STANOVY
ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB
Preambule
1.

Zájmové sdružení právnických osob (dále jen „sdružení“) bylo založeno v souladu s ustanovením §20f
a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na ustavující členské schůzi
konané 24. listopadu 2010, jako samostatná právnická osoba k účelu vymezenému v čl. III těchto stanov.

2.

Sdružení právně vzniklo zápisem v registru sdružení vedeného u Magistrátu hlavního města Prahy dne
7. prosince 2010 pod číslem registračním 16/10.
Článek I.
Název a sídlo sdružení

Název sdružení: Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací
Zkrácený název sdružení: AITAT
Sídlo sdružení umístěno v obci: Praha
IČO sdružení: 72534559
Článek II.
Právní postavení sdružení, doba trvání sdružení
1.

Sdružení sdružuje členy – právnické osoby – na základě dobrovolného zájmu především o informační
technologie a telekomunikace. Ze sdružení může každý jeho člen svobodně vystoupit.

2.

Sdružení je právnickou osobou, která je oprávněna jednat v právních vztazích svým jménem a na vlastní
majetkovou odpovědnost, odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. Sdružení nabývá právní
způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla sdružení.

3.

Sdružení je apolitické, organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, politických stranách, církvích,
jiných občanských sdruženích a iniciativách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných zájmů
a prosazování prospěšných zájmů.

4.

Sdružení je založeno na dobu neurčitou.
Článek III.
Předmět činnosti a účel sdružení

1.

Předmětem činnosti a účelem sdružení je:
a) ochrana a prosazování společných cílů členů sdružení v oblasti legislativy, exekutivy, výkonu
samosprávy a při stanovování pravidel vztahujících se k informačním technologiím
a telekomunikacím se zvýšeným zřetelem na ochranu životního prostředí;
a) prosazování společných zájmů při prosazování všech moderních informačních a komunikačních
technologií ve společnosti;
b) přispívání k rozvoji podnikatelských aktivit a hospodářských zájmů členů sdružení, zastupování
jejich zájmů v podnikatelských seskupeních, dbaní na profesionalitu svých členů a jimi
poskytovaných služeb se zvláštním zaměřením na ochranu životního prostředí, organizování
předávání odborných informací a zastupování v mezinárodním styku;
c) poskytování poradenské, přednáškové, publikační, expertní a jiné osvětové činnosti v oblasti
informačních a komunikačních technologií, a to zejména se zvýšeným zřetelem na ochranu životního
prostředí;
d) vyvíjení činností k zajišťování společného plnění povinností výrobců k vybraným výrobkům, na
které je aplikována rozšířená odpovědnost výrobce dle evropské a národní legislativy, zejména
v oblastech odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění těchto vysloužilých
vybraných výrobků, a to dle platné národní legislativy – aktuálně dle dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších či nahrazujících předpisů.
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2.

Pro účely uskutečňování shora v odst. 1. tohoto článku uvedeného předmětu činnosti a účelu sdružení,
sdružení zřizuje a provozuje příslušná zařízení osvěty a komunikace.

3.

Sdružení není oprávněno vyvíjet žádnou činnost, která by mohla být chápána jako porušení zásad volného
trhu a hospodářské soutěže, je však oprávněno podnikat či se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání
nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem či členem. Zvláště pak může k naplňování účelu
a ochraně zájmů, pro které bylo sdružení vytvořeno, zakládat právnické osoby.
Článek IV.
Členství ve sdružení

A. Vznik členství člena sdružení
1.

Členem sdružení se může stát:
a) právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem České republiky,
která splní dále uvedené podmínky pro členství, doručí Představenstvu žádost o přijetí do sdružení
a jejíž přijetí do sdružení Představenstvo schválí;
b) právnická osoba registrovaná ve státech Evropské Unie, která splní dále uvedené podmínky pro
členství a která doručí Představenstvu žádost o přijetí do sdružení a jejíž přijetí do sdružení
Představenstvo schválí.
Výše uvedená právnická osoba současně doloží skutečnosti potvrzující, že za období posledních tří
kalendářních let v každém takovém roce uvedla na trh či do oběhu vybrané výrobky v alespoň minimálním
množství.

2.

Členem sdružení nemůže být fyzická osoba.

3.

Žádost o přijetí za člena sdružení musí žadatel doručit Představenstvu v písemné podobě. Žádost musí být
žadatelem podepsána s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za žadatele o členství.
K žádosti musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku či v případě
žadatelů právnických osob registrovaných ve státech Evropské Unie obdobného rejstříku. Žádost musí dále
obsahovat, nevyplývá-li to z připojeného výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné registrace,
specifikaci předmětu podnikání, které žadatel realizuje, dále pak výslovné prohlášení žadatele, že se
nenachází v likvidaci, že na jeho majetek nebyl prohlášen úpadek, ani mu úpadek nehrozí, že se seznámil
se stanovami sdružení a souhlasí s nimi. Žádost musí taktéž obsahovat výslovné prohlášení žadatele o tom,
že bude-li za člena sdružení přijat, ke stanovám bez výhrad přistupuje s bude se jimi řídit. Žadatel taktéž
prokazatelným způsobem doloží naplnění podmínky členství dle odst. 1. toho článku stanov. Za člena
sdružení nemůže být přijat žadatel, který je ke dni rozhodování Představenstva v likvidaci, či je na jeho
majetek prohlášen úpadek. V případě, že žádost nebude obsahovat všechny potřebné údaje, vyzve
Představenstvo písemně žadatele o jejich doplnění s určením přiměřené doby k doplnění žádosti. Nebudeli v této lhůtě žádost doplněna, Představenstvo žádost písemně zamítne.

4.

O žádosti za přijetí člena sdružení mající potřebné náležitosti rozhodne Představenstvo na svém nejbližším
zasedání hlasováním. O přijetí či nepřijetí rozhoduje Představenstvo nadpoloviční většinou hlasů. Před
započetím hlasování o přijetí může Představenstvo pozvat žadatele k osobnímu slyšení (pohovoru) a to za
účelem zodpovězení případných dotazů týkajících se osoby žadatele, jeho činnosti, důvodů jeho zájmu
o členství ve sdružení, představ o jeho přínosu v případě přijetí za člena sdružení apod.

5.

V případě záporného rozhodnutí o přijetí za člena sdružení, vyrozumí Představenstvo dotčeného žadatele
o této skutečnosti do deseti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí s tím, že důvody zamítnutí jeho žádosti
Představenstvo sdělí žadateli. Novou žádost o přijetí za člena sdružení může žadatel, který nebyl do sdružení
přijat, požádat nejdříve po uplynutí jednoho kalendářního roku ode dne, v němž Představenstvo o žádosti
o přijetí za člena sdružení záporně rozhodlo. Shodná lhůta pro možnost podání nové žádosti platí i pro
případ, že je žádost žadatele zamítnuta z důvodů nedoplnění žádosti žadatelem (viz poslední věta odst. 3.
tohoto článku stanov). Představenstvo informuje na nejbližší Valné hromadě o jednotlivých žadatelích
u nich došlo k zamítnutí žádosti (viz odst. 3. tohoto článku stanov) s tím, že vždy uvede důvody, které vedly
Představenstvo k zamítnutí žádosti či k zápornému rozhodnutí o přijetí za člena sdružení. Valná hromada
je oprávněna rozhodnutím, schváleným dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných na Valné hromadě
uložit Představenstvu, aby bez ohledu na skutečnost, že dosud neuplynula doba jednoho roku ode dne
(i) zamítnutí žádosti (z důvodu odst. 2 tohoto článku stanov) anebo (ii) záporného rozhodnutí
Představenstva o žádosti o přijetí za člena sdružení, Představenstvo žadatele vyzvalo k novému podání
žádosti o členství ve sdružení.
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6.

V případě kladného rozhodnutí Představenstva o žádosti podané žadatelem o členství ve sdružení,
Představenstvo současně s rozhodnutím o přijetí stanoví žadateli také lhůtu, ve které je žadatel povinen
uzavřít se sdružením přístupovou smlouvu o úhradě zápisného a ročních členských příspěvků s tím, že výše
zápisného a ročních členských příspěvků a jejich splatnosti se řídí platným Platebním řádem sdružení,
navrhovaným Představenstvem a schvalovaným Valnou hromadou sdružení. Není-li v dotčené době
Platební řád sdružení Valnou hromadou schválen, pak se řídí výše zápisného a členského příspěvku těmito
stanovami (viz poslední věta tohoto odstavce a článku stanov). Představenstvo dále současně s rozhodnutím
o přijetí žadatele uloží žadateli povinnost podepsat a doručit Představenstvu ve lhůtě Představenstvem
určené, nikoliv však kratší než 14 dnů ode dne doručení oznámení o kladném rozhodnutí, písemné
prohlášení, ve kterém se žadatel zaváže respektovat v plném rozsahu stanovy sdružení a rozhodnutí orgánů
sdružení. Žadatel vždy uvede jako součást svého prohlášení také jméno a základní údaje osoby, která za něj
bude ve sdružení oprávněna jednat a která jej bude zastupovat na Valné hromadě sdružení, a dále jméno
osoby, která jej bude zastupovat v orgánech sdružení, bude-li do nich příslušná osoba zvolena (jmenována).
Nebude-li v rozhodnutí Představenstva uvedeno něco jiného, stává se žadatel členem sdružení se všemi
právy a povinnostmi z toho vyplývajícími dnem následujícím (i) po dni splnění všech svých povinností
uložených mu v rozhodnutí o přijetí a/nebo (ii) po dni uzavření přístupové smlouvy o úhradě zápisného
a ročních členských příspěvků, anebo (iii) po dni, k němuž dojde k úhradě zápisného a ročních členských
příspěvků, vždy však po tom dni, který z těchto předešle uvedených dnů nastane později. Není-li v době
rozhodnutí Představenstva o přijetí žadatele Valnou hromadou sdružení schválen Platební řád sdružení,
platí, že (i) zápisné činí 1.000 Kč a (ii) roční členský příspěvek činí 50.000 Kč, přičemž v obou případech
je splatnost (zápisného i ročního členského příspěvku) stanovena ve lhůtě uvedené v rozhodnutí
Představenstva o přijetí žadatele do sdružení, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 14 pracovních dnů ode
dne doručení předmětného rozhodnutí o přijetí žadateli.

7.

Nesplní-li žadatel povinnosti uložené mu Představenstvem dle předchozího odstavce tohoto článku ani
v Představenstvem dodatečně stanovené lhůtě, o jejímž stanovení musí být žadatel Představenstvem
písemně informován, členství žadatele ve sdružení nevzniká, nerozhodne-li Představenstvo jinak.
O skutečnosti, že ke vzniku členství nedošlo, musí být žadatel Představenstvem písemně informován včetně
uvedení důvodů. Novou žádost o přijetí za člena sdružení může takový žadatel podat nejdříve po uplynutí
jednoho kalendářního roku ode dne, k němuž uplynula dodatečná lhůta stanovená žadateli dle věty první
tohoto odstavce a článku stanov.

B) Ukončení členství rozhodnutím člena sdružení
8.

Člen může kdykoliv ukončit své členství ve sdružení písemným oznámením zaslaným Představenstvu.
Oznámení o ukončení členství nemusí obsahovat důvody ukončení, musí však být podepsáno osobou
oprávněnou za člena sdružení jednat, podpis takové osoby musí být úředně ověřen. Členství zaniká prvním
dnem bezprostředně následujícím po dni, k němuž bylo oznámení o ukončení členství Představenstvu
doručeno. Ukončením členství nezanikají do té doby členem nesplněné splatné finanční závazky vůči
sdružení vyplývající ze stanov, Platebního řádu, uzavřené smlouvy o úhradě zápisného a ročních členských
příspěvků apod.

9.

O ukončení členství ve sdružení je Představenstvo povinno vystavit na požádání člena písemné potvrzení.
Toto potvrzení musí obsahovat, požádá-li o to žadatel, údaj o uhrazení zápisného, ročního členského
příspěvku a dalších žadatelem uskutečněných platbách.

C) Ukončení členství rozhodnutím Představenstva sdružení
10.

Představenstvo může rozhodnout o ukončení členství ve sdružení (vyloučení člena ze sdružení) především
z následujících důvodů:
a) na člena byl v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pravomocně vyhlášen úpadek;
b) člen vstoupil do likvidace;
c) člen neuzavřel přístupovou smlouvu o úhradě zápisného a ročního členského příspěvku ve
stanoveném termínu, nezaplatil do stanoveného termínu členský příspěvek, nebo neuhradil svůj roční
členský příspěvek či jiné peněžité závazky vůči sdružení ani v náhradním termínu, který mu byl
Představenstvem určen, a je nepochybné, že je člen o tomto svém prodlení informován či byl o něm
informován v souladu s následujícím odstavcem tohoto článku;
d) člen opakovaně jedná způsobem, jenž je v příkrém rozporu s cíli a zásadami činnosti sdružení či
s předmětem činnosti a účelem sdružení, nebo jednání člena sdružení poškozuje dobré jméno
sdružení či jeho ostatních členů, nebo jednání člena porušuje tyto stanovy, Platební řád sdružení,
popř. směrnice, pokyny, nařízení ev. jiné předpisy schválené či vydané sdružením.
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11.

Členství dle písm. c) a d) odst. 10. tohoto článku může být členovi Představenstvem ukončeno pouze
v případě, že je člen na své jednání písemně upozorněn a je mu poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě.
Jednání o ukončení členství, resp. vyloučení člena ze sdružení, Představenstvem ve všech uvedených
případech zpravidla předchází slyšení (pohovor) dotčeného člena sdružení Představenstvem. V případech
uvedených v písm. d) odst. 10. tohoto článku je člen sdružení oprávněn odvolat se proti rozhodnutí
Představenstva o ukončení členství, a to písemným odvoláním doručeným Představenstvu. Představenstvo
je v takovém případě povinno zařadit jakožto bod programu jednání nejbližší konané Valné hromady
projednání odvolání člena proti rozhodnutí Představenstva Valnou hromadu. Valná hromada může v rámci
projednávání předmětného bodu programu svým rozhodnutím předchozí rozhodnutí Představenstva
o ukončení členství zrušit, hlasuje-li pro zrušení rozhodnutí Představenstva o ukončení členství minimálně
dvoutřetinová většina členů přítomných na Valné hromadě s oprávněním hlasovat.

12.

Členství ve sdružení zaniká dnem uvedeným v tomto článku v písm. B) odst. 8. V případě dle písm. C) odst.
10. písm. a) a b) dnem bezprostředně následujícím po dni, k němuž nastala skutečnost v odst. 10. písm. a)
anebo b) uvedená – v obou případech však pouze za předpokladu, že Představenstvo členství svým
rozhodnutím ukončilo. V případě dle písm. C) odst. 10. písm. c) a d) zaniká členství ve sdružení dnem
bezprostředně následujícími po dni, k němuž marně uplynula lhůta stanovená k nápravě. Rozhodnutí
o ukončení členství ve sdružení Představenstvem musí obsahovat důvod pro ukončení členství, musí být
řádně datováno a podepsáno Představenstvem sdružení.

13.

Člen, který ze své vůle ukončil členství ve sdružení nebo kterému bylo členství ve sdružení ukončeno
Představenstvem, nemá nárok na vrácení již uhrazených členských příspěvků, zápisného ani dalších
poplatků splatných do doby ukončení členství. Dnem ukončení členství je také ukončeno oprávnění
pověřené osoby jednat v orgánu sdružení anebo jednat jménem sdružení vůči třetím osobám či vůči členům
sdružení.
Článek V.
Zásady členství

1.

Podmínkou členství ve Sdružení je aktivní účast člena na činnosti sdružení a plnění povinností člena
sdružení ve vztahu k příspěvkovému režimu, pod kterým se pro tyto účely rozumí (i) jednorázová úhrada
zápisného a (ii) úhrada ročního členského příspěvku stanoveného v Platebním řádu sdružení anebo ve
stanovách, není-li Platební řád sdružení vydán, příp. (iii) další platby a úhrady stanovené v Platebním řádu
sdružení.

2.

Platební řád sdružení schvaluje na návrh Představenstva Valná hromada.

3.

Nestanoví-li Platební řád jinak je zápisné a roční členský příspěvek splatný vždy do konce června
příslušného kalendářního roku, za který je roční členský příspěvek placen.

4.

Prostředky poskytnuté členy v příspěvkovém režimu jsou nevratné.
Článek VI.
Práva a povinnosti členů

1.

Práva a povinnosti členů stanoví tyto stanovy sdružení.

2.

Členové mají zejména právo:
a) podílet se na činnosti sdružení;
b) navrhovat volené členy Představenstva sdružení;
c) navrhovat volené členy Dozorčí rady sdružení;
d) volit do orgánů sdružení;
e) obracet se na orgány sdružení s podněty a žádat o jejich vyjádření;
f) obdržet včas informaci o konání Valné hromady;
g) účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady;
h) přijímat informace o činnosti sdružení;
i) v souladu s těmito stanovami kdykoliv ze sdružení vystoupit.
Člen má zejména povinnosti:
a) dodržovat stanovy sdružení;
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b)
c)
d)
e)

aktivně se podílet na plnění cílů sdružení;
vykonávat svědomitě funkce v orgánech sdružení, je-li do nich zvolen;
informovat orgány sdružení o svých aktivitách konaných v rámci plnění cílů sdružení;
chovat se k ostatním členům sdružení i ostatním osobám podle uznávaných etických norem, s úctou,
jako rovný k rovnému bez rozdílu věku, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu a politickému
společenství a náboženskému přesvědčení;
f) řídit se Platebním řádem sdružení, jakož i jinými předpisy, směrnicemi pokyny atp. schválenými
Valnou hromadou a dalšími orgány sdružení;
g) chránit dobré jméno sdružení.
3.

Ke členským povinnostem patří platba zápisného, ročních členských příspěvků a dalších Platebním řádem
sdružení určených plateb, a to bez prodlení ve výši a termínu stanovených stanovami a Platebním řádem.

4.

Člen sdružení je oprávněn hlasovat na Valné hromadě pouze v případě, že má ke dni konání Valné hromady
řádně uhrazené splatné členské příspěvky a další splatné poplatky a není proti němu vedeno řízení
o ukončení členství ve sdružení. Člen sdružení není oprávněn hlasovat v případě, kdy Valná hromada
hlasuje o zrušení rozhodnutí Představenstva o ukončení členství dotčeného člena sdružení.
Článek VII.
Orgány sdružení

1.

Orgány sdružení jsou:
a) Valná hromada sdružení;
b) Představenstvo sdružení;
c) Dozorčí rada sdružení.
Článek VIII.
Valná hromada

1.

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada.

2.

Valnou hromadu sdružení tvoří všichni na ní přítomní členové sdružení. Valné hromady se účastní za člena
sdružení statutární orgán člena sdružení, nebo zmocněnec na základě k tomu statutárním orgánem člena
sdružení udělené plné moci, podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

3.

Valnou hromadu svolává Představenstvo podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Představenstvo svolá
Valnou hromadu také tehdy, požádají-li o to písemně nejméně dvě třetiny všech členů sdružení. Valnou
hromadu svolá Představenstvo písemnými pozvánkami, zaslanými členům sdružení na adresu jejich sídla,
nejméně 15 dnů přede dnem určeným ke konání Valné hromady. Pozvánka musí obsahovat program jednání
Valné hromady. Se změnou programu jednání Valné hromady musí souhlasit nadpoloviční většina členů
přítomných na Valné hromadě. Jsou-li na Valné hromadě přítomni všichni členové sdružení, mohou se tito
vzdát práva na včasné svolání Valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který je stanoven těmito
stanovami, a to prohlášením, které musí být obsaženo v zápisu z Valné hromady, přičemž takovéto
prohlášení musí být učiněno všemi na Valné hromadě přítomnými členy sdružení.

4.

Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách, doplnění stanov sdružení;
b) schvaluje plán činnosti sdružení pro příští období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení, výši
odměny členům Představenstva a Dozorčí rady a roční účetní závěrku hospodaření, mimořádnou
účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku, mezitímní účetní závěrku;
c) rozhoduje o zřízení a provozování zařízení osvěty a komunikace;
d) schvaluje Platební řád sdružení;
e) volí (jmenuje) a odvolává členy Představenstva a Dozorčí rady;
f) schvaluje auditora;
g) rozhoduje o zrušení sdružení a jmenuje likvidátora;
h) rozhoduje o odvolání člena sdružení podaného členem sdružení proti rozhodnutí Představenstva
o ukončení členství člena sdružení;
i) rozhoduje o dalších otázkách, které nenáleží dle stanov výslovně do pravomoci Představenstva či
Dozorčí rady.
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5.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Pokud
v čase určeném v pozvánce k jednání Valné hromady není přítomna nadpoloviční většina všech členů
sdružení, začátek konání Valné hromady původně v pozvánce určený se automaticky posouvá o jednu
hodinu (60 min). V případě, že ani po uplynutí této doby není na Valné hromadě přítomna nadpoloviční
většina všech členů sdružení, Valná hromada se nekoná a Představenstvo je povinno svolat náhradní valnou
hromadu. Náhradní Valnou hromadu svolá Představenstvo novou pozvánkou, zaslanou členům sdružení na
adresu jejich sídla, s uvedením, že se jedná o náhradní Valnou hromadu, nejméně 7 dnů přede dnem
určeným ke konání náhradní Valné hromady. Náhradní Valná hromada má nezměněný program a je
usnášeníschopná při jakémkoli počtu přítomných členů sdružení (tj. bez ohledu na počet přítomných členů
sdružení).

6.

Hlasovací právo všech členů je rovné, každému členu sdružení náleží jeden hlas, hlasování se realizuje
aklamací (zvednutím ruky).

7.

O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení, o rozpočtu sdružení a o zrušení rozhodnutí Představenstva
o ukončení členství člena sdružení rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou členů přítomných na
Valné hromadě, v ostatních případech rozhoduje Valná hromada nadpolovičních většinou členů přítomných
na Valné hromadě.

8.

Valná hromada volí pracovní orgány Valné hromady, tj. předsedu Valné hromady a zapisovatele Valné
hromady. Předseda Valné hromady je zároveň osobou pověřenou sčítáním hlasů. Do doby volby předsedy
Valné hromady, řídí jednání Valné hromady předseda Představenstva nebo osoba Představenstvem k tomu
pověřená. Pracovní orgány Valné hromady nemusí tvořit osoby z řad zástupců členů sdružení. O každém
jednání Valné hromady je pořízen písemný zápis, který je následně elektronicky rozeslán všem členům
sdružení bez ohledu na jejich účast na valné hromadě. Písemné vyhotovení zápisu z Valné hromady
podepisuje předseda Valné hromady a zapisovatel a je archivováno (včetně jeho případných příloh)
Představenstvem sdružení. Požádá-li člen sdružení o zaslání písemného vyhotovení zápisu z Valné
hromady, zašle kopii takového zápisu Představenstvo dotčenému členovi sdružení na náklady člena
sdružení.

9.

V případech, které nesnesou odkladu, je možno s vyslovením souhlasu všech členů sdružení připustit
hlasování per rollam (oběžníkem). Návrh určený k rozhodnutí, rozešle Představenstvo elektronicky všem
členům sdružení v jeden a tentýž den. Rozhodnutí je přijato pouze v případě, že všichni členové sdružení
písemně doručí své kladné stanovisko (souhlas) k předloženému návrhu, a to Představenstvu ve lhůtě
nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání návrhu. Rozhodnutí přijaté formou per rollam musí být uvedeno
v zápisu z nejbližší Valné hromady.

10.

V případech stanovených stanovami svolá Valnou hromadu Dozorčí rada.
Článek IX.
Představenstvo sdružení

1.

Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Členy
Představenstva volí Valná hromada. Člen Představenstva nemusí být osobou z řad zástupců členů sdružení.

2.

Představenstvo má tři členy.

3.

Funkční období členů Představenstva činí 5 let . Opakovaná volba je možná. Po uplynutí pěti let
nepřetržitého volebního období je nutno provést vždy novou volbu.

4.

Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

5.

Představenstvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady.

6.

Představenstvo svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda Představenstva, nejméně vždy
čtyřikrát ročně.

7.

Představenstvo zejména:
a) koordinuje činnost sdružení;
b) řídí práci sekretariátu a kanceláře sdružení;
c) rozhoduje o personálním obsazení sekretariátu a kanceláře sdružení;
d) svolává Valnou hromadu;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady;
rozhoduje o zřízení poradních orgánů a pracovních skupin sdružení;
rozhoduje o přijetí členů sdružení;
projednává návrhy členů sdružení vztahujících se k činnosti sdružení;
projednává stížnosti;
schvaluje návrh rozpočtu sdružení, určeného pro předložení ke schválení Valné hromadě;
rozhoduje o dalších, otázkách nepříslušejících dle stanov Valné hromadě nebo Dozorčí radě.

8.

Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů.

9.

Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy, v jeho nepřítomnosti místopředsedy Představenstva. Ve věcech společného stanoviska
prezentovaného vůči třetím osobám musí být toto stanovisko přijato nadpoloviční většinou hlasů všech
přítomných členů Představenstva. Člen Představenstva, který se zdržel hlasování nebo prosazoval odlišný
názor od většiny, má právo, aby tato skutečnost byla ve stanovisku uvedena.

10.

K zajištění činnosti sdružení může Představenstvo zřídit sekretariát a kancelář sdružení.

11.

Člen Představenstva může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením učiněným Představenstvu.
Představenstvo má povinnost odstoupení člena Představenstva projednat na svém prvním zasedání po
doručení písemného prohlášení člena Představenstva o odstoupení. V případě že člen Představenstva zemře,
odstoupí z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, má Valná hromada povinnost ve lhůtě 3 měsíců
zvolit nového člena Představenstva. Funkce člena Představenstva zaniká volbou nového člena
Představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Neklesne-li počet
členů Představenstva pod polovinu, je Představenstvo oprávněno kooptovat do doby konání nejbližší Valné
hromady jednoho člena Představenstva.

12.

Výkon funkce člena Představenstva je osobní.

13.

Výši odměn za výkon funkce člena Představenstva schvaluje na návrh Představenstva Valná hromada.

14.

Členové Představenstva mají bez ohledu na výši odměny za výkon své funkce nárok na úhradu nezbytně
nutných nákladů spojených s výkonem funkce.
Článek X.
Dozorčí rada

1.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá Valné hromadě. Členy
Dozorčí rady volí Valná hromada. Člen Dozorčí rady nemusí být osobou z řad zástupců členů sdružení.

2.

Dozorčí rada je tříčlenná.

3.

Funkční období členů Dozorčí rady činí 5 let. Opakovaná volba je možná. Po uplynutí pěti let nepřetržitého
volebního období je nutno provést vždy novou volbu.

4.

Dozorčí rada vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje Představenstvo na nedostatky
s návrhy na jejich odstranění, za tím účelem zejména nahlíží do dokladů sdružení, kontroluje je, a podává
k nim vyjádření, přezkoumává účetní závěrku, předkládá Valné hromadě svá vyjádření apod. Kontrolu
hospodaření provádí nejméně jednou ročně. Dozorčí rada navrhuje Představenstvu svolání Valné hromady.
Považuje-li to Dozorčí rada za nezbytné, svolá Valnou hromadu, neučiní-li to ve lhůtě a způsobem určeným
ve stanovách Představenstvo. Ohledně způsobu svolání Valné hromady Dozorčí radou (pozvánky, lhůta pro
svolání atd.) je postupováno obdobně jako v případě svolání Valné hromady Představenstvem.

5.

Pro zasedání Valné hromady vypracovává Dozorčí rada zprávu o výsledcích revize a kontrolní činnosti.

6.

Členové Dozorčí rady mají zaručen přístup ke všem informacím o hospodářské činnosti sdružení.

7.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Dozorčí radu svolává jeho předseda, v jeho
nepřítomnosti místopředseda, nejméně vždy jedenkrát ročně.

8.

Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů.
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9.

Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy, v jeho nepřítomnosti místopředsedy Dozorčí rady. Ve věcech společného stanoviska
prezentovaného vůči třetím osobám musí být toto stanovisko přijato nadpoloviční většinou hlasů všech
přítomných členů Dozorčí rady. Člen Dozorčí rady, který se zdržel hlasování nebo prosazoval odlišný názor
od většiny, má právo, aby tato skutečnost byla ve stanovisku uvedena.

10.

Představitel Dozorčí rady se účastní Valné hromady. Představiteli Dozorčí rady musí být uděleno slovo na
zasedání Valné hromady, kdykoliv o to požádá.

11.

Člen Dozorčí rady může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením učiněným Dozorčí radě. Dozorčí
rada má povinnost odstoupení člena Dozorčí rady projednat na svém prvním zasedání po doručení
písemného prohlášení člena Dozorčí rady o odstoupení. V případě že člen Dozorčí rady zemře, odstoupí
z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, má Valná hromada povinnost ve lhůtě 3 měsíců zvolit
nového člena Dozorčí rady. Funkce člena Dozorčí rady zaniká volbou nového člena Dozorčí rady,
nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období . Neklesne-li počet členů Dozorčí
rady pod polovinu, je Dozorčí rada oprávněna kooptovat do doby konání nejbližší Valné hromady dva členy
Dozorčí rady.

12.

Výkon funkce člena Dozorčí rady je osobní.

13.

Výši odměn za výkon funkcí v Dozorčí radě schvaluje na návrh Představenstva Valná hromada.

14.

Členové Dozorčí rady mají bez ohledu na výši odměny za výkon funkce v Dozorčí radě nárok na úhradu
nezbytně nutných nákladů spojených s výkonem funkce.
Článek XI.
Zásady hospodaření

1.

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který je určen výhradně k plnění účelu, cílům
a předmětu činnosti sdružení a k zajišťování těch činností, které k tomuto cíli směřují.

2.

Zdroji majetku sdružení jsou zejména:
a) vyčleněné části zdrojů z realizace předmětu činnosti sdružení, které se děje v souladu s obecně
právními předpisy;
b) dary a příspěvky právnických i fyzických osob;
c) příspěvky státu a obce;
d) výnosy účelově zaměřených akcí;
e) úroky;
f) finanční a hmotné prostředky z úhrad za služby, poskytované v rámci plnění účelu a cíle sdružení;
g) členské příspěvky;
h) zápisné;
i) další úhrady předepsané Platebním řádem.

3.

Za hospodaření Sdružení odpovídá Představenstvo Valné hromadě, které předkládá zprávu o hospodaření
včetně účetní závěrky.

4.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
Článek XII.
Jednání za sdružení

1.

Za sdružení jedná navenek Představenstvo takto:
a) předseda Představenstva nebo místopředseda Představenstva společně s dalším členem
Představenstva;
b) člen Představenstva, je-li k tomuto úkonu či účelu zmocněn písemně Představenstvem.

2.

Dále za sdružení jednají další osoby k tomu výslovně Představenstvem písemně zmocněné, či zaměstnanci
sdružení.
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3.

Podepisování za sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu sdružení připojí svůj
podpis osoba nebo osoby oprávněné jednat jménem sdružení nebo v zastoupení sdružení, a to v souladu
s odst. 1. a 2. tohoto článku.
Článek XIII.
Zánik sdružení

1.

Sdružení se ruší:
a) rozhodnutím Valné hromady o zrušení sdružení s likvidací, přičemž ke schválení takového
rozhodnutí je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny členů přítomných na Valné hromadě, spolu
s rozhodnutím o zrušení sdružení jmenuje Valná hromada likvidátora;
b) rozhodnutím Valné hromady o zrušení sdružení bez likvidace s přechodem jmění sdružení na jeho
právního nástupce.

2.

Po rozhodnutí o zrušení sdružení s likvidací postupuje likvidátor způsobem směřujícím k co nejefektivnější
úhradě závazků sdružení, a zpeněžení majetku sdružení. Ustanovení §§187–209 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se použijí obdobně.

3.

O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku sdružení rozhoduje Valná hromada. Likvidační
zůstatek přitom bude rozdělen mezi členy sdružení rovným dílem.

4.

Sdružení zaniká výmazem z příslušného rejstříku (nejde-li o výmaz v souvislosti se změnou sídla).

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1.

O veškerých změnách stanov musí být rozhodnuto Valnou hromadou. Představenstvo je povinno vyhotovit
bez prodlení po schválení dodatku stanov Valnou hromadou, tzv. úplné znění stanov, do něhož promítne
změny z dodatku schváleného Valnou hromadou vyplývající. Úplné znění stanov podepisuje
Představenstvo. Úplné znění stanov zašle Představenstvo elektronicky všem členům sdružení.

2.

Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat vnitřní organizační, jednací, technický, platový,
případně jiný řád sdružení.

Schváleno Valnou hromadou Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací v Praze, dne 5. června 2019.
Představenstvo sdružení
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