STANOVY ICT UNIE z.s.
Článek I
Název, sídlo, územní působnost
1. Spolek nese název: ICT UNIE z.s. (dále jen „Spolek“). Sídlo Spolku se nachází na adrese:
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika.
2. Spolek bude užívat zkratku „ICTU“, která není součástí názvu Spolku.
3. Spolek byl založen jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
s tím, že dle ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, se považuje za spolek.
4. Spolek vyvíjí svoji činnost v dále uvedeném rozsahu na celém území České republiky.
5. Spolek je nevýdělečnou organizací a nemá politické či náboženské cíle.

Článek II
Cíle Spolku a předmět jeho činnosti
1. Cílem Spolku je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních a
komunikačních technologií ve společnosti (dále jen „ICT“), včetně vytváření optimálních
podmínek pro rozvoj ICT v České republice jako nezbytného předpokladu pro vytváření
informační společnosti.
2. Spolek definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých
členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské prostředí, které při respektování etických zásad
podnikání povede k dlouhodobému rozvoji informační společnosti. Vzhledem k tomu, že
rozvoj ICT je založen na otevřené soutěži, je specifickým cílem Spolku podpora a ochrana
rovného a otevřeného trhu ICT v České republice.
3. Spolek nepodniká žádnou činnost, která by mohla být chápána jako porušení hospodářské
soutěže a zásad otevřeného trhu.
4. Spolek především:
a) nabízí v oblastech činnosti partnerství a spolupráci všem státním, samosprávným
a podnikatelským subjektům, přijímá účast na práci poradních orgánů ustavených státní
a místní správou (samosprávou);
b) podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti o ICT;
c) hájí společný zájem svých členů při jednání s představiteli vlády, politických stran a hnutí,
odbory, zájmovými skupinami, státní a místní správou (samosprávou), národními
a mezinárodními institucemi;
d) podporuje, a pokud je k tomu zmocněn, chrání zájmy svých členů v souladu s cíli Spolku,
zejména v podpoře rozvoje a využívání ICT ve společnosti;
e) podporuje práci svých členů prostřednictvím široké nabídky služeb v oblasti informační,
analytické, technické, organizační a poradenské, a to i ve spolupráci s třetími právnickými
i fyzickými osobami, organizuje výměnu poznatků a informací mezi svými členy;
f) zajišťuje průzkum a analýzu problematiky týkající se podnikání ve veřejných sítích
elektronických komunikací a IT v konkurenčním prostředí, pravidel regulace a příslušné
legislativy v České republice, zemích Evropské unie a dalších zemích;
g) koordinuje přístup svých členů k řešení problémů a vytváření jejich společných názorů
a stanovisek;
h) vytváří pracovní skupiny pro řešení problémů týkajících se všech oblastí činnosti Spolku,
včetně spolupráce s výzkumnými a vědeckými institucemi v České republice i zahraničí;
i) připravuje iniciativní návrhy a stanoviska k řešení otázek týkajících se všech oblastí
činnosti Spolku pro orgány státní správy, a to jak legislativních a regulačních, tak
koncepčních prací při přípravě národních politik v oblasti informační společnosti
a elektronických komunikací a rovněž při přípravě technických standardů;
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j)

vytváří pozitivní povědomí veřejnosti informováním o činnosti Spolku jako instituce, která
zastupuje, prosazuje a formuluje zájmy svých členů, systémově ovlivňuje jak účastí ve
veřejné diskusi, prostřednictvím tisku a odborných časopisů, tak předkládáním vlastních
návrhů, stanovisek a intervencí politicko-hospodářská rozhodnutí v hospodářské
a sociální oblasti a oblasti budování informační (znalostní) společnosti a v oblasti rozvoje
sítí elektronických komunikací, a to na národní i mezinárodní úrovni;
k) spolupracuje se zaměstnavatelskými, podnikatelskými i profesními svazy a asociacemi
působícími v České republice;
l) poskytuje služby svým členům i jiným subjektům ve výše uvedených oblastech.

Článek III
Členství ve Spolku
A Vznik členství
1. Členství ve Spolku je řádné nebo čestné.
2. Řádným členem Spolku se může stát:
a) fyzická osoba podnikající, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost
o přijetí je představenstvem posouzena kladně;
b) právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem České
republiky, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je
představenstvem posouzena kladně;
c) právnická osoba registrovaná ve státech Evropské unie, která splní dále uvedené
podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je představenstvem posouzena kladně.
3. Žádost o přijetí za řádného člena Spolku musí žadatel podat písemně a musí v ní uvést
všechny údaje potřebné k jejímu řádnému posouzení. Náležitosti žádosti stanoví
představenstvo Spolku. V případě, že žádost nebude obsahovat všechny potřebné údaje,
vyzve představenstvo písemně žadatele o jejich doplnění v přiměřené době. Nebude-li v této
lhůtě žádost doplněna, představenstvo žádost zamítne.
4. O žádosti mající potřebné náležitosti rozhodne představenstvo na svém nejbližším zasedání
tajným hlasováním. O přijetí či nepřijetí rozhoduje usnášeníschopné představenstvo prostou
většinou hlasů. Před hlasováním může představenstvo pozvat pověřeného zástupce žadatele
ke slyšení.
5. V případě záporného rozhodnutí vyrozumí představenstvo žadatele o této skutečnosti do
deseti kalendářních dnů s tím, že důvody zamítnutí žádosti představenstvo sdělí žadateli.
O nové projednání své žádosti může uchazeč požádat nejdříve po jednom roce od zamítnutí
žádosti. Představenstvo informuje na nejbližší valné hromadě o jednotlivých odmítnutých
zájemcích o členství s tím, že vždy uvede důvody, pro které jim bylo členství ve Spolku
odmítnuto. Valná hromada je oprávněna dvoutřetinovou většinou všech hlasů uložit
představenstvu, aby zájemce vyzvalo k novému projednávání jeho žádosti s tím, že v takovém
případě neplatí stanovená roční lhůta.
6. V případě kladného rozhodnutí stanoví představenstvo současně s rozhodnutím lhůtu, ve
které je uchazeč povinen uzavřít se Spolkem smlouvu o úhradě členských příspěvků
a poplatků za služby s tím, že smluvní vztah se řídí platebním řádem Spolku, navrhovaným
představenstvem a schvalovaným valnou hromadou Spolku. Představenstvo dále uloží
uchazeči povinnost podepsat prohlášení, ve kterém se uchazeč zaváže respektovat v plném
rozsahu stanovy Spolku a rozhodnutí jeho orgánů. Je-li uchazečem o členství právnická
osoba, uvede jako součást prohlášení jméno a základní údaje oprávněné osoby, která bude
jednat ve Spolku jejím jménem a bude zastupovat právnickou osobu v orgánech Spolku.
Nebude-li v rozhodnutí představenstva uvedeno něco jiného, stává se uchazeč řádným
členem Spolku se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími dnem následujícím po dni
splnění všech svých povinností uložených mu v rozhodnutí o přijetí.

7. Nesplní-li uchazeč dle předchozího odstavce představenstvem uložené povinnosti ani

v dodatečně stanovené lhůtě (o jejímž stanovení musí být písemně informován), zaniká
kladné rozhodnutí o přijetí dnem následujícím po dni, kdy marně uplyne dodatečně stanovená
lhůta, nerozhodne-li představenstvo jinak.

8. Čestným členem Spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která se významným
způsobem podílí na realizaci cílů Spolku. Čestné členství propůjčuje představenstvo Spolku.
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9. Čestní členové mají všechna práva a povinnosti jako řádní členové, s výjimkou hlasovacího
práva na valné hromadě a práva volit orgány Spolku a být do nich voleni. Čestní členové
nehradí členské příspěvky ani poplatky za služby ve Spolku.
10. Představenstvo může na základě vlastní iniciativy nebo na doporučení kteréhokoliv člena
Spolku čestné členství odebrat, pokud jeho nositel porušil zásady, podle kterých se čestné
členství uděluje.
B Ukončení členství rozhodnutím člena Spolku
1. Člen může kdykoliv ukončit své členství ve Spolku písemným oznámením zaslaným kanceláři
Spolku. Člen, který ukončil své členství ve Spolku, je povinen splnit veškeré finanční závazky
vůči Spolku vyplývající z uzavřené smlouvy o úhradě členských příspěvků a poplatků za
služby a z platebního řádu Spolku.
2. O ukončení členství ve Spolku je kancelář povinna vystavit na požádání člena písemné
potvrzení. Toto potvrzení musí obsahovat, vyzve-li k tomu žadatel, údaj o uhrazení členského
příspěvku a poplatků za služby na předmětné kalendářní období.
C Ukončení členství rozhodnutím představenstva Spolku
1. Představenstvo může rozhodnout o ukončení řádného členství ve Spolku především
z následujících důvodů:
a) Na člena byl v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení,
pravomocně vyhlášen úpadek.
b) Člen vstoupil do likvidace.
c) Člen neuzavřel smlouvu o úhradě členského příspěvku a poplatků za služby ve
stanoveném termínu, nezaplatil do stanoveného termínu členský příspěvek nebo
neuhradil své závazky vůči Spolku a je nepochybné, že je o tomto 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
Spolku.
2. Členství dle písm. c) a d) předcházejícího odstavce může být členovi ukončeno pouze
v případě, že je na své jednání písemně upozorněn a je mu poskytnuta přiměřená lhůta
k nápravě. Jednání o vyloučení ve všech uvedených případech zpravidla předchází slyšení
oprávněného zástupce člena představenstvem. V případech uvedených v čl. III části C odst.
1 je člen oprávněn odvolat se proti rozhodnutí představenstva, a to do patnácti dnů od
doručení rozhodnutí v písemné podobě, a to k valné hromadě Spolku, která může rozhodnutí
představenstva o zrušení členství zvrátit, je-li usnášeníschopná a hlasuje-li proti zrušení
členství většina členů přítomných v době usnášení.
3. Členství ve Spolku zaniká dnem následujícím po dni, kdy Spolek vystaví potvrzení
o rozhodnutí představenstva o zrušení členství. Rozhodnutí o zrušení členství musí
obsahovat důvod pro ukončení členství, musí být řádně datováno a podepsáno prezidentem
Spolku.
4. Člen, který ukončil nebo kterému bylo zrušeno členství ve Spolku, nemá nárok na vrácení již
uhrazených členských příspěvků a poplatků za služby. Pokud je tímto členem právnická
osoba, je dnem ukončení členství také ukončeno oprávnění jí pověřené osoby jednat ve
Spolku jejím jménem a zastupovat ji v orgánech Spolku.
Článek IV
Získávání finančních a jiných prostředků za účelem podpory hlavní činnosti Spolku
1. Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů Spolku jsou získávány formou:
a) členských příspěvků;
b) poplatků za pravidelně poskytované služby;
c) výnosů za jiné služby;
d) výnosů z termínovaných vkladů;
e) darů a odkazů;
f) dotací.
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2. S prostředky získanými dle předchozího odstavce Spolek hospodaří dle pravidel schválených
valnou hromadou, představenstvem a obecně závaznými právními předpisy. Spolek odpovídá
za své závazky celým svým majetkem. Členové neručí za jejich splnění.
3. Spolek vede účetnictví a sestavuje účetní závěrku.
Článek V
Členské příspěvky a poplatky za služby
1. Členský příspěvek slouží ke krytí základních, především administrativních výdajů Spolku.
Spolek mimo to poskytuje svým členům v průběhu roku služby v rozsahu dle těchto stanov
(čl. II, bod 4.), dané jeho základním posláním, specifikované ve smlouvě. K úhradě těchto
služeb slouží poplatek za služby. Spolek může poskytovat další služby za smluvní ceny na
základě smluv uzavřených se členy Spolku.
2. Členové Spolku jsou povinni platit řádně a včas členské příspěvky a plnit ostatní finanční
závazky dle uzavřených smluv o úhradě členských příspěvků a poplatků za služby dle
platebního řádu Spolku.
3. Způsob úhrady členských příspěvků a poplatků je stanoven v platebním řádu Spolku, který
navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada Spolku.
Článek VI
Členská práva
1. Řádní členové Spolku mají zejména tato práva:
a) volit a být voleni do orgánů Spolku;
b) podávat návrhy a doporučení všem orgánům Spolku;
c) užívat podle pravidel určených představenstvem Spolku prostředky a zařízení Spolku
a účastnit se akcí jím pořádaných;
d) používat ve všech formách obchodního styku i styku s veřejností oznámení, z něhož je
patrné členství ve Spolku;
e) být informováni o činnosti Spolku.
2. Každý řádný člen Spolku, který je právnickou osobou, disponuje prostřednictvím svého
oprávněného zástupce na valné hromadě jedním hlasem.
3. Řádný člen Spolku je oprávněn hlasovat pouze v případě, že řádně uhradil své členské
příspěvky a poplatky za služby a není proti němu vedeno řízení o ukončení členství ve Spolku.
Článek VII
Členské povinnosti
1. Všichni členové Spolku jsou povinni dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů Spolku a řádní
členové jsou povinni platit včas a řádně členské příspěvky a poplatky za služby.
2. Všichni členové přispívají k naplňování cílů a poslání Spolku a jsou povinni upustit od všeho,
co by mohlo uškodit zájmům Spolku.
3. Členové Spolku jsou povinni oznámit Spolku nejpozději do 15 dnů vyhlášení úpadku, likvidaci,
případně ztrátu podnikatelského oprávnění a oznamovat Spolku změny údajů, které mu byly
poskytnuty při členské registraci.

Článek VIII
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou valná hromada, představenstvo, prezident, řídící výbory a dozorčí rada.

Článek IX

Strana 4 (celkem 12)

Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Rozhoduje o všech zásadních záležitostech
aktivit Spolku. Řádná valná hromada se koná minimálně jedenkrát ročně, a to vždy nejpozději
do pěti měsíců od konce příslušného hospodářského roku. Řádná valná hromada musí řádně
projednat minimálně tento program:
a) provést volbu předsedy valné hromady, mandátové komise, zapisovatele a dvou
ověřovatelů zápisu;
b) projednat a schválit výroční zprávu o činnosti Spolku za uplynulý rok předloženou
představenstvem;
c) projednat a schválit zprávu dozorčí rady;
d) schválit představenstvem předložený plán činnosti na následující rok. Takto předložený
plán činnosti musí obsahovat též alespoň rámcový rozpočet na předmětný rok.
2. Valná hromada:
a) schvaluje na návrh představenstva stanovy Spolku a jejich změny;
b) volí členy řídících výborů;
c) volí členy dozorčí rady;
d) potvrzuje členy představenstva;
e) projednává a schvaluje návrhy předložené představenstvem;
f) schvaluje na návrh představenstva plán a program činnosti Spolku, schvaluje rozpočet
a výroční zprávu;
g) rozhoduje o zániku Spolku a naložení s jeho majetkem;
h) schvaluje na návrh představenstva výši členských příspěvků a poplatků za služby
a platební řád Spolku;
i) schvaluje pravidla pro hospodaření s prostředky získanými dle čl. IV těchto stanov;
j) vymezuje okruh dalších otázek, o nichž bude valná hromada rozhodovat.
3. Řádná valná hromada musí být řádně svolána dle následujícího odstavce s tím, že písemné
podklady pro jednání musí být řádně doručeny zpravidla současně s pozvánkou na jednání.
4. Na řádnou i mimořádnou valnou hromadu musí být všichni členové Spolku a všichni členové
dozorčí rady pozváni písemnou formou minimálně 14 kalendářních dnů před dnem konání
valné hromady. Čas, místo, začátek valné hromady a pořad jednání musejí být v pozvánce
vždy obsaženy. Valná hromada je svolávána představenstvem.
5. Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat, požádají-li o to členové
s minimálně 30 % hlasů všech členů Spolku, dozorčí rada anebo prezident Spolku, a to za
podmínek a způsobem uvedeným v tomto odstavci. Mimořádná valná hromada se musí konat
do 40 kalendářních dnů ode dne doručení řádné žádosti o její svolání. Představenstvo,
usnese-li se na tom prostou většinou hlasů všech svých členů, je oprávněno svolat
mimořádnou valnou hromadu též z vlastní vůle.
6. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti řádných členů Spolku, kteří disponují
minimálně třetinou všech hlasů členů Spolku. Pokud není valná hromada ve stanovenou
hodinu usnášeníschopná, může představenstvo svolat novou valnou hromadu nebo může
navrhnout, aby byla rozhodnutí spadající do kompetencí valné hromady, která byla na
programu valné hromady, učiněna písemnou formou za podmínek uvedených dále.
7. Účastnit se valné hromady a využívat veškerá členská práva může osoba oprávněná jednat
jménem člena nebo třetí osoba řádně pověřená na základě písemné plné moci. Rozsah
oprávnění pověřené osoby nelze omezit.
8. Pokud má valná hromada rozhodnout o změně stanov nebo o zrušení Spolku, je nutný
souhlas dvoutřetinové většiny všech hlasů členů Spolku. V ostatních případech rozhoduje
usnášeníschopná valná hromada prostou většinou hlasů přítomných členů. Volba členů
orgánů Spolku probíhá dle volebního řádu schváleného valnou hromadou na návrh
představenstva Spolku. Volební řád nesmí být v rozporu s těmito stanovami a musí být
přístupný k nahlédnutí všem členům Spolku.
9. Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady.
10. O každém jednání valné hromady je veden písemný protokol, který je následně rozeslán všem
členům bez ohledu na jejich účast na valné hromadě.
11. Rozhodování v kompetenci valné hromady Spolku mohou být přijímána i bez jejího fyzického
konání, a to prostřednictvím elektronického hlasování. Představenstvo je v takovém případě
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oprávněno elektronicky vyzvat členy Spolku k rozhodování o předložených návrzích
v kompetenci valné hromady. Výzva k této formě hlasování musí obsahovat lhůtu
k elektronickému vyjádření, která musí být nejméně jeden týden od předpokládaného
doručení výzvy k hlasování. Hlasování se v těchto případech posuzuje stejně jako při fyzickém
jednání valné hromady, přičemž hlasující se považují za přítomné (viz odst. 6 tohoto článku).
Rozhodnutí učiněná prostřednictvím elektronického hlasování se pak považují za rozhodnutí
valné hromady a představenstvo o nich neprodleně informuje členy Spolku rovněž
elektronicky.
12. Nebyla-li valná hromada usnášeníschopná a představenstvo se rozhodlo dle odst. 6 tohoto
článku zvolit písemnou formu schválení rozhodnutí spadajících do kompetencí valné
hromady, která byla na programu valné hromady, postupuje se obdobně jako v odst. 11 tohoto
článku.
Článek X
Představenstvo
1. Představenstvo je statutárním orgánem Spolku.
2. Představenstvo má maximálně 11 členů.
3. Předsedou představenstva je prezident Spolku.
4. Každý řídící výbor jmenuje maximálně 5 členů představenstva.
5. Představenstvo má dva místopředsedy, kterými jsou předsedové řídících výborů.
6. Členové představenstva jsou jmenováni a odvoláváni řídícími výbory. Jmenování člena
představenstva musí být potvrzeno valnou hromadou.
7. Při rezignaci člena představenstva v průběhu jeho funkčního období jmenuje příslušný řídící
výbor do 1 měsíce od zániku mandátu jeho nástupce.
8. Předsedu představenstva v případě jeho nepřítomnosti při jednání představenstva zastupuje
prezidentem pověřený místopředseda představenstva nebo jiný člen představenstva.
9. Zasedání představenstva je svoláváno předsedou představenstva na základě rozhodnutí
předchozího jednání představenstva. Nerozhodlo-li představenstvo o termínu svého dalšího
zasedání či vyžadují-li okolnosti mimořádné zasedání představenstva, svolá prezident Spolku
nebo místopředseda představenstva zasedání dle aktuální potřeby.
10. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
představenstva. V případě, že představenstvo není usnášeníschopné, prezident svolá
náhradní jednání se stejným pořadem jednání.
11. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas prezidenta Spolku, při jeho nepřítomnosti pověřeného místopředsedy
představenstva nebo jiného pověřeného člena představenstva. Ve věcech stanoviska
prezentovaného vůči třetím osobám musí být toto stanovisko přijato dvoutřetinovou většinou
hlasů všech přítomných členů představenstva. Člen představenstva, který se zdržel hlasování
nebo prosazoval názor odlišný od většiny, má právo na to, aby tato skutečnost byla ve
stanovisku uvedena.
12. Písemná rozhodnutí mimo zasedání představenstva mohou být přijímána, pokud nadpoloviční
většina členů představenstva vyjádří písemně ve stanovené lhůtě svůj souhlas s předloženým
návrhem. Přitom se postupuje obdobně jako v čl. IX odst. 11.
13. Jednání představenstva se zúčastňuje ředitel kanceláře a tajemník Spolku. Právo zúčastnit
se jednání představenstva jako host má předseda dozorčí rady a vedoucí pracovních skupin.
14. Představenstvo rozhoduje o všech věcech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo
dozorčí radě. Představenstvo zejména:
a) svolává řádnou valnou hromadu minimálně 1x ročně, popř. mimořádnou valnou hromadu,
a to způsobem podle těchto stanov;
b) předkládá zprávy a návrhy valné hromadě a připravuje jednání valné hromady;
c) vykonává rozhodnutí valné hromady nebo jejich výkonem pověřuje prezidenta Spolku;
d) jmenuje prezidenta Spolku způsobem podle těchto stanov;
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e) schvaluje organizační řád Spolku, jakož případně i další interní dokumenty, které upravují
vnitřní vztahy ve Spolku, zejména gesce řídících výborů;
f) zřizuje na návrh daného řídícího výboru pracovní skupiny k plnění konkrétních úkolů,
určuje vedoucího pracovní skupiny, schvaluje vymezení činnosti pracovních skupin,
definuje cíle, formy výstupů z činnosti pracovní skupiny a určuje lhůtu pro splnění
stanovených cílů. Představenstvo na návrh řídícího výboru dále jmenuje předsedu
pracovní skupiny a rozpočet pracovní skupiny;
g) určuje na návrh prezidenta Spolku prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje
Spolku, vytváří jeho program a schvaluje rozpočet jednotlivých akcí Spolku;
h) rozhoduje na základě těchto stanov o udělení čestného členství;
i) rozhoduje o vzniku a zrušení Spolku.
Představenstvo nemůže rozhodovat v záležitostech, které tyto stanovy vyhradily valné
hromadě nebo které si valná hromada pro sebe v souladu s těmito stanovami výslovně
vyhradila.
15. Představenstvo odpovídá za činnost kanceláře, za řádné vedení účetnictví a celkové
hospodaření Spolku. Podrobnosti o rozhodování ve věcech organizačních a majetkových
stanoví jednotlivé části těchto stanov.
16. Z jednání se pořizuje zápis. Zápis musí být doručen včetně prezenční listiny členům
představenstva do 15 pracovních dnů.

Článek XI
Prezident Spolku
1. Představitelem Spolku a jeho statutárním zástupcem je prezident Spolku. Z tohoto titulu jedná
a podepisuje jménem Spolku.
2. Prezident je jmenován a odvoláván představenstvem.
3. Prezident řídí a koordinuje činnost představenstva.
4. Prezident řídí a kontroluje činnost tajemníka Spolku.
5. Prezident:
a) vystupuje za Spolek na veřejnosti;
b) zastupuje Spolek v národních a mezinárodních organizacích
zastupováním jiného člena představenstva;
c) svolává jednání představenstva a řídí je;
d) má právo se zúčastňovat jednání řídících výborů a řídit jejich jednání.

nebo

pověřuje

6. Po dobu nepřítomnosti zastupuje prezidenta pověřený místopředseda představenstva nebo
jiný člen představenstva. Prezident je oprávněn pověřit svým zastupováním v konkrétních
úkolech tajemníka Spolku, s výjimkou podepisování jménem Spolku.
7. V době výkonu své funkce nesmí být prezident v pracovněprávním vztahu k regulačnímu
orgánu nebo orgánu veřejné správy a ani nesmí zastávat funkci v jeho řídících orgánech. Po
dobu výkonu funkce disponuje prezident právy a povinnostmi řádného člena Spolku. Toto
ustanovení se nevztahuje na povinnost platit členské poplatky.

Článek XII
Řídící výbory
1. Spolek zřizuje k zajištění nezávislosti a vyváženosti zastupování problematiky informačních
technologií a elektronických komunikací řídící výbory pro každou z uvedených problematik:
a)
řídící výbor pro informační společnost (dále jen „ŘVIS“);
b)
řídící výbor pro elektronické komunikace (dále jen „ŘVEK“).
2. Řídící výbor má vždy nejméně 3 členy, nejvyšší počet členů stanoví představenstvo Spolku.
3. Řídící výbor volí ze svého středu předsedu. Předseda je současně členem představenstva a je
z výkonu své funkce místopředsedou představenstva Spolku. Členové řídícího výboru mohou
zřídit funkci místopředsedy řídícího výboru.
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4. Předseda řídí jednání řídícího výboru, pokud si řízení nevyhradil prezident Spolku. V případě
nepřítomnosti předsedy řídícího výboru na jednání řídí jednání řídícího výboru předsedou
pověřený člen řídícího výboru.
5. Řídící výbor řídí činnost Spolku ve svěřené oblasti, předkládá návrhy představenstvu a ve
spolupráci s tajemníkem Spolku koordinuje plnění úkolů, řídí pracovní skupiny, které má
v gesci, a předkládá představenstvu ke schválení návrhy výstupů z činnosti pracovních skupin.
6. Řídící výbor nevystupuje navenek, s výjimkou těch případů, kdy je k zastupování pověřen
představenstvem nebo prezidentem. V takovém případě řídící výbor dbá na to, aby vystupoval
jménem Spolku, v souladu s jeho zájmem a dobrým jménem.
7. Člen Spolku smí být členem pouze jednoho řídícího výboru.
A

ŘVIS

1. ŘVIS má 7 členů.
2. Členem ŘVIS může být zvolen každý člen Spolku, s výjimkou členů ŘVEK.
B

ŘVEK

1. Počet členů ŘVEK je určen podle odst. 2.
2. Členem ŘVEK se stává každý člen Spolku, který je právnická nebo fyzická osoba podnikající
v předmětu podnikání zajišťování veřejných komunikačních sítí, která předloží jako součást
žádosti o členství, kromě náležitostí uvedených v čl. III části A těchto stanov, také kopii
osvědčení Českého telekomunikačního úřadu podle § 14 zákona č. 127/2005 Sb. a která má
roční obrat vyšší než 125 mil. Kč.
3. Členem ŘVEK může být zvolen každý člen Spolku, s výjimkou členů ŘVIS.
Článek XIII
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je dohledovým a kontrolním orgánem Spolku.
2. Dozorčí radu volí valná hromada. Dozorčí rada je tříčlenná. Členové dozorčí rady jsou voleni
z řad členů Spolku, kteří nejsou členy představenstva a řídícího výboru, pracovníky kanceláře,
tajemníkem Spolku a likvidátory Spolku.
3. Členové dozorčí rady volí ze svých řad předsedu, který řídí a svolává schůze dozorčí rady.
4. Dozorčí rada zejména:
a) kontroluje plnění usnesení valné hromady;
b) zajišťuje pravidelnou kontrolu hospodaření Spolku;
c) kontroluje správnost účetnictví vedeného Spolkem, přezkoumává roční účetní závěrku;
d) dohlíží na to, zda Spolek vyvíjí činnost v souladu s platnými právními předpisy a těmito
stanovami;
e) upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
f) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu valné hromadě o výsledcích své kontrolní
činnosti.
5. Dozorčí rada může požádat představenstvo o svolání valné hromady. Dozorčí rada může
svolat valnou hromadu, pokud představenstvo nevyhoví do 30 dnů jejímu požadavku na
svolání valné hromady nebo pokud není představenstvo dlouhodobě usnášeníschopné.
6. V případě rezignace předsedy nebo člena dozorčí rady může dozorčí rada do doby svolání
valné hromady kooptovat náhradníka z řad členů Spolku.

Strana 8 (celkem 12)

Článek XIV
Pracovní skupiny
1. Pracovní skupiny Spolku jsou odbornými, expertními a iniciativními orgány, které na úrovni
Spolku zřizuje představenstvo na návrh konkrétního řídícího výboru k řešení a posuzování
nejrůznějších otázek souvisejících s činností Spolku. Pracovní skupiny jsou vytvářeny na dobu
určitou. Člen pracovní skupiny nemusí být členem Spolku.
2. Počet pracovních skupin je neomezený.
3. V čele pracovní skupiny stojí vedoucí.
4. Představenstvo stanoví v souladu s čl. X odst. 14 písm. f) stanov Spolku bližší podmínky
činnosti pracovních skupin.
5. Činnost pracovní skupiny skončí ke dni splnění úkolu, uplynutím doby, na kterou byla zřízena,
a předložením definovaných výstupů příslušnému řídícímu výboru nebo ukončením činnosti
pracovní skupiny představenstvem.
Článek XV
Odborné gesce, neslučitelnost stanovisek
1. Představenstvo může určit, že při přípravě stanovisek, jednání s představiteli vlády,
parlamentu, politických stran a hnutí, s odbory, zájmovými skupinami, státní a místní správou
(samosprávou), národními a mezinárodními institucemi, při účasti na práci poradních orgánů
ustavených státní a místní správou (samosprávou) a zákonodárnými orgány bude mít
odbornou gesci jeden z řídících výborů (gestor).
2. Představenstvo si může vyhradit gesci nad určitým problémem do své kompetence, zejména
pokud zasahuje jak do oblasti informačních technologií, tak do oblasti elektronických
komunikací.
3. Při stanovování odborných gescí představenstvo respektuje povahu problému. Otázky, které
se týkají zcela nebo převážně informačních technologií, jsou svěřeny do odborné gesce ŘVIS,
otázky, které se týkají zcela nebo převážně problematiky rozvoje a regulace sítí elektronických
komunikací, jsou svěřeny do odborné gesce ŘVEK. Případné spory rozhoduje
představenstvo.
4. Gestor je povinen zajistit projednání návrhů, připomínek, námitek a stanovisek, a to i dílčích,
s druhým řídícím výborem a s tajemníkem Spolku a koordinovat případnou účast dalších členů
Spolku na přípravě podkladů.
5. Gestor vynaloží veškerou péči k tomu, aby bylo dosaženo shody obou řídících výborů. Pokud
nelze shody dosáhnout, označí se ta stanoviska, která jsou neslučitelná.
6. Představenstvo projedná neslučitelná stanoviska, a pokud nedosáhne dohody, rozhodne:
a) o uvedení neslučitelných stanovisek jako součásti konečného dokumentu Spolku
s určením členů, kteří toto stanovisko zastávají, a jejich odůvodněním;
b) o vyloučení sporných stanovisek z konečného dokumentu Spolku.
Článek XVI
Čestný prezident Spolku
1. Funkce čestného prezidenta vzniká na základě návrhu předneseného představenstvem valné
hromadě. Okamžikem vzniku funkce čestného prezidenta je schválení valnou hromadou.
2. Funkce čestného prezidenta je udělována jako ocenění za přínos Spolku a oboru.
3. Čestný prezident má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady i představenstva s hlasem poradním;
c) podílet se na praktické činnosti Spolku a účastnit se všech aktivit pořádaných Spolkem;
d) navrhovat kandidáty na členy volených orgánů Spolku, nemůže však být do těchto
orgánů volen.
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4. Čestný prezident je povinen řídit se stanovami Spolku a rozhodnutími orgánů Spolku a dbát
dobrého jména Spolku.
5. Představenstvo může výkon funkce pozastavit a valná hromada odebrat.

Článek XVII
Tajemník Spolku
1.

Je podřízen prezidentovi Spolku, který jej ustavuje do funkce.

2.

Na základě a v rozsahu pověření prezidenta Spolku je oprávněn vystupovat navenek jménem
Spolku.

3.

Koordinuje přípravu odborných stanovisek, pozičních dokumentů a zpracování a uplatnění
připomínek Spolku v rámci meziresortního připomínkového řízení; k uplatnění připomínek
Spolku využívá spolupráce zejména s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a
dopravy ČR, případně dalšími asociacemi, sdruženími apod.

4.

Ověřuje soulad návrhů odborných stanovisek, pozičních dokumentů a zpracování a uplatnění
připomínek Spolku v rámci meziresortního připomínkového řízení z pohledu zajištění
dlouhodobé kontinuity Spolku. Spolupracuje přitom s příslušným řídícím výborem, případně
vedoucím příslušné pracovní skupiny.

5.

Koordinuje činnost pracovních skupin a ověřuje návrhy výstupů z jejich činnosti z
pohledu zajištění dlouhodobé kontinuity Spolku. K zajištění tohoto důvodu je oprávněn
účastnit se jednání pracovních skupin.

Článek XVIII
Kancelář Spolku
K zajištění řádného a efektivního plnění všech svých funkcí a administrativy, včetně zajištění
povinností při vedení účetnictví vyplývajících pro Spolek z platné právní úpravy, zřizuje Spolek
kancelář. V čele kanceláře stojí ředitel/ka. Kancelář Spolku zajišťuje zejména komunikaci se členy
Spolku, v souladu s ročním plánem akcí Spolku organizaci definovaných akcí a plní úkoly při
poskytování informací o činnosti Spolku způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Článek XIX
Jednání jménem Spolku, jeho zavazování a podepisování jeho jménem
1. Jménem Spolku jedná, zavazuje jej a podepisuje jeho jménem prezident Spolku. Dále jménem
Spolku jednají, zavazují ho a podepisují místopředsedové představenstva, pokud jsou k tomu
zmocněni prezidentem Spolku. Podepisování za Spolek probíhá tím způsobem, že
k nadepsanému či tištěnému názvu Spolku připojí oprávněná osoba svůj podpis.
2. V přesně vymezeném rozsahu oprávnění mohou podepisovat jménem Spolku i jeho další
zaměstnanci, popř. vedoucí pracovních skupin. Rozsah oprávnění určí prezident Spolku
písemnou formou. V rámci tohoto oprávnění nelze přenést právo vstupovat za Spolek do
jakéhokoliv závazku.

Článek XX
Zrušení a zánik Spolku

Strana 10 (celkem 12)

1. O zrušení Spolku může být rozhodnuto jen na valné hromadě a pouze v souladu s těmito
stanovami.
2. V případě rozhodnutí o zrušení Spolku musí valná hromada současně rozhodnout o majetku
Spolku, který bude po vypořádání veškerých závazků Spolku v souladu se zásadami
schválenými valnou hromadou rozdělen mezi jednotlivé členy.
3. Pro likvidaci Spolku platí obecně závazné právní předpisy.

Článek XXI
Společná ustanovení
1. Mandát člena orgánu Spolku dle čl. X a XI stanov Spolku vzniká jmenováním a potvrzením
valnou hromadou.
2. Mandát člena orgánu Spolku dle čl. XII stanov vzniká jmenováním valnou hromadou.
3. Délka mandátu členů orgánů Spolku je na dobu tří let.
4. Mandát člena orgánů Spolku zaniká vzdáním se mandátu nebo odvoláním z funkce člena
orgánu Spolku a potvrzením valnou hromadou.
5. V případě vzdání se mandátu člena orgánu Spolku podle čl. X a XII stanov Spolku musí být
do 1 měsíce od zániku mandátu jmenován na uvolněné místo jiný člen Spolku. Při jmenování
se postupuje podle stanov Spolku.
6. Výkon funkce v orgánech Spolku je osobní a nelze jej delegovat.
7. Členové orgánů Spolku mohou být do příslušných orgánů Spolku voleni opakovaně a bez
jakéhokoliv omezení.
8. Každý člen orgánu Spolku má při hlasování jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy daného orgánu Spolku.
9. Orgány Spolku pořizují ze svých jednání zpravidla zápis. Rozhodují-li o záležitostech, ve
kterých je vyžadována většina hlasů všech členů daného orgánu, musí orgán takovýto zápis
pořídit.
10. Hovoří-li se v těchto stanovách o písemné formě, rozumí se jí listinná nebo elektronická
podoba.
11. Hovoří-li se v těchto stanovách o uveřejňování obvyklým způsobem, rozumí se jím uveřejnění
na webových stránkách Spolku www.ictu.cz.

Článek XXII
Přechodná ustanovení
1. Mandáty členů orgánů Spolku vzniklé před nabytím účinnosti stanov Spolku zanikají dnem
konání valné hromady v roce 2019.
2. Mandáty členů orgánů Spolku, které vzniknou v rámci jednání valné hromady dne 5. dubna
2018, budou platné pouze na dobu 1 roku do řádné valné hromady v roce 2019. Následně
budou sjednoceny délky mandátů všech členů orgánů Spolku dle podmínek daných stanovami
Spolku.

Článek XXIII
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Závěrečná ustanovení
1. Jednotlivá ustanovení těchto stanov lze měnit pouze způsobem v nich uvedeným.
2. Veškeré doplňky a změny stanov Spolku schválené valnou hromadou musí být
představenstvem písemně oznámeny příslušnému registrujícímu orgánu do 30 dnů od jejich
schválení valnou hromadou.
3. Tyto stanovy nahrazují stanovy ICT UNIE z.s. ze dne 22. března 2017.

4. Stanovy byly schváleny valnou hromadou ICT UNIE z.s. dne 5. dubna 2018 a k tomuto datu
vstupují v platnost.
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