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I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
článek 1.

Založení zájmového sdružení právnických osob

1.

NIX.CZ, zájmové sdružení právnických osob (dále jen sdružení), bylo založeno
zakladatelskou smlouvou ze dne 30. srpna 1996.

2.

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.
zn. L 58800.

3.

Identifikační číslo sdružení je 65990471.

článek 2.

Název a sídlo sdružení

1.

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

2.

Sídlem sdružení je Praha.

článek 3.

Trvání sdružení

Sdružení je založeno na dobu neurčitou.
článek 4.
1.

Předmět činnosti sdružení

Předmětem činnosti sdružení je
a)

ochrana společných zájmů členů sdružení,

b)

provoz uzlů Neutral Internet Exchange,

c)

poskytování bezplatných a placených služeb členům

(dále též hlavní činnost).
2.

II.

Vedle činností, pro něž bylo sdružení založeno, může sdružení poskytovat další služby
související s provozem sítě Internet (dále též hospodářská činnost). Zisk z hospodářské
činnosti je určen k financování činnosti hlavní.

FINANCOVÁNÍ SDRUŽENÍ
článek 5.
1.

Příjmy sdružení

Činnost sdružení je financována
a)

ze vstupních členských příspěvků,

b)

z ročních členských příspěvků,

c)

z plateb členů a zákazníků sdružení za služby poskytované jim sdružením.

článek 6.

Vstupní členské příspěvky

1.

Vstupní členský příspěvek pro zakládající členy sdružení činí 20.000,- Kč a je splatný ke dni
podpisu zakladatelské smlouvy. Všechny tyto členské příspěvky byly zcela splaceny.

2.

Vstupní členský příspěvek pro přistupujícího člena sdružení je stanoven v ceníku a je
splatný před rozhodnutím o přijetí za člena sdružení. Za podmínek uvedených v ceníku lze
vstupní členský příspěvek nahradit platbou poplatku pro zákazníky.

článek 7.
1.

Roční členské příspěvky

Roční členský příspěvek stanoví valná hromada na základě rozpočtu sdružení.

3/15

Stanovy zájmového sdružení právnických osob NIX.CZ

2.

Roční členský příspěvek člena sdružení, který se členem stal v průběhu kalendářního roku,
se stanoví v poměrné výši odpovídající době členství v daném kalendářním roce.

3.

Roční členský příspěvek je splatný ve čtyřech splátkách, a to vždy do posledního dne
prvního měsíce kalendářního čtvrtletí, za které se splátka ročního členského příspěvku platí.
Člen sdružení přistupující ke sdružení v průběhu kalendářního roku je povinen uhradit
příslušnou část čtvrtletní splátky členského příspěvku spolu se vstupním členským
příspěvkem.

článek 8.
1.

Platby za poskytované služby

Výše plateb za služby poskytované sdružením členům sdružení nebo zákazníkům se řídí
ceníkem.

článek 9.

Prodlení s úhradou členských příspěvků nebo plateb za poskytované služby

1.

Sankce za prodlení s úhradou členských příspěvků nebo plateb za poskytované služby se
řídí ceníkem.

2.

V případě prodlení trvajícího déle než 1 měsíc je valná hromada oprávněna takového člena
ze sdružení vyloučit.

III.

VALNÁ HROMADA

článek 10.

Postavení a působnost valné hromady

1.

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada.

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.

3.

Každý člen sdružení má na valné hromadě jeden hlas.

4.

Do působnosti valné hromady náleží:
a)

volba, odvolání a odměňování členů představenstva a dozorčí rady;

b)

schvalování změn stanov;

c)

rozhodování o vyloučení člena sdružení;

d)

rozhodování o zrušení sdružení;

e)

schvalování účetní závěrky a výroční zprávy;

f)

schvalování rozpočtu na finanční rok a stanovení výše ročního členského příspěvku;

g)

[vypuštěno]

h)

[vypuštěno]

i)

schvalování vzorových smluv, které mají být uzavřeny mezi sdružením a členy
představenstva, resp. dozorčí rady;

j)

rozhodování o dalších otázkách, které jsou do působnosti valné hromady svěřeny
těmito stanovami.

článek 11.

Svolání valné hromady

1.

Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, a to nejpozději do 31. prosince každého
kalendářního roku; to neplatí v případě, že se uskutečnilo elektronické hlasování (článek 15
stanov).

2.

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

4/15

Stanovy zájmového sdružení právnických osob NIX.CZ

3.

Valnou hromadu svolává představenstvo nejpozději 30 dnů před termínem konání valné
hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou ve formě doporučeného dopisu zaslanou
všem členům sdružení, nebo osobním předáním pozvánky členovi sdružení, který je
v takovém případě povinen převzetí pozvánky potvrdit podpisem.

4.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
a)

název a sídlo sdružení;

b)

místo, datum a hodinu konání valné hromady;

c)

program jednání valné hromady s textem navrhovaných usnesení;

d)

seznam podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, pokud takové
materiály existují.

5.

Jestliže o to požádá dozorčí rada nebo členové sdružení, kteří mají alespoň 20% všech
hlasů, je představenstvo povinno zařadit do programu jednání valné hromady jejich písemné
návrhy. 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 11 odst. 3 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 12 odst. 1 stanov).

6.

Podkladové materiály k jednotlivým bodům programu představenstvo zašle členům sdružení
jako celek písemně, a nebo elektronicky, a to nejpozději v termínu uvedeném v odstavci 5.
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.

článek 12.

Jednání valné hromady

1.

Jednání valné hromady probíhá podle programu obsaženého v pozvánce na valnou
hromadu, popřípadě i dle doplněného programu (článek 11 odst. 5 stanov). Záležitost, která
nebyla uvedena v programu obsaženém v pozvánce na valnou hromadu, lze rozhodnout jen
za účasti a se souhlasem všech členů sdružení.

2.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové mající více než jednu
polovinu všech hlasů. Pro tyto účely se do celkového počtu všech hlasů sdružení
nezapočítávají hlasy členů, kteří na dané valné hromadě nejsou přítomni a kteří nebyli
přítomni ani na dvou posledních bezprostředně předcházejících valných hromadách.

3.

Valná hromada rozhoduje, pokud tyto stanovy nevyžadují jinou většinu, nadpoloviční
většinou hlasů členů sdružení přítomných na valné hromadě.

4.

a)

Valná hromada rozhoduje nejméně dvěma třetinami hlasů členů sdružení přítomných
na valné hromadě v následujících případech - článek 10 odst. 4 písm. b) a d) stanov.

b)

Volba členů orgánů sdružení probíhá na základě volebního řádu, který schvaluje
valná hromada.

O valné hromadě se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo do 30
dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel.
Kopie zápisu se rozesílá všem členům sdružení. Originál zápisu se spolu s pozvánkou a
seznamem přítomných členů 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.
Zápis o valné hromadě obsahuje
a)

název a sídlo sdružení;
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b)

místo a dobu konání valné hromady;

c)

jméno předsedy valné hromady, 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.

článek 12a.

Korespondenční hlasování na valné hromadě

1.

Každý člen sdružení je oprávněn hlasovat na valné hromadě korespondenčně.

2.

Korespondenční hlasování se provádí tak, že člen sdružení doručí sdružení nejpozději do
okamžiku zahájení jednání valné hromady oznámení o tom, jak hlasuje o jednotlivém
navrhovaném usnesení, jehož text je uveden v pozvánce na valnou hromadu sdružení,
případně jak hlasuje o jednotlivém návrhu nebo protinávrhu, se kterým byli členové
seznámeni představenstvem (článek 28 odst. 2 písm. a) stanov).

3.

Člen sdružení v oznámení uvede, zda hlasuje pro, proti nebo zda se hlasování zdržuje.
V případě, že člen sdružení v oznámení u některého z navrhovaných usnesení, návrhu či
protinávrhu neuvede, jak hlasuje, platí, že se hlasování zdržel.

4.

V oznámení musí být uvedeno, že se jedná o oznámení o korespondenčním hlasování na
valné hromadě konané dne, na který byla taková valná hromada svolána. Oznámení musí
být písemné (nikoliv elektronické), musí z něj vyplývat, jakého člena se oznámení týká a
musí být podepsáno osobou oprávněnou jménem člena jednat.

5.

Oznámení musí být doručeno na adresu sídla sdružení; doručuje-li se oznámení v den
konání valné hromady, jíž se oznámení týká, musí být doručeno do místa konání valné
hromady k rukám představenstva sdružení.

6.

Členové, kteří doručili oznámení o korespondenčním hlasování, se pro účely posouzení
usnášeníschopnosti valné hromady (článek 12 odst. 2 stanov) považují za přítomné při
hlasování o usneseních, jejichž text byl uveden v pozvánce na valnou hromadu sdružení,
případně při hlasování o návrzích či protinávrzích, se kterými byli členové seznámeni
představenstvem (článek 28 odst. 2 písm. a) stanov). Při hlasování o všech ostatních
usneseních, návrzích či protinávrzích se takoví členové považují za nepřítomné.

článek 13.

Mimořádná valná hromada

1.

Dozorčí rada, nebo členové sdružení, kteří mají více než jednu třetinu všech hlasů, mohou
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.

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 11 odst. 3 stanov).

3.

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

4.

Jestliže představenstvo nesplní svou povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu ve
stanovené lhůtě (článek 13 odst. 2 stanov), mají právo svolat ji způsobem stanoveným pro
svolání valné hromady (článek 11 odst. 3 stanov) žadatelé o svolání mimořádné valné
hromady dle odst. 1 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 11 odst. 5 stanov).
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článek 14.

Náhradní valná hromada

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 30 minut, svolá představenstvo
náhradní valnou hromadu.

2.

Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo postupem stanoveným pro svolání valné
hromady (článek 11 odst. 3 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.

3.

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

článek 15.

Elektronické hlasování

1.

Rozhodnutí, která náleží dle stanov do působnosti valné hromady, lze učinit i mimo valnou
hromadu, a to prostřednictvím elektronického hlasování. Rozhodnutí učiněné
prostřednictvím elektronického hlasování se považuje za rozhodnutí valné hromady.

2.

Představenstvo je v takovém případě oprávněno vyzvat členy sdružení prostřednictvím
prostředků elektronické komunikace (Intranet sdružení nebo e-mail) k hlasování o
předloženém návrhu usnesení. Hlasování probíhá po dobu 21 dnů ode dne zveřejnění výzvy
k hlasování.

3.

Pro posouzení projevu vůle členů sdružení směřujících k hlasování se postupuje v souladu
s pravidly komunikace sdružení s členy sdružení (článek 39 odst. 3 stanov).

4.

Usnášeníschopnost se v takovém případě posuzuje obdobně jako v případě jednání valné
hromady (článek 12 odst. 2 stanov). Hlasující členové sdružení se považují za přítomné, a to
bez ohledu na to, zda hlasovali v rámci jednoho hlasování dle odst. 2, věta druhá o všech
usneseních, nebo jen o některých.

5.

Výsledek hlasování se hodnotí obdobně jako v případě jednání valné hromady (článek 12
odst. 3 stanov).

6.

Takto přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v protokolu o elektronickém hlasování. Na
protokol se přiměřeně použijí ustanovení o zápisu z jednání valné hromady (článek 12 odst.
4 stanov), přičemž součástí protokolu je jmenovitý přehled členů sdružení s uvedením, jak
jednotliví členové hlasovali.

7.

Při elektronickém hlasování nelze použít korespondenční hlasování na valné hromadě
(článek 12a stanov).

článek 16.

Jednací a volební řád

1.

Valná hromada vydá jednací řád, který upraví náležitosti účasti členů sdružení na valné
hromadě sdružení, jednání valné hromady sdružení, způsob uplatňování práv člena
sdružení na valné hromadě a hlasování na ní.

2.

Valná hromada vydá volební řád, který upraví postup při volbě členů představenstva a
dozorčí rady sdružení.

IV.

PŘEDSTAVENSTVO

článek 17.
1.

Postavení a působnost představenstva

Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, který řídí činnost sdružení a jedná jeho
jménem.
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2.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami
vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Při své činnosti se
představenstvo řídí stanovami sdružení a rozhodnutími valné hromady.

3.

Představenstvo
a)

svolává valnou hromadu;

b)

zajišťuje zpracování následujících dokumentů a jejich předložení valné hromadě:
ba)

návrh změn stanov;

bb)

roční účetní závěrky a výroční zprávy;

bc)

návrh rozpočtu na finanční rok;

bd)

návrh stanovení výše ročního členského příspěvku;

be)

[vypuštěno]

bf)

návrh na zrušení sdružení;

c)

vykonává usnesení valné hromady;

d)

vede seznam členů sdružení;

e)

zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, statistik, záznamů a plnění
dalších zákonných povinností sdružení;

f)

jmenuje a odvolává ředitele sdružení a stanovuje rozsah jeho práv a povinností
včetně výše mzdy a odměn;

g)

vystupuje jménem sdružení na veřejnosti, zejména činí jménem sdružení veřejná
prohlášení;

h)

poskytuje členům sdružení informace prostřednictvím www.nix.cz;

i)

přijímá nové členy sdružení;

j)

schvaluje provozní řád sdružení a stanoví ceny poskytovaných služeb.

článek 18.

Složení a funkční období představenstva

1.

Představenstvo sdružení má 5 členů. Členem představenstva 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.

2.

Funkční období člena představenstva je tříleté. Výkon funkce člena představenstva skončí
dnem zvolení nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců po dni, ve
kterém mělo uplynout funkční období tohoto člena představenstva. Členové představenstva
mohou být valnou hromadou kdykoliv odvoláni. Opětovná volba člena představenstva je
možná.

3.

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným
představenstvu. Výkon funkce člena představenstva, který odstoupil ze své funkce, končí
dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je
přitom povinno odstoupení člena představenstva projednat na svém nejbližším zasedání,
nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení písemného prohlášení o odstoupení. V případě,
že člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon
funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost
tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.

4.

Představenstvo, pokud počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu,
může kooptovat náhradní členy představenstva do konání následující valné hromady, která
zvolí nové členy představenstva.

5.

Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svého středu
předsedu a místopředsedu.
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6.

Členové představenstva 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.

7.

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 činnosti sdružení dle článku 4 odst. 2 písm. a), nebo
vlastním jménem na vlastní účet, nebo na účet osoby blízké tyto obchody
zprostředkovávat;

b)

účastnit se jako společník, akcionář, podílník nebo člen na osobě (včetně subjektu
bez právní subjektivity), ani se jako poradce, konzultant, nebo na základě jiného
obdobného titulu podílet na činnosti takové osoby, jestliže činnost takové osoby na
území, na kterém sdružení provozuje uzel Neutral Internet Exchange, je totožná nebo
blízká předmětu činnosti sdružení dle článku 4 odst. 2 písm.a);

c)

být členem statutárního ani kontrolního orgánu osob uvedených pod písm. b).

V případě porušení zákazu konkurence členem představenstva je sdružení oprávněno
požadovat a člen představenstva povinen vydat sdružení prospěch z obchodů, při kterých
porušil zákaz konkurence. Tím není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody.
8.

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty
odměny rozhoduje valná hromada. Členové představenstva mají vůči sdružení nárok na
náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva.

článek 19.

Jednání představenstva

1.

Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Představenstvo
svolává předseda představenstva písemně, faxem nebo elektronicky.

2.

Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva tak, aby se konalo
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy o svolání představenstva požádá člen představenstva,
členové sdružení, kteří mají více než jednu třetinu všech hlasů, nebo dozorčí rada.

3.

Představenstvo je schopno se usnášet, jsou-li přítomni členové představenstva mající
alespoň jednu polovinu všech hlasů.

4.

Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů
představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy představenstva.

5.

O průběhu zasedání představenstva se sepisuje zápis, který podepisuje předseda
představenstva.

6.

Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemně, prostřednictvím
faxu nebo dohodnutou elektronickou formou. V takovém případě se hlasující členové
představenstva považují za přítomné. Takto přijaté rozhodnutí musí být uvedeno
v nejbližším následujícím zápisu z jednání představenstva.

7.

Představenstvo může přijmout jednací řád, který blíže upraví podmínky svolávání, jednání a
rozhodování představenstva.

článek 20.

Předseda představenstva

Předseda představenstva řídí běžnou činnost sdružení v případě, že není obsazena funkce
ředitele sdružení.
článek 21.
1.

Jednání za sdružení

Jménem sdružení jedná a podepisuje představenstvo, a to nejméně dva členové
představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo
místopředseda představenstva.
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2.

V.

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

DOZORČÍ RADA

článek 22.

Postavení a působnost dozorčí rady

1.

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

2.

Do působnosti dozorčí rady náleží:

3.

a)

nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti sdružení;

b)

kontrolovat, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností a
v souladu s platnou právní úpravou;

c)

kontrolovat, zda realizace činnosti sdružení probíhá v souladu s platnou právní
úpravou, stanovami sdružení a pokyny valné hromady;

d)

přezkoumávat účetní závěrku sdružení;

e)

účastnit se jednání valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky kontrolní
činnosti;

f)

svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují oprávněné zájmy sdružení, a navrhovat
potřebná opatření.

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

článek 23.

Složení a funkční období dozorčí rady

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. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva
sdružení.

2.

Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Výkon funkce člena dozorčí rady skončí dnem
zvolení nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců po dni, ve kterém
mělo uplynout funkční období tohoto člena dozorčí rady. Členové dozorčí rady mohou být
valnou hromadou kdykoliv odvoláni. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

3.

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí
radě. Výkon funkce člena dozorčí rady, který odstoupil ze své funkce, končí dnem, kdy
odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je přitom povinna
odstoupení člena dozorčí rady projednat na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do
30 dnů ode dne doručení písemného prohlášení o odstoupení. V případě, že člen dozorčí
rady oznámí své odstoupení na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou
měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena jiný okamžik
zániku funkce.

4.

Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu
předsedu.

5.

Členové 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 jednotlivých členům škodu.

6.

Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence, článek 18 odst. 7 se použije obdobně.

7.

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty
odměny rozhoduje valná hromada. Členové dozorčí rady mají vůči sdružení nárok na
náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady.
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článek 24.

Jednání dozorčí rady

1.

Dozorčí rada zasedá podle potřeb sdružení, nejméně však jednou za čtvrt roku. Dozorčí
radu svolává předseda dozorčí rady písemně, faxem nebo elektronicky.

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 představenstvo nebo členové
sdružení, kteří mají více než jednu třetinu všech hlasů.

3.

Dozorčí rada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové dozorčí rady mající alespoň
jednu polovinu všech hlasů.

4.

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

5.

O průběhu zasedání dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí
rady.

VI.

ŘEDITEL SDRUŽENÍ

článek 25.

Postavení a působnost ředitele sdružení

1.

Ředitel sdružení je odpovědný za celkovou koordinaci, vedení a provozní činnost sdružení a
práci případných zaměstnanců.

2.

Ředitel sdružení je povinen řídit se stanovami sdružení, pokyny představenstva a
usneseními valné hromady sdružení.

3.

Ředitel sdružení je odpovědný představenstvu.

článek 26.
1.

VII.

Ředitele sdružení jmenuje a odvolává představenstvo, které rovněž stanovuje rozsah jeho
práv a povinností včetně výše mzdy a odměn.

ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

článek 27.
1.

Jmenování ředitele sdružení

Členové sdružení

Členem sdružení se může stát právnická osoba, která
a)

splňuje předpoklady stanovené v provozním řádu sdružení;

b)

souhlasí se stanovami sdružení a

c)

nebyla ze sdružení vyloučena (článek 31 odst. 3 stanov).

2.

Přistupující člen předkládá výpis z úřední evidence, ve které je zapsán, ne starší než 90 dnů
a dále předkládá čestné prohlášení ke splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b). Je-li
přistupující člen subjektem, který se nezapisuje do žádné úřední evidence, nebo se zapisuje
do úřední evidence, ze které nelze pořídit výpis, nahradí výpis z takové úřední evidence
čestným prohlášením o této skutečnosti.

3.

Výpis z úřední evidence, ve které je přistupující člen zapsán, se předkládá v originále,
úředně ověřené kopii nebo prosté kopii. Čestná prohlášení dle odstavce 2 se předkládají
v originále nebo úředně ověřené kopii. Podpisy na čestných prohlášeních ani podpisy na
žádosti o členství ve sdružení nemusí být úředně ověřeny.

článek 28.
1.

Práva a povinnosti člena sdružení

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.
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2.

Člen sdružení je dále oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy a vznášet protesty proti
rozhodnutí valné hromady.
a)

V případě, že je text navrhovaného usnesení uveden v pozvánce na valnou hromadu
sdružení, lze uplatnit návrhy nebo protinávrhy k navrhovanému usnesení nejpozději
do 3 dnů přede dnem konání valné hromady, a to písemně nebo elektronicky k rukám
představenstva, které je povinno s navrhovaným textem usnesení seznámit ostatní
členy sdružení nejpozději na valné hromadě, a to společně se stanoviskem
představenstva.

b)

V případě, že byl uplatněn návrh nebo protinávrh v souladu s písm. a) tohoto článku,
lze k takovému návrhu nebo protinávrhu, jakož i k návrhu usnesení uvedenému
v pozvánce na valnou hromadu, k němuž se takový návrh nebo protinávrh vztahují,
uplatňovat další návrhy nebo protinávrhy i přímo na jednání valné hromady.

3.

Člen sdružení má právo být informován o programu jednání valné hromady (článek 11 odst.
3 stanov) a má právo na kopii zápisu z jednání valné hromady (článek 12 odst. 4 stanov).

4.

Členové sdružení, kteří mají více než jednu třetinu všech hlasů, mohou písemně
představenstvo požádat o svolání mimořádné valné hromady (článek 13 stanov).

5.

Členové sdružení, kteří mají alespoň 20% všech hlasů, mohou písemně požádat
představenstvo, aby zařadilo do programu jednání valné hromady záležitost navrhovanou
těmito členy sdružení (článek 11 odst. 5 stanov).

6.

Člen sdružení má právo předložit představenstvu návrh na veřejné prohlášení sdružení.

7.

Člen sdružení je oprávněn využívat sdružením poskytované služby za podmínek
vyplývajících z těchto stanov, ceníku a provozního řádu.

8.

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

9.

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

10.

Členové sdružení jsou povinni dodržovat stanovy sdružení.

11.

Členové sdružení jsou povinni dodržovat povinnost mlčenlivosti o vnitřních záležitostech
sdružení, včetně jednání orgánů sdružení, a veškerých dokumentech, které se týkají činnosti
sdružení.

článek 29.

Majetkové vypořádání

1.

Člen sdružení má právo na majetkové vypořádání při zrušení sdružení (článek 37 stanov).
V případě převodu členství, vystoupení ze sdružení či vyloučení ze sdružení nemá člen na
majetkové vypořádání nárok.

2.

V případě vyloučení člena ze sdružení není dotčena povinnost takového člena zaplatit roční
členský příspěvek za rok, ve kterém jeho členství vyloučením zaniklo, s tím, že alikvotní část
ročního členského příspěvku za dobu, ve které již v daném kalendářním roce nebyl členem
sdružení, se považuje za sjednanou smluvní pokutu za porušení povinností, pro které byl
člen ze sdružení vyloučen.

3.

Vyloučením rovněž není dotčena povinnost zaplatit poplatky za služby poskytované
sdružením ani povinnost podílet se na ztrátě, které sdružení dosáhlo v roce, ve kterém byl
člen vyloučen.

článek 30.

Vznik členství ve sdružení

1.

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

2.

Ke sdružení lze přistoupit. Žadatel o členství ve sdružení zašle sdružení žádost o přijetí do
sdružení, ve které musí být uvedeno jeho prohlášení, že splňuje stanovené podmínky
(článek 27 odst. 1 stanov). K žádosti musí být přiloženy určené doklady o splnění podmínek
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(článek 27 odst. 2 a 3 stanov). Součástí žádosti musí být sdělení, v čem žadatel o členství
spatřuje svůj přínos pro sdružení nebo jeho činnost, a to zejména ve vazbě na jím
poskytované služby, znalosti nebo zkušenosti, případně znalosti nebo zkušenosti jeho
statutárních orgánů, členů statutárních orgánů nebo zaměstnanců.
3.

Žadatel je povinen doložit, že osoby, které jeho jménem nebo v jeho zastoupení podepsaly
žádost o přijetí do sdružení, jsou oprávněny žadatele zavazovat. Oprávnění zavazovat
žadatele se dokládá zejména výpisy z příslušné úřední evidence, ve které je žadatel
evidován, případně plnými mocemi (podpis nemusí být úředně ověřen). Je-li žadatel
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 žadatel evidován, výčet osob oprávněných jednat jménem žadatele, lze oprávnění
takových osob jednat jménem žadatele doložit čestným prohlášením těchto osob (podpis
nemusí být úředně ověřen).

4.

Představenstvo je oprávněno vyžádat si doplnění dalších informací či dokladů.

5.

Žádost o přijetí přezkoumá představenstvo a rozhodne, zda žadatele o členství ve sdružení,
který splnil stanovené podmínky, přijímá za člena sdružení.

6.

Účast ve sdružení vzniká novému členovi k prvnímu dni měsíce následujícího po rozhodnutí
představenstva dle odstavce 5.

článek 31.
1.

Zánik členství ve sdružení

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.

2.

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.

3.

Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, jestliže člen sdružení

4.

a)

porušil stanovy sdružení;

b)

je přes písemnou výzvu k zaplacení v prodlení s placením svých závazků vůči
sdružení po dobu delší než 30 dnů;

c)

poškozuje dobré jméno sdružení;

d)

přestal splňovat podmínky členství ve sdružení (článek 27 odst. 1 stanov);

e)

porušil provozní řád sdružení; nebo

f)

porušil pravidla hospodářské soutěže vůči jinému členu, členům nebo 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.

Člen sdružení je oprávněn převést členství ve sdružení na třetí osobu, která splňuje
podmínky členství ve sdružení.
a)

Převod členství musí být společně převodcem i nabyvatelem oznámen
představenstvu. K oznámení musí být doloženy požadované doklady o splnění
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podmínek členství ve sdružení nabyvatelem (článek 27 odst. 2 a 3 stanov). Nabyvatel
zároveň musí prohlásit, že přebírá veškerá práva a povinnosti převodce včetně jeho
případných finančních závazků vůči sdružení.
b)

Představenstvo sdělení přezkoumá a rozhodne, zda uděluje souhlas s převodem
členství.

c)

Členství převodce zaniká a členství nabyvatele vzniká k prvnímu dni měsíce
následujícího po udělení souhlasu představenstva s převodem členství.

VIII. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ
článek 32.

Účetnictví sdružení

1.

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

2.

Účetním obdobím je kalendářní rok, první rok sdružení začíná dnem zápisu do rejstříku
sdružení a končí 31.12. roku, ve kterém bylo sdružení zapsáno do rejstříku sdružení.

3.

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

článek 33.

Způsob rozdělení zisku

Valná hromada rozhoduje, zda se zisk sdružení ponechá nerozdělený, nebo zda se rozdělí
mezi členy sdružení. V případě rozdělení zisku mezi členy sdružení stanoví valná hromada i
pravidla takového rozdělení.
článek 34.

Úhrada ztrát

1.

O způsobu úhrady ztrát sdružení rozhoduje valná hromada.

2.

Ztráty sdružení se přednostně hradí z nerozděleného zisku z předchozích období.

3.

Valná hromada může rozhodnout o tom, že ztráta sdružení bude hrazena z mimořádného
členského příspěvku. Pravidla stanoví valná hromada.

IX.

ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SDRUŽENÍ

článek 35.

Zrušení sdružení

1.

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

2.

Po zrušení sdružení se provede likvidace sdružení.

článek 36.

Zánik sdružení

1.

Sdružení zaniká ke dni výmazu z rejstříku sdružení.

2.

Zániku sdružení předchází zrušení sdružení s likvidací.

článek 37.

Likvidace sdružení

1.

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

2.

Po skončení likvidace sdružení se provede vypořádání likvidačního zůstatku.
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3.

X.

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

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

článek 38.

Rozhodné právo

1.

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 českými právními
předpisy.

2.

Ve věcech, které neupravují stanovy, se tyto vztahy řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

článek 39.

Komunikace sdružení s členy sdružení

1.

Písemnosti určené členům sdružení se zasílají na adresu sídla člena sdružení uvedenou v
seznamu členů sdružení, který je veden na intranetu sdružení.

2.

Členové sdružení jsou povinni oznamovat představenstvu sdružení veškeré změny
skutečností zapisovaných do seznamu členů sdružení, zejména sídla, kontaktních adres
včetně adres elektronické pošty a dalších údajů, které mají být dle sdělení člena sdružení
používány ke komunikaci sdružení s členem sdružení. Oznamování těchto změn se provádí
prostřednictvím intranetu sdružení.

3.

Dokumenty podepsané osobou, která je členem sdružení označena jako kontaktní osoba, se
vůči sdružení považují za projev vůle člena sdružení. To platí i v případě elektronických
zpráv nebo úkonů učiněných prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (Intranet
sdružení nebo e-mail), je-li kontaktní osoba identifikována způsobem stanoveným
v provozním řádu sdružení.

4.

Písemnosti určené členům sdružení jakož i elektronické zprávy zasílané členům sdružení se
považují za doručené i v případě, že je člen sdružení na adrese naposledy oznámené
sdružení dle odst. 1 nebo 2 nepřevzal nebo převzít odmítl.

článek 40.

Změny stanov

1.

O změnách stanov rozhoduje valná hromada.

2.

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

článek 41.

Veřejnost stanov

Stanovy sdružení jsou veřejné a představenstvo zajistí, aby na www.nix.cz bylo zveřejněno
aktuální znění stanov.
článek 42.

Účinnost stanov

1.

Stanovy nabývají účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, jinak dnem, kdy
rozhodnutí valné hromady bylo přijato.

2.

Toto znění stanov bylo přijato valnou hromadou sdružení konanou dne 26.11.2015 a
následnými elektronickými hlasováními, která nabyla účinnosti dne 18.12.2015.

15/15

