KHnet.info, z. s., Havířská stezka 68, 284 01 Kutná Hora
Spisová značka L 14927 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26670186

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU KHnet.info, z. s.

Čl. I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zapsaný spolek s názvem KHnet.info, z. s. (dále jen Spolek) je dobrovolné, nezávislé a
neziskové sdružení fyzických a právnických osob.
2. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.
3. Sídlem Spolku je Kutná Hora, Havířská stezka 68, PSČ 28401

Čl. II.

ČINNOST SPOLKU

1. Spolek bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:
a) Výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení
do dalších sítí.
b) Provozování informačního systému.
c) Podpora využívání internetu a informačních technologií.
d) Podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.
e) Rozšiřovat aplikace nejmodernějších informačních technologií.
f)

Pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost.

g) Může financovat neziskový projekt jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud
přispívá k dosažení cílů Spolku, nebo je součástí jiného takového projektu.
h) Zrušen
i)

Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

j)

Podpora humanitárních, ekologických a sportovních projektů a akcí

2. Sítí KHnet.info se rozumí nekomerční neveřejná síť elektronických komunikací, kterou
tvoří komunikační zařízení Spolku a jeho členů.
3. Spolek neposkytuje službu, která by spočívala v přepravě, přenosu nebo směrování
informací sítí třetím osobám a také nepronajímá vlastní komunikační okruhy. Spolek není
poskytovatelem veřejných komunikačních služeb. Za poskytování služeb se nepovažuje
obecně prospěšná činnost.
4. Každý uživatel, který připojuje své zařízení k síti, toto činí obvykle na vlastní náklady a
vždy na vlastní odpovědnost.

Čl. III. ČLENSTVÍ VE SPOLKU
1.

Členem Spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit
prací naplňujících cíle Spolku a rozumí českému jazyku slovem i písmem.
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Varianty členství:
a)

řádný člen

b)

přidružený člen

c)

sympatizant

2.

Členství ve Spolku je zcela dobrovolné.

3.

Zájemce o členství projevuje svou vůli podáním písemné Přihlášky řádného člena nebo
Přihlášky přidruženého člena.

4.

O vzniku členství rozhoduje Rada Spolku (dále jen Rada). Při rozhodování vezme v
úvahu technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu Spolku.

5.

Zrušen

6.

Zrušen

7.

Členství ve Spolku zaniká:
a)

Vystoupením člena ze Spolku.

b)

Rozhodnutím Rady o vyloučení člena.

c)

Úmrtím člena.

d)

Zánikem člena - právnické osoby.

e)

Zánikem Spolku.

f)

Rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena bez udání důvodu třípětinovou
většinou hlasů přítomných řádných členů.

8.

Zrušen

9.

Ukončení členství řádného člena končí automaticky členství i k němu přidružených členů.

10. Ukončením členství končí i činnost v orgánech Spolku.
11. Člen je oprávněn vystoupit ze Spolku na základě písemného oznámení (odhlášky).
Vystoupit ze Spolku je možné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Neobsahuje-li
odhláška člena den vystoupení ze Spolku, nebo obsahuje-li den, který není posledním
dnem kalendářního měsíce, dochází k vystoupení člena ze Spolku poslední den měsíce,
ve kterém byla odhláška doručena.
12. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě
navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Kontrolní komise.
13. Řádný člen se stává sympatizantem na vlastní žádost. Sympatizant se stává řádným
členem na vlastní žádost.
14. Rada vede elektronický seznam členů, který je neveřejný.

Čl. IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
1. Člen Spolku má právo:
a) Účastnit se jednání Valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat návrhy.
b) Volit a být volen do orgánů Spolku.
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c) Nechat se na Valné hromadě zastupovat na základě plné moci s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele, která musí být udělena pro konkrétní Valnou hromadu.
Zmocněnec může na Valné hromadě zastupovat nejvýše jednoho člena.
d) Využívat, za podmínek stanovených Radou, produkty Spolku (připojení k lokální
síti a Internetu, volně šiřitelné programové prostředky, konzultace, organizační a
technická podpora aj.).
e) Navrhovat kontrolu činnosti Spolku Kontrolní komisi.
2. Člen Spolku má povinnost:
a) Dodržovat stanovy Spolku, jakož i všechny interní řády Spolkem vydané.
b) Platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky dle Čl. VII, bod a), odst. i.
c) Oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů Spolku.
d) Spravovat zařízení, která užívá Spolek pro komunikaci a která jsou v jeho
dispozici, takovým způsobem, aby mohla plnit účel Spolku a aby nikomu
nevznikala škoda.
e) Jménem řádného člena – právnické osoby jedná ve vztahu ke Spolku statutární
orgán. Řádný člen – právnická osoba může plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem zmoctitele pověřit jinou fyzickou osobu k tomuto jednání.
3. Omezení práv a povinností
a) Přidružený člen může být pouze fyzická osoba, která žije s řádným členem ve
společné domácnosti. Povinností Přidruženého člena je pouze Čl. IV., bod 2.,
písm. a) a c). Může se účastnit Valné hromady bez práva hlasovat. Může být
členem Kontrolní, Technické a jakýchkoliv dalších komisí či pracovních skupin.
Může využívat produkty Spolku. Ostatní práva jsou potlačena.
Právnické osoby nemohou mít přidruženého člena.
b) Sympatizant se může pouze účastnit Valné hromady, nemůže na ní hlasovat ani
být volen do žádných orgánů sdružení. Všech ostatních práv, stejně tak jako
členství v orgánech Spolku pozbývá dnem, kdy se stal sympatizantem. Může být
členem pracovních skupin v těch případech, kdy byl jejich členem před změnou
statusu členství z řádného na sympatizant.

Čl. V.

ORGÁNY SPOLKU

1. Valná hromada
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi řádnými členy
Sdružení. Valnou hromadu svolává Rada Spolku nejméně jednou ročně s
přesahem maximálně dvou měsíců. Rada však svolá Valnou hromadu kdykoliv,
požádá-li o to Kontrolní komise nebo alespoň třetina všech řádných členů Spolku.
V tomto případě je Rada povinna svolat Valnou hromadu nejpozději do 30 dnů.
b) Valná hromada se svolává oznámením na WWW serveru Spolku a rozesláním
informace všem členům Spolku elektronickou poštou nejméně 7 dní předem.
Součástí oznámení musí být místo a čas konání Valné hromady společně
s návrhem programu jednání.
c) Zrušen
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d) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných řádných členů.
e) Zrušen
f)

Zrušen

g) Valnou hromadu vede předsedající určený Radou.
h) Na Valné hromadě je nejprve zvolen ověřovatel. Jednání Valné hromady jsou
neveřejná. Z každého zasedání bude vyhotoven zápis, který podepíše zvolený
ověřovatel a předseda Spolku.
i)

Výhradně Valné hromadě přísluší:
i.

Volit z řádných členů členy Rady na dobu 3 let.

ii.

Volit z členů Kontrolní komisi na dobu 1 roku.

iii. Odvolávat hlasováním členy Rady nebo Kontrolní komis Spolku.
iv. Měnit stanovy, v tom případě rozhoduje Valná hromada třípětinovou
většinou hlasů přítomných řádných členů.
j)

Valné hromadě dále přísluší:
i.

Schvalovat zprávu Rady o hospodaření a revizní zprávu Kontrolní komise o
činnosti Spolku za uplynulý kalendářní rok.

ii.

V případě zániku Spolku rozhoduje o provedení likvidace a o naložení
s majetkem a likvidačním zůstatkem. Přednostně budou vyřizovány
závazky Spolku ke svým členům.

iii. Rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito
stanovami, interními řády nebo pokud o rozhodnutí požádá Rada.
k) Funkční období orgánů volených Valnou hromadou končí dnem usnášení schopné
Valné hromady v kalendářním roce, ve kterém uplyne období, na které byl orgán
zvolen.

2. Rada
a) Rada je výkonným orgánem Spolku a má sedm členů. Předseda Spolku je zároveň
předsedou Rady a členem Rady. Členem rady Spolku může být pouze zletilá
fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům
b) Radě přísluší:
i.

Volit ze svých členů předsedu Spolku.

ii.

Odvolávat předsedu Spolku.

iii. Přijímat interní řády Spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně
svěřených do pravomoci Valné hromady.
iv. Rozhodovat o přijetí nových členů Spolku.
v. Rozhodovat o vyloučení člena ze Spolku, pokud je člen v prodlení s
úhradami dle Čl. VII. bod 1., písm. a) o více jak 60 dnů. Případně pokud
člen Spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena,
nebo poškozuje dobré jméno Spolku, přestože byl na porušování svých
povinností a na možnost vyloučení ze Spolku písemně upozorněn Radou.
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vi. Vést seznam členů Spolku jakož i jeho podpůrné evidence.
vii. Spravovat majetek Spolku.
viii. Schvalovat výši všech úhrad dle Čl. VII. bod 1., písm. a) formou
Finančního řádu.
ix. Schvalovat interní řády a dokumenty Spolku.
c) Radě dále přísluší:
i.

Svolávat Valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího.

ii.

Podávat Valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření.

iii. Provádět další činnosti určené Radě těmito stanovami, nebo interními
řády.
iv. Činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, jakož i
provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům Spolku.
d) Rada zasedá dle potřeby, zpravidla elektronickou formou.
e) Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů, nevyžaduje-li rozhodnutí
jednoznačný souhlas.
f)

Rozhodnutí rady jsou písemná či elektronická.

g) Rada umožní všem členům Spolku nahlížet do zápisů z Valných hromad a
rozhodnutí Rady.
h) Dojde-li k zániku členství v Radě jiným způsobem, než definovaným těmito
Stanovami, především tedy smrtí člena Rady, či odstoupením z funkce z vlastní
vůle, je Rada oprávněna sama jmenovat náhradního člena Rady. Funkční období
takto jmenovaného náhradního člena Rady zaniká dnem konání nejbližší Valné
hromady Spolku.
3. Předseda
a) Předseda je statutárním zástupcem Spolku. Zastupuje Spolek navenek a jedná
jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí Rady nebo Valné
hromady.
b) Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá opatření a
rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, s výjimkou těch, která jsou
stanovami vyhrazena Valné hromadě.
4. Kontrolní komise
a) Kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem Spolku.
b) Kontrolní komise je trojčlenná a volí ji Valná hromada.
c) Kontrolní komise vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření Spolku,
zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností Spolku. Rada je
povinna poskytnout kontrolní komisi veškeré materiály související s činností
Spolku.
d) Alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví, hospodaření a činnosti Spolku.
Revizní zprávu za uplynulý kalendářní rok předloží k projednání Valné hromadě.
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5. Společná ustanovení o orgánech Spolku
a) Funkce v orgánech Spolku jsou čestné.
b) Funkce Kontrolní komise a člena Rady jsou neslučitelné.

Čl. VI. TECHNICKÁ KOMISE
1. Technická komise je odborným poradním orgánem Rady. Je sestavena z jednotlivých
zástupců bodů páteřní sítě Spolku a slouží k posuzování technické, odborné nebo speciální
problematiky.
2. Okruhy působnosti a úkoly určuje orgán, který technickou radu ustanovil nebo interní řád
Spolku. Tentýž orgán rozhodne i o počtu členů komise, jejím personálním obsazení i jejím
zrušení a to uvedením v Organizačním řádu Spolku.
3. Doporučení Technické komise nejsou pro Radu závazná.
4. Úkolem technické komise je:
a) řídit vznik, rozvoj, provozní podmínky, a další parametry počítačové sítě Spolku.
b) informovat členy Spolku o plánované výstavbě, provozu, výlukách či technických
problémech
c) předkládat Radě ke schválení technické řešení provozu a výstavby sítě KHnet.info

Čl. VII. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1. Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
a) členské příspěvky
i.

Pravidelný členský měsíční příspěvek

ii.

Zrušen

iii. Zrušen
iv. Mimořádný členský příspěvek.
b) Dary a jiná plnění fyzických a právnických osob.
c) Příjmy z jiných finančních zdrojů.
2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti Spolku a k zajištění
jeho provozu
3. Cílem činnosti Spolku není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujících
obdobích.
4. Členové neodpovídají za závazky Spolku, Spolek ručí za závazky svým jménem.
5. Hospodaření Spolku se řídí interním Finančním řádem Spolku a obecně závaznými
právními předpisy ČR.
6. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána Radou nejpozději do konce
dubna následujícího roku.
7. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá Rada ke schválení Valné
hromadě.
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Čl. VIII. INTERNÍ DOKUMENTY
1. Pro svou činnost vydává Rada tyto interní řády a dokumenty:
a) Organizační řád - řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce.
b) Provozní řád - řeší chování a obecné zásady práce jednotlivých členů v síti a
ostatních oblastech zájmu Spolku.
c) Finanční řád - řeší pravidla a způsob financování Spolku, zejména financování
provozu, vývoje a výstavby sítě, vytváření finančních rezerv a obecné zásady
finančního hospodaření.
d) Přihláška řádného člena Spolku
e) Přihláška přidruženého člena Spolku
f)

Odhláška ze Spolku

Čl. IX. PRACOVNÍ SKUPINY
1. Pro naplňování konkrétních cílů může Rada zřídit pracovní skupinu, která svojí činností
tento cíl naplňuje
2. Pracovní skupina je podřízena Radě
3. Pracovní skupina hospodaří technicky a finančně nezávisle na Sdružení
4. Zdrojem financování pracovní skupiny mohou být:
a)

Pravidelné členské příspěvky

b)

Jednorázový vstupní poplatek

c)

Mimořádné členské příspěvky

5. Zakládací listina
a) pracovní skupina řídí svoji činnost na základě Zakládací listiny, jejíž znění podléhá
schválení Radě Spolku
b) Zakládací listina musí obsahovat minimálně definici činnosti, zásady hospodaření,
možnosti vstupu členů do pracovní skupiny a určení pravomocí a povinností
vedení skupiny.
c) Zakládací listina může definovat jiné názvy pro obecně vyjmenované pojmy,
především dle bodu 4. tohoto článku, musí ovšem být jednoznačně určené,
kterému pojmu nová definice odpovídá.
6. Členy pracovních skupin se mohou stát pouze řádní, či přidružení členové Spolku.
7. Rada zajistí založení vlastního bankovního účtu (podúčtu) pro potřeby financování
skupiny, bude-li financování pracovní skupiny požadováno Zakládací listinou.
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Čl. X.

VZTAH K ORGANIZACÍM, KTERÉ NEJSOU ČLENY SPOLKU

1. Právnické osoby vyjmenované v tomto odstavci se považují za řádné členy Spolku, jejich
práva jsou ovšem omezeny pouze na Čl. IV, bod 1., písm. d) Stanov a jsou zbaveny
povinnosti dle Čl. VII. bod 1., písm. a).
a) Zrušen
b) Právnické osoby 100% vlastněné Spolkem.

Za Radu KHnet.info, z. s.:

……………………………
Aleš Kerner
předseda
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