CZ.NIC – zápis z jednání
kolegia 27. 6. 2011
zjednodušená verze pro zveřejnění

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 27. 6. 2011 od 9:30 hodin
v konferenčním centru GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10
(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1.Prezence
Zahájena v 9:00 hodin.
2.Zahájení a úvod
Jednání kolegia zahájeno v 9:30 hodin za přítomnosti 15 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž
usnášeníschopné.
9:39 – přítomno 16 z 21 členů kolegia

3.Volba orgánů kolegia
Jednomyslně schváleny orgány kolegia ve složení:
•

řídící jednání Petr Hostaš,

•

skrutátor a ověřovatel zápisu Zbyněk Pospíchal,

•

zapisovatelka Zuzana Durajová
a účast hostů na jednání.

4. Informace o změnách ve členské základně
Výkonný ředitel sdružení Ondřej Filip informoval přítomné členy o změnách ve členské základně, ke
kterým došlo od července loňského roku.
Kolegium vzalo informaci o změnách ve členské základně na vědomí.
5.Zpráva o činnosti představenstva
K. Taft, předseda představenstva, stručně zrekapituloval činnost představenstva sdružení za období
prosinec 2010 až květen 2011 a zodpověděl dotazy členů kolegia. Upozornil také, že sdružení
CZ.NIC bylo schváleno jako hostitel meetingu ICANN, který se uskuteční v červnu 2012 v Praze.
9:45 – přítomno 18 z 21 členů kolegia

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.
6.Zpráva dozorčí rady
Předseda dozorčí rady J. Redl seznámil kolegium s činností dozorčí rady v období prosinec 2010
až květen 2011.
Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.
7. Informace o stavu národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ
10:00 – přítomno 19 členů z 21 členů kolegia

Kolegium vzalo na vědomí zprávu o stavu a vývoji národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ.
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8. Změny obchodních podmínek registrátorů a ceníku služeb
10:05 – přítomno 20 členů z 21 členů kolegia

Kolegium vzalo informace o navrhovaných změnách Obchodních podmínek pro registrátory a
Ceníku sdružení na vědomí.
9.Volba členů představenstva
Na základě provedené volby byl s účinností od 27. června 2011 členem představenstva opětovně
zvolen Jiří Kysela.
10.Volba členů dozorčí rady
Na základě provedené volby byli s účinností od 27. června 2011 členy dozorčí rady sdružení
CZ.NIC opětovně zvoleni Ondřej Fryc a Jiří Peterka.
11. Závěr
Jednání kolegia bylo ukončeno ve 10:50 hodin.

Petr Hostaš
řídící jednání kolegia

Zbyněk Pospíchal
ověřovatel zápisu

Zuzana Durajová
zapisovatelka
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