Zápis z valné hromady sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., konané elektronickým hlasováním na
https://intranet.nic.cz v období od 6. 6. 2006 do 20. 6. 2006 (včetně)

Výkonný ředitel sdružení, Mgr. Ondřej Filip, vyzval členy sdružení dne 6. června 2006 zprávou
zaslanou do konference členů na adresu nic-c@lists.nic.cz, k hlasování o dokumentech umístěných
na intranetu sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. https://intranet.nic.cz. Přístupová hesla k intranetu byla
členům sdružení odeslána 2. června 2006 doporučeným dopisem.
V okamžiku zahájení hlasování mělo hlasovací právo v souladu se čl. 12.1. Stanov sdružení celkem
31 členů sdružení, z toho 7 členů za komoru ISP, 14 členů za komoru držitelů doménových jmen a
10 členů za komoru registrátorů. (seznam členů s hlasovacím právem – příloha č. 1).
Členové sdružení hlasovali o následujících bodech:
1. Účetní uzávěrka roku 2005
Představenstvo předložilo valné hromadě účetní uzávěrku za rok 2005 a doporučilo její
schválení. Podkladem pro hlasování byly následující dokumenty:
- zpráva o činnosti představenstva za období 20. 2. – 6. 6. 2006
- plnění rozpočtu za rok 2005
- výkaz zisků a ztrát
- rozvaha
- zpráva dozorčí rady
Všechny tyto dokumenty byly umístěny na https://intranet.nic.cz.
Výsledky hlasování:
Komora ISP:
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
1 člen nehlasoval (tzn. nevyužil svého práva zvolit mezi možnostmi pro, proti, zdržel se)
Komora registrátorů:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
2 členové nehlasovali
Komora držitelů doménových jmen:
pro: 5, proti: 1, zdržel se: 1
7 členů nehlasovalo
Valná hromada schválila účetní uzávěrku za rok 2005.

2. Hospodářský výsledek za rok 2005
Sdružení CZ.NIC dosáhlo v roce 2005 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 32 610
tis. Kč. Představenstvo navrhovalo uhradit ztrátu z minulých let a zbývající část
hospodářského výsledku ponechat jako nerozdělený zisk.
Výsledky hlasování:

Komora ISP:
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
1 člen nehlasoval
Komora registrátorů:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
2 členové nehlasovali
Komora držitelů doménových jmen:
pro: 5, proti: 1, zdržel se: 1
7 členů nehlasovalo
Valná hromada schválila, že ze zisku za rok 2005 ve výši 32 610 tis. Kč bude uhrazena ztráta
z minulých let ve výši 1 613 tis. Kč a zbývající část ve výši 30 997 tis. Kč bude ponechána
jako nerozdělený zisk.
3. Výroční zpráva za rok 2005
Představenstvo předložilo návrh výroční zprávy za rok 2005.
Výsledky hlasování:
Komora ISP:
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
1 člen nehlasoval
Komora registrátorů:
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
3 členové nehlasovali
Komora držitelů doménových jmen:
pro: 5, proti: 1, zdržel se: 1
7 členů nehlasovalo
Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2005.

Za správnost:
Mgr. Ondřej Filip
výkonný ředitel
Příloha č. 1
Název člena
ACTIVE24, s. r. o.
AliaWeb, spol. s r. o.
AUDITEL, s. r. o.
BT Česká republika (organizační složka)
ČESKÝ TELECOM a. s.

IČ
25115804
26117363
26775034
70802025
60193336

CESNET z. s. p. o.
Com-Sys TRADE spol. s r. o.
CP Online, a. s.
CZECH ON LINE, a. s.
Dial Telecom, a. s.
Equant Czech Republic, s. r. o.
ETEL, s. r. o.
EXPLORER a. s.
GTS NOVERA a. s.
GTS Novera Next, s. r. o.
IBA Chomutov s. r. o.
IBM Česká republika, spol. s r. o.
ICZ a. s.
IGNUM s. r. o.
Internet Info, s. r. o.
IPEX a. s.
KRAXNET s. r. o.
NextiraOne Czech s. r. o.
Qnet CZ s. r. o.
SkyNet, a. s.
Software602 a. s.
T-Systems PragoNet, a. s.
UNIE VYDAVATELŮ
Unisys s. r. o.
Web4U s. r. o.
ZONER software, s. r. o.

63839172
16188781
26288311
63080150
25135198
49620037
256 30 636
26726653
61058904
25683691
64051641
14890992
25145444
26159708
25648071
45021295
26460335
26175738
25518097
25346687
63078236
61059382
15887081
48109291
26058774
49437381

