorčí rady, jde-li o jednání dozorčí rady.

40.3.

Žádost dle článku 40.2 lze podat kdykoliv a jednání příslušného orgánu se pak musí konat nejpozději do 30 dnů
(45 dnů v případě valné hromady) od doručení žádosti představenstvu (v případě jednání dozorčí rady se
žádost doručuje předsedovi dozorčí rady). Požádat lze i po vyhlášení elektronického hlasování daného orgánu;
v takovém případě musí být žádost doručena představenstvu (předsedovi dozorčí rady) nejpozději do 3 dnů od
vyhlášení elektronického hlasování a řádné jednání orgánu se musí konat opět nejpozději do 30 dnů (45 dnů
v případě valné hromady) od doručení žádosti. Představenstvo (předseda dozorčí rady) je povinno svolat
jednání příslušného orgánu tak, jak vyplývá z tohoto článku.

40.4.

Elektronickým hlasováním lze hlasovat o všech záležitostech svěřených do působnosti orgánů sdružení
s výjimkou rozhodování o vyloučení člena sdružení a rozhodování o zrušení sdružení, rozdělení sdružení nebo
jeho sloučení s jinými subjekty.

41.

42.

Slučitelnost funkcí
41.1.

Funkce člena kolegia je slučitelná s funkcí člena představenstva i člena dozorčí rady.

41.2.

Funkce člena představenstva není slučitelná s funkcí člena dozorčí rady.

Zánik funkčního období člena orgánu sdružení
42.1.

Zaniká-li funkce člena orgánu uplynutím funkčního období, nezanikne dříve, než dojde ke zvolení nového člena
orgánu. Funkce člena orgánu však zaniká nejpozději uplynutím 2 měsíců od uplynutí funkčního období.

42.2.

Členové orgánu mohou být kdykoliv ze své funkce odvoláni. Členové kolegia volení valnou hromadou mohou
být kdykoliv odvoláni na základě rozhodnutí komory, která je zvolila. Člen kolegia jmenovaný v souladu
s článkem 24.1 může být kdykoliv odvolán osobou, která jej jmenovala. Opětovná volba a nebo jmenování
člena orgánu jsou možné.

42.3.

Člen orgánu může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným kolegiu. Výkon funkce člena
orgánu, který odstoupil ze své funkce, končí uplynutím 2 měsíců od oznámení odstoupení kolegiu, jestliže
v oznámení není uvedeno pozdější datum zániku funkce. Kolegium může na návrh odstupujícího člena orgánu
schválit i jiný okamžik zániku funkce.

43.

Povinnosti členů orgánů sdružení
43.1.

Členové kolegia, představenstva a dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného
hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím
osobám by mohlo způsobit sdružení nebo jeho jednotlivým členům škodu.

VIII. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ
44.

Rozpočet sdružení
44.1.

Sdružení hospodaří podle schváleného rozpočtu.

44.2.

V případě, že rozpočet sdružení není schválen, hospodaří sdružení v daném roce do doby schválení rozpočtu
podle rozpočtového provizoria. Rozpočtovým provizoriem se rozumí rozpočet sdružení schválený pro předchozí
rozpočtový rok. V případě výdajů vyplývajících ze závazků vzniklých před zahájením období rozpočtového
provizoria je překročení stanoveného objemu výdajů přípustné.

45.

Účetnictví sdružení
45.1.

Sdružení účtuje v soustavě podvojného účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.
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45.2.

Účetním obdobím je kalendářní rok, první rok sdružení začíná dnem zápisu do rejstříku sdružení a končí 31. 12.
1998.

45.3.

Představenstvo zajistí po ukončení účetního období sestavení účetní závěrky, kterou předloží k přezkoumání
dozorčí radě sdružení a poté valné hromadě sdružení ke schválení.

46.

Způsob rozdělení zisku
Sdružení rozděluje zisk v tomto pořadí:
a) k zákonem stanoveným daním a poplatkům;
b) k přídělům do rezervního fondu;
c) k přídělům na účet do ostatních fondů zřízených sdružením.

47.

Fondy
47.1.

Sdružení vytváří při svém založení rezervní fond ve výši 50.000,-Kč. Tento rezervní fond se ročně doplňuje
částkou, kterou schválí valná hromada na návrh představenstva. O použití rezervního fondu rozhoduje
představenstvo a lze jej použít ke krytí případných ztrát a k opatřením na eliminaci nepříznivých vlivů, jež
poškodily hospodaření sdružení (např. živelná pohroma, mimořádná událost apod.) Na čerpání rezervního
fondu se nevztahují pravidla ani limity stanovené rozpočtem sdružení.

47.2.

Představenstvo může zřídit další fondy za předpokladu, že pravidla jejich tvorby a způsobu použití korespondují
s činností sdružení, schválenou koncepcí a účelem sdružení.

48.

Úhrada ztrát
48.1.

O způsobu úhrady ztrát sdružení rozhoduje valná hromada.

48.2.

Ztráty sdružení se přednostně hradí z prostředků rezervního fondu.

48.3.

Valná hromada může rozhodnout o tom, že ztráta sdružení bude hrazena z mimořádného členského příspěvku,
který je vratný po zajištění jiných finančních zdrojů umožňujících úhradu ztráty sdružení. Pravidla stanoví valná
hromada.

49.

Majetkové vypořádání
49.1.

IX.
50.

Při zániku členství ve sdružení za jeho trvání nevzniká nárok na majetkové vypořádání.

ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SDRUŽENÍ
Zrušení sdružení
50.1.

Sdružení se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy
rozhodnutí bylo přijato.

50.2.
51.

52.

Po zrušení sdružení se provede likvidace sdružení.

Zánik sdružení
51.1.

Sdružení zaniká ke dni výmazu z rejstříku sdružení.

51.2.

Zániku sdružení předchází zrušení sdružení s likvidací.

Likvidace sdružení
52.1.

Pro likvidaci sdružení se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

52.2.

Po skončení likvidace sdružení se provede vypořádání likvidačního zůstatku.

52.3.

Podíl jednotlivých členů sdružení na likvidačním zůstatku se určí poměrem ukončených roků členství člena
sdružení k souhrnu všech ukončených roků členství všech členů sdružení.

X.
53.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Rozhodné právo
Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy sdružení související s jejich účastí ve sdružení, jakož i
ostatní právní vztahy uvnitř sdružení se řídí ve věcech, které neupravují stanovy, obecně závaznými právními předpisy,
zejména ustanoveními občanského zákoníku.
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54.

Komunikace
54.1.

Každý z členů sdružení je povinen oznámit sdružení nejméně jednu a nejvýše tři kontaktní osoby zodpovědné
za komunikaci sdružení se členem, a to společně s jejich kontaktními údaji, zejména funkčními adresami
elektronické pošty.

54.2.

Písemnosti určené členům sdružení se zasílají primárně elektronicky, popřípadě na poštovní adresu
oznámenou členem sdružení, jinak na adresu sídla člena sdružení uvedenou v seznamu členů sdružení.

54.3.

Zavede-li sdružení vnitřní elektronický informační systém umožňující dálkový přístup, mohou být písemnosti
určené členům sdružení zasílány i jejich zveřejněním ve vnitřním informačním systému sdružení. To neplatí
v případě pozvánek na jednání orgánů sdružení.

54.4.

Členové sdružení jsou povinni oznamovat představenstvu sdružení veškeré změny skutečností zapisovaných
do seznamu členů sdružení a dále všech kontaktních údajů včetně adres elektronické pošty, které mají být
používány ke komunikaci sdružení s členem sdružení.

54.5.

Ukládají-li tyto stanovy sdělovat některé skutečnosti orgánům sdružení, zasílají se taková sdělení na adresu
sídla sdružení s označením orgánu, kterému jsou určeny; zásilka se považuje za doručenou jejím převzetím
v sídle sdružení.

55.

Změny stanov
55.1.

O změnách stanov rozhoduje valná hromada.

55.2.

Představenstvo zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov a je povinno založit nové znění stanov do
registru sdružení vedeného příslušným úřadem.

56.

Účinnost stanov
56.1.

Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou sdružení.

56.2.

Případné změny stanov nabývají účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, jinak dnem
následujícím po dni, kdy rozhodnutí valné hromady bylo přijato.

56.3.

Ustanovení článku 12.2 se použije pouze pro smlouvy, které se stanou účinnými po dni, ve kterém tyto stanovy
nabyly účinnosti. U smluv, které se staly účinnými přede dnem, ve kterém nabyly účinnosti tyto stanovy, se
ustanovení článku 12.2 použije v případě, že účinnost takových smluv byla po dni, ve kterém tyto stanovy
nabyly účinnosti, prodloužena.

XI.
57.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Počítání neúčasti na valných hromadách
57.1.

Neúčast na valné hromadě konané před přijetím změny stanov, podle které se v důsledku neúčasti na valné
hromadě prodlužuje trvání statusu pozorovatele dle článku 12.1 nebo podle které může člen status
pozorovatele opětovně získat dle článku 12.3, se pro účely posouzení prodloužení či získání statusu
pozorovatele nezapočítává.
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