
Stanovy ob�anského sdružení 

PlzenecNET 
 
 

�l. 1. Úvodní ustanovení 
1) Název sdružení je PlzenecNET, o.s. (dále jen sdružení) 
2) Sdružení je dobrovolné, neziskové a nezávislé. 
3) Sídlo sdružení je Kollárova 992, Starý Plzenec, 332 02. 
4) Sdružení p�sobí v Plze�ském kraji. 

 

�l. 2. �innost sdružení 
1) Základním cílem sdružení je sdružovat zájemce o rozvoj v oblasti informa�ních 

technologií ve Starém Plzenci a okolí. 
2) Sdružení bude pro dosažení svých cíl� vyvíjet zejména tyto �innosti: 

a) Výzkum a vývoj technických a programových prost�edk� ur�ených pro 
rozvoj, udržování a provoz informa�ních technologií. 

b) Rozši�ování a zp�ístup�ování princip� informa�ních technologií široké 
ve�ejnosti. 

c) Vytvá�ení a udržování po�íta�ové sít� s názvem „PlzenecNET“ sloužící 
k testování vyvíjených prost�edk�, komunikaci mezi �leny sdružení 
a propojení s dalšími sít�mi. 

d) Podpora rozvoje a využití sít� Internet jako informa�ního média. 
e) Možná spolupráce �i podpora neziskového projektu jiné fyzické nebo 

právnické osoby, pokud projekt p�ispívá k napln�ní cíl� sdružení. 
f) Spolupráce se subjekty, které sledují slu�itelné cíle. 

 

�l. 3. �lenství ve sdružení 
1) �lenem sdružení se m�že stát každá fyzická osoba starší 18 let �i právnická osoba, 

která se chce ú�astnit prací napl�ujících cíle sdružení. 
2) �lenství ve sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu �len�. 
3) Zájemce o �lenství od podání p�ihlášky do zapsání do seznamu �len� se ozna�uje 

jako �ekatel �lenství. 
4) O vzniku �lenství rozhoduje rada. P�i rozhodování vezme v úvahu technické 

možnosti p�ipojení nového �lena na komunika�ní infrastrukturu sdružení. Rada si 
vyhrazuje možnost odmítnutí �lenství. 

5) �len sdružení má právo podat žádost o pozastavení �lenství rad�. P�i 
pozastaveném �lenství nemá povinnost platit m�sí�ní �lenské poplatky a nemá 
právo využívat produkty sdružení. 

6) �lenství zanikne vymazáním ze seznamu �len� sdružení. 
7) �lenství ve sdružení kon�í: 

a) Vystoupením �lena ze sdružení. 
b) Rozhodnutím valné hromady nebo rady o vylou�ení �lena. 
c) Úmrtím �lena. 
d) Zánikem �lena - právnické osoby. 



e) Zánikem sdružení. 
8) Valná hromada nebo rada m�že rozhodnout o vylou�ení �lena, jestliže: 

a) �len sdružení nezaplatil �lenské poplatky ani po výzv� rady v dodate�n� 
stanovené lh�t�. 

b) �len sdružení zvláš� závažným zp�sobem porušuje svoje povinnosti �lena, 
nebo poškozuje dobré jméno sdružení, p�estože byl na porušování svých 
povinností a na možnost vylou�ení ze sdružení písemn� upozorn�n radou. 

 

�l. 4. Práva a povinnosti �lena 
1) �len sdružení má právo: 

a) Ú�astnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a uplat�ovat návrhy. 
b) Volit a být volen do orgán� sdružení. 
c) Nechat se p�i jednání valné hromady zastupovat jiným �lenem. 
d) Využívat, za podmínek stanovených radou, produkty sdružení (p�ipojení 

k síti a Internetu, konzultace, organiza�ní a technická podpora aj.). 
2) �len sdružení má povinnost: 

a) Dodržovat stanovy, vnit�ní p�edpisy sdružení a zákony �eské republiky. 
b) Platit ve stanovených lh�tách �lenské poplatky. 
c) Oznamovat zm�ny údaj� vedených v seznamu �len� sdružení a to bez 

zbyte�ného prodlení. 
d) Pokud se jedná o �lena – právnickou osobu, je povinen delegovat zástupce, 

který bude jednat jeho jménem. 
 

�l. 5. Orgány sdružení 
1) Valná hromada 

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je tvo�ena všemi �leny 
sdružení. Valnou hromadu svolává rada sdružení nejmén� jednou ro�n� 
s p�esahem maximáln� dvou m�síc�. Pokud valnou hromadu nesvolá rada 
sdružení v p�edepsaném termínu, m�že ji svolat kterýkoliv �len stejným 
zp�sobem. Rada též svolá valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespo� 
polovina všech �len�. 

b) Valná hromada se svolává oznámením na WWW serveru sdružení 
a rozesláním oznámení všem �len�m sdružení elektronickou poštou 
nejmén� 14 dní p�edem. Sou�ástí oznámení je i návrh programu. 

c) První valná hromada bude svolána do jednoho m�síce od data registrace 
sdružení. 

d) Valná hromada rozhoduje prostou v�tšinou hlas� p�ítomných �len�. 
e) Zastupující �len se p�i prezenci prokáže plnou mocí k zastupování. Po 

doru�ení plné moci je zastoupený považován za p�ítomného. P�i hlasování 
pak zastupující hlasuje silou svého hlasu a hlasy zastoupených. 

f) Valná hromada je schopna usnášení vždy. 
g) Valnou hromadu vede p�edsedající ur�ený radou. 
h) Na valné hromad� je nejprve zvolen ov��ovatel a poté po p�ípadném 

dopln�ní schválen program. Jednání valné hromady jsou neve�ejná. 
Z každého zasedání vyhotoví p�edsedající zápis, který spolupodepíše 
zvolený ov��ovatel. 

i) Výhradn� valné hromad� p�ísluší: 



i) Volit z �len� rovnou, p�ímou a tajnou volbou �leny rady na dobu 
t�í let. 

ii) Volit z �len� rovnou, p�ímou a tajnou volbou správce na dobu t�í 
let. 

iii) Odvolávat tajným hlasováním �leny rady nebo správce sdružení. 
iv) Schvalovat výši všech poplatk� podle návrhu rady. 
v) M�nit stanovy, v tom p�ípad� rozhoduje valná hromada 

t�íp�tinovou v�tšinou hlas� p�ítomných �len�. 
j) Valné hromad� dále p�ísluší: 

i) Schvalovat zprávu rady o hospoda�ení za uplynulý kalendá�ní 
rok. 

ii) V p�ípad� zániku sdružení rozhoduje o provedení likvidace 
a o naložení s majetkem a likvida�ním z�statkem. 

iii) Rozhodovat ve všech dalších v�cech, které jsou jí vyhrazeny 
t�mito stanovami, vnit�ními p�edpisy, nebo pokud o rozhodnutí 
požádá rada. 

2) Rada 
a) Rada je výkonným orgánem sdružení a je t�í�lenná. 
b) Rad� p�ísluší: 

i) Volit ze svých �len� a odvolávat p�edsedu sdružení. 
ii) P�ijímat vnit�ní p�edpisy sdružení ve všech v�cech s výjimkou 

otázek výhradn� sv��ených do pravomoci valné hromady. 
iii) Rozhodovat o p�ijetí nových �len� sdružení a navrhovat valné 

hromad� jejich vylou�ení. 
iv) Vést seznam �len� sdružení jakož i jeho podp�rné evidence. 
v) Spravovat majetek sdružení. 

c) Rad� dále p�ísluší: 
i) Svolávat valnou hromadu a ur�ovat jejího p�edsedajícího. 
ii) Podávat valné hromad� zprávu o výsledcích hospoda�ení. 
iii) Provád�t další �innosti ur�ené rad� t�mito stanovami, nebo 

vnit�ními p�edpisy. 
iv) �init veškerá opat�ení nezbytná k zajišt�ní �ádné �innosti 

sdružení, jakož i provád�t další �innost, pokud tato nep�ísluší 
jiným orgán�m sdružení. 

d) Zasedání rady svolává p�edseda sdružení zpravidla jedenkrát m�sí�n�, 
nejmén� však jedenkrát za t�i m�síce. 

e) Rada rozhoduje nadpolovi�ní v�tšinou p�ítomných �len�. 
f) Rozhodnutí rady jsou písemná, ov��ená podpisy p�ítomných �len� rady. 
g) Rada umožní všem �len�m sdružení nahlížet do zápis� z �lenských sch�zí 

a rozhodnutí rady. 
 

3) P�edseda 
a) P�edseda je statutárním zástupcem sdružení. Zastupuje sdružení navenek 

a jedná jeho jménem ve všech v�cech, respektuje však rozhodnutí rady 
nebo valné hromady. 

b) P�edseda je oprávn�n �init v dob� mezi zasedáními rady veškerá opat�ení 
a rozhodnutí nezbytná k zajišt�ní �ádné �innosti sdružení, s výjimkou t�ch, 
která jsou stanovami vyhrazena valné hromad�. 

 



�l. 6. Zásady hospoda�ení 
1) Sdružení hospoda�í se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména: 

a) Vstupní poplatky nových �len� sdružení. 
b) Pravidelný �lenský m�sí�ní poplatek. 
c) Dary a jiná pln�ní fyzických a právnických osob. 
d) P�íjmy z �inností p�i napl�ování cíl� sdružení. 
e) P�íjmy z jiných finan�ních zdroj�. 

2) Tyto zdroje jsou používány výhradn� v souladu s p�edm�tem �innosti sdružení 
a k zajišt�ní jeho provozu 

3) Cílem �innosti sdružení není dosažení zisku. P�ebytek hospoda�ení se použije 
v následujícím období podle rozpo�tu schváleného radou. 

4) �lenové odpovídají za závazky sdružení pouze do výše svých neuhrazených 
poplatk�. 

5) Hospoda�ení sdružení se �ídí vnit�ními p�edpisy sdružení a obecn� závaznými 
právními p�edpisy. 

6) Ú�etní záv�rka za uplynulý kalendá�ní rok musí být projednána radou nejpozd�ji 
do konce února následujícího roku. 

7) Zprávu o výsledcích hospoda�ení za uplynulé období p�edkládá rada ke schválení 
valné hromad�. 

 

�l. 7. Záv�re�ná ustanovení 
1) Pro svou �innost vydá sdružení minimáln� tyto interní p�edpisy 

a) Organiza�ní �ád - �eší pravomoci orgán�, jejich odpov�dnost a zp�sob 
spolupráce. 

b) Provozní �ád po�íta�ové sít� 
2) Ukon�ením �lenství kon�í i �innost v orgánech sdružení. 
3) Sdružení ke dni vzniku nevlastní žádný majetek. 

 
 


