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I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
článok 1.

Založenie záujmového združenia právnických osôb

1.

NIX.CZ, záujmové združenie právnických osôb (ďalej len združenie), bolo
založené zakladateľskou zmluvou z dňa 30. augusta 1996.

2.

Združenie je zapísané v spolkovom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn.
L 58800.

3.

Identifikačné číslo združenia je 65990471.

článok 2.

Názov a sídlo združenia

1.

Združenie vystupuje pod názvom NIX.CZ, z.s.p.o.

2.

Sídlom združenia je Praha.

článok 3.

Trvanie združenia

Združenie je založené na dobu neurčitú.
článok 4.
1.

Predmrt činnosti združenia
Predmetom činnosti združenia je

a) ochrana spoločných záujmov členov združenia,
b) prevádzka uzla Neutral Internet Exchange
c) poskytovanie bezplatných a platených služieb členom
(ďalej tiež hlavná činnosť).
2.

II.

Vedľa činností, pre ktoré bolo združenie založené, môže združenie poskytovat
ďalšie služby súvisiace s prevádzkou siete Internet (ďalej tiež hospodárska
činnosť). Zisk z hospodárskej činnosti je určený k financovaniu činnosti hlavnej.

FINANCOVANIE ZDRUŽENIA
článok 5.
1.

Príjmy združenia
Činnosť sdruženía je financovaná

a) z vstupných členských príspevkov,
b) z ročných členských prísprvkov,
c) z platieb členov a zákazníkov združenia za služby poskytované nim združením.
článok 6.

Vstupné členské príspevky

1.

Vstupný členský príspevok pre zakladajúcich členov združenia činí 20.000,- Kč a
je splatný k dňu podpisu zakladateľskej zmluvy. Všetky tieto členské príspevky
boli úplne zaplatené.

2.

Vstupný členský príspevok pre pristupujúceho člena združenia je stanovený
v cenníku a je splatný pred rozhodnutím o prijatí za člena združenia. Za
podmienok uvedených v cenníku môže byť vstupný členský príspevok nahradený
platbou poplatku pre zákazníkov.

článok 7.
1.

Ročné členské príspevky
Ročný členský príspevok stanoví valná hromada na základe rozpočtu združenia.
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2.

Ročný členský príspevok.

3.

Príspevok člena združenia, ktorý erý se členem stal v průběhu kalendářního
roku, se stanoví v poměrné výši odpovídající době členství v daném kalendářním
roce.

4.

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.

článok 8.
1.

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

článok 9.
Omeškanie s úhradou členských príspevkov alebo platieb za
poskytované služby

III.

1.

Sankcie za omeškanie s úhradou členských príspevkov alebo platieb za
poskytované služby sa riadi cenníkom.

2.

V prípade omeškania trvajúceho dlhšie než 1 mesiac je valná hromada
oprávnená takého člena zo združenia vylúčiť.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
článok 10.

Postavenie a pôsobnosť valného zhromaždenia

1.

Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie.

2.

Každý člen združenia má právo účastniť sa jednania valného zhromaždenia.
Člen združenia na valnom zhromaždení koná osobne svojím štatutárnym
orgánom, poprípade členom (členmi) štatutárneho orgánu, ktorý je podľa výpisu
z obchodného registra oprávnený jednať v mene člena združenia, prípadne
zástupcom na základe písemnej plnej moci.

3.

Každý člen združenia má na valnom zhromaždení jeden hlas.

4.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

a) voľba, odvolanie a odmeňovanie členov predstavenstva a dozornej rady;
b) schvaľovanie zmien stanov;
c) rozhodovanie o vylúčení člena združenia;
d) rozhodovanie o zrušení sdruženia;
e) schvaľovanie účtovnej závierky a výročnej správy;
f)

schvaľovanie rozpočtu na finančný rok a stanovenie výšky ročného členského príspevku;

g) schvaľovanie vzorových zmlúv, ktoré majú byť uzavreté medzi združením a členmi predstavenstva,
resp. dozornej rady;
h) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré sú do pôsobnosti valného zhromaždenia zverené týmito
stanovami.
článok 11.
1.

Zvolanie valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie sa koná najmenej 1x ročne, a to nejneskôr do 31. decembra
každého kalendárneho roku; to neplatí v prípade, že sa uskutočnilo elektronické
hlasovanie (článek 15 stanov).
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2.

Valné zhromaždenie musí byť zvolané tak, aby sa konalo na území Českej
republiky, a to v pracovný deň.

3.

Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo nejneskôr 30 dní pred termínom
konania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa zvoláva pozvánkou vo
forme doporučeného listu zaslanú vštkým členom združenia, alebo osobným
odovzdaním pozvánky členovi združenia, ktorý je v takom prípade povinný
potvrdiť prevzatie pozvánky podpisom.

4.

Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať:

a) názov a sídlo združenia;
b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia;
c) program jednania valného zhromaždenia s textom navrhovaných uznesení,
d) zoznam podkladových materiálov k jednotlivým bodom programu, ak takéto podklady existujú.
5.

Ak o to požiada dozorná rada alebo členovia združenia, ktorí majú aspoň 20%
všetkých hlasov, je predstavenstvo povinné zaradiť do programu rokovania
valného zhromaždenia ich písomné návrhy. Návrh musí obsahovať názov
navrhovaného bodu programu, prípadne aj podkladové materiály a text
navrhovaného uznesenia. Ak bol návrh predstavenstvu doručený po zaslaní
pozvánky na valné zhromaždenie, oznámi predstavenstvo doplnenie programu
valného zhromaždenia v lehote do 15 dní pred konaním valného zhromaždenia
spôsobom ustanoveným pre zvolanie valného zhromaždenia (článok 11 ods. 3
stanov). Ak však už takéto oznámenie nie je možné, možno určenú záležitosť do
programu rokovania daného valného zhromaždenia zaradiť len postupom
určeným pre rozhodnutie o záležitosti neuvedej v pozvánke na valné
zhromaždenie (článok 12 ods. 1 stanov).

6.

Podkladové materiály k jednotlivým bodom programu predstavenstvo zašle
členom združenia ako celok písomne alebo elektronicky, a to najneskôr v termíne
uvedenom v odseku 5. Každý z členov združenia je oprávnený vyžiadať si na
sekretariáte združenia zaslanie jedného výtlačku všetkých podkladových
materiálov k jednotlivým bodom programu, a to na vlastné náklady. Sekretariát
združenia takto vyžiadané podkladové materiály zašle členovi združenia bez
zbytočného odkladu.

článok 12.

Rokovanie valného zhromaždenia

1.

Rokovania valného zhromaždenia prebieha podľa programu obsiahnutom v
pozvánke na valné zhromaždenie, poprípade aj podľa doplneného programu
(článok 11 ods. 5 stanov). Záležitosť, ktorá nebola uvedená v programe
obsiahnutom v pozvánke na valné zhromaždenie, možno rozhodnúť len za účasti
a so súhlasom všetkých členov združenia.

2.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní členovia majúci viac
ako jednu polovicu hlasov.

3.

Valné zhromaždenie rozhoduje, ak tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu,
nadpolovičnú väčšinu hlasov členov združenia prítomných na valnom
zhromaždení.

a) Valné zhromaždenie rozhoduje najmenej dvoma tretinami hlasov členov združenia prítomných na
valnom zhromaždení v nasledujúcich prípadoch - článok 10 odst. 4 písm. b) a d) stanov.
b) Voľba členov orgánov združenia prebieha na základe volebného poriadku, ktorý schvaľuje valné
zhromaždenie.
4.

O valnom zhromaždení sa vyhotovuje zápisnica. Vyhotovenie zápisu
zabezpečuje predstavenstvo do 30 dní od ukončenia valného zhromaždenia.
Zápis podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Kópia zápisnice
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sa doručí všetkým členom združenia. Originál zápisu sa spolu s pozvánkou a
zoznamom prítomných členov uchováva v archíve združenia po celú dobu
existencie združenia. Každý člen združenia môže požiadať predstavenstvo o
vydanie kópie zápisnice alebo jej časti za celú dobu existencie združenia. Také
kópie sa obstarávajú na náklady žiadateľa. Zápis o valnom zhromaždení
obsahuje
a) názov a sídlo združenia;
b) miesto a dobu konania valného zhromaždenia;
c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a osoby poverené sčítaním hlasov;
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia;
e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania;
f)

obsah protestu člena združenia, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia
valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
článok 12a. Korešpondenčné hlasovanie na valnom zhromaždení
1.

Každý člen združenia je oprávnený hlasovať na valnom zhromaždení korešpondenčne.

2.

Korešpondenčné hlasovanie sa vykonáva tak, že člen združenia doručí združeniu najneskôr
do okamihu začatia rokovania valného zhromaždenia oznámenie o tom, ako hlasuje o
jednotlivom navrhovanom uznesení, ktorého text je uvedený v pozvánke na valné
zhromaždenie združenia, prípadne ako hlasuje o jednotlivom návrhu alebo protinávrhu, s
ktorým boli členovia oboznámení predstavenstvom (článok 28 ods. 2 písm. a) stanov).

3.

Člen združenia v oznámení uvedie, či hlasuje za, proti alebo či sa hlasovania zdržiava. V
prípade, že člen združenia v oznámení u niektorého z navrhovaných uznesení, návrhu alebo
protinávrhu neuvedie, ako hlasuje, platí, že sa pri hlasovaní zdržal.

4.

V oznámení musí byť uvedené, že sa jedná o oznámenie o korešpondenčnom hlasovaní na
valnom zhromaždení konané dňa, na ktorý bolo dané valné zhromaždenie zvolané.
Oznámenie musí byť písomné (nie elektronické), musí z neho vyplývať, akého člena sa
oznámenie týka a musí byť podpísané osobou oprávnenou konať menom člena.

5.

Oznámenie musí byť doručené na adresu sídla združenia; ak sa doručuje oznámenie v deň
konania valného zhromaždenia, ktorého sa oznámenie týka, musí byť doručené do miesta
konania valného zhromaždenia k rukám predstavenstva združenia.

6.

Členovia, ktorí doručili oznámenie o korešpondenčnom hlasovaní, sa na účely posúdenia
uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia (článok 12 ods. 2 stanov) považujú za
prítomných pri hlasovaní o uzneseniach, ktorých text bol uvedený v pozvánke na valné
zhromaždenie združenia, prípadne pri hlasovaní o návrhoch či protinávrhoch, s ktorými boli
členovia oboznámení predstavenstvom (článok 28 ods. 2 písm. a) stanov). Pri hlasovaní o
všetkých ostatných uzneseniach, návrhoch či protinávrhoch sa takí členovia považujú za
neprítomných.
článok 13.

Mimoriadne valné zhromaždenie

1.

Dozorná rada, alebo členovia združenia, ktorí majú viac ako jednu tretinu
všetkých hlasov, môžu písomne požiadať predstavenstvo o zvolanie
mimoriadneho valného zhromaždenia. Žiadosť o zvolanie valného zhromaždenia
musí obsahovať názov navrhovaných bodov programu, prípadne aj podkladové
materiály a text navrhovaných uznesení.

2.

Predstavenstvo je povinné mimoriadne valné zhromaždenie zvolať tak, aby sa
konalo najneskôr do 45 dní odo dňa, keď mu došla žiadosť o jeho zvolanie.
Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva postupom stanoveným pre zvolanie
valného zhromaždenia (článok 11 ods. 3 stanov).
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3.

Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program mimoriadneho valného
zhromaždenia doplniť o ďalšie body, nemá však právo meniť názov alebo obsah
bodov predložených žiadateľmi o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

4.

Ak predstavenstvo nesplní svoju povinnosť zvolať mimoriadne valné
zhromaždenie v stanovenej lehote (článok 13 ods. 2 stanov), majú právo zvolať
ho spôsobom stanoveným pre zvolanie valného zhromaždenia (článok 11 ods. 3
stanov) žiadatelia o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa ods. 1
a zaradiť do jeho programu rokovania všetky body, ktoré uviedli vo svojej
žiadosti. Pre tento prípad sa však nepoužije ustanovenie o doplnenie programu
valného zhromaždenia (článok 11 ods. 5 stanov).

článok 14.

Náhradné valné zhromaždenie

1.

Ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné v hodinu, na ktorú bolo
zvolané, a ak sa nestane valné zhromaždenie uznášaniaschopné ani v
dodatočnej lehote 30 minút, zvolá predstavenstvo náhradné valné zhromaždenie.

2.

Náhradné valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo postupom stanoveným
pre zvolanie valného zhromaždenia (článok 11 ods. 3 stanov) s tým, že lehota
stanovená pre zvolanie valného zhromaždenia sa skracuje na polovicu.
Pozvánka musí byť zaslaná najneskôr do 15 dní odo dňa, na ktorý bolo zvolané
pôvodné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie sa musí konať do
30 dní odo dňa, na ktorý bolo zvolané pôvodné valné zhromaždenie.

3.

Náhradné valné zhromaždenie musí mať nezmenený program rokovania a je
schopné uznášania bez ohľadu na počet prítomných členov.

článok 15.

Elektronické hlasovanie

1.

Rozhodnutia, ktoré prináležia podľa stanov do pôsobnosti valného zhromaždenia
možno urobiť aj mimo valné zhromaždenie, a to prostredníctvom elektronického
hlasovania. Rozhodnutie urobené prostredníctvom elektronického hlasovania sa
považuje za rozhodnutie valného zhromaždenia.

2.

Predstavenstvo je v takom prípade oprávnené vyzvať členov združenia
prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (Intranet združenie alebo
e-mail) k hlasovaniu o predloženom návrhu uznesenia. Hlasovanie prebieha po
dobu 21 dní odo dňa uverejnenia výzvy na hlasovanie.

3.

Pre posúdenie prejavu vôle členov združenia smerujúcich k hlasovaniu sa
postupuje v súlade s pravidlami komunikácie združenia s členmi združenia
(článok 39 ods. 3 stanov).

4.

Uznášaniaschopnosť sa v takom prípade posudzuje obdobne ako v prípade
rokovania valného zhromaždenia (článok 12 ods. 2 stanov). Hlasujúci členovia
združenia sa považujú za prítomných.

5.

Výsledok hlasovania sa hodnotí obdobne ako v prípade rokovania valného
zhromaždenia (článok 12 ods. 3 stanov).

6.

Takto prijaté rozhodnutie musí byť uvedené v protokole o elektronickom
hlasovaní. Na protokol sa primerane použijú ustanovenia o zápisnicu z valného
zhromaždenia (článok 12 ods. 4 stanov), pričom súčasťou protokolu je menovitý
prehľad členov združenia s uvedením, ako jednotliví členovia hlasovali.

7.

Pri elektronickom hlasovaní nemožno použiť korešpondenčné hlasovanie na
valnom zhromaždení (článok 12a stanov).

7/16

Stanovy záujmového združenia právnických osôb NIX.CZ

článok 16.

IV.

Rokovací a volebný poriadok

1.

Valné zhromaždenie vydá rokovací poriadok, ktorý upraví náležitosti účasti
členov združenia na valnom zhromaždení združenia, rokovania valného
zhromaždenia združenia, spôsob uplatňovania práv člena združenia na valnom
zhromaždení a hlasovanie na ňom

2.

Valné zhromaždenie vydá volebný poriadok, ktorý upraví postup pri voľbe členov
predstavenstva a dozornej rady združenia.

PREDSTAVENSTVO
článok 17.

Postavenie a pôsobnosť predstavenstva

1.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia
a koná v jeho mene.

2.

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú
stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
Pri svojej činnosti sa predstavenstvo riadi stanovami združenia a rozhodnutiami
valného zhromaždenia.

3.

Predstavenstvo

a) zvoláva valné zhromaždenie;
b) zabezpečuje spracovanie nasledujúcich dokumentov a ich predloženie valnému zhromaždeniu:
ba)

návrh zmien stanov;

bb)

ročné účtovné závierky a výročnej správy;

bc)

návrh rozpočtu na finančný rok;

bd)

návrh stanovenie výšky ročného členského
príspevku;

be)

návrh na zrušenie združenia;

c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia;
d) vedie zoznam členov združenia;
e) zabezpečuje riadne vedenie predpísanej evidencie, účtovníctva, štatistík, záznamov a plnenie ďalších
zákonných povinností združenia;
f)

vymenúva a odvoláva riaditeľa združenia a stanovuje rozsah jeho práv a povinností vrátane výšky
mzdy a odmien;

g) vystupuje v mene združenia na verejnosti, najmä vydáva v mene združenia verejné vyhlásenia;
h) poskytuje členom združenia informácie prostredníctvom www.nix.cz;
i)

prijíma nových členov združenia;

j)

schvaľuje prevádzkový poriadok združenia a stanovujú ceny poskytovaných služieb.
článok 18.

Zloženie a funkčné obdobie predstavenstva

1.

Predstavenstvo združenia má 5 členov. Členom predstavenstva môže byť len
fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne
úkony, ktorá je bezúhonná v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní.

2.

Funkčné obdobie člena predstavenstva je trojročné. Výkon funkcie člena
predstavenstva skončí dňom zvolenia nového člena predstavenstva, najneskôr
však uplynutím troch mesiacov po dni, v ktorom malo uplynúť funkčné obdobie
tohto člena predstavenstva. Členovia predstavenstva môžu byť valným
zhromaždením kedykoľvek odvolaní. Opätovná voľba člena predstavenstva je
možná.
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3.

Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným vyhlásením
doručeným predstavenstvu. Výkon funkcie člena predstavenstva, ktorý odstúpil
zo svojej funkcie, sa končí dňom, keď odstúpenie prerokovalo alebo malo
prerokovať predstavenstvo. Predstavenstvo je pritom povinné odstúpenie člena
predstavenstva prerokovať na svojom najbližšom zasadnutí, najneskôr však do
30 dní odo dňa doručenia písomného vyhlásenia o odstúpení. V prípade, že člen
predstavenstva oznámi svoje odstúpenie na rokovaní predstavenstva, končí
výkon funkcie uplynutím dvoch mesiacov po takomto oznámení, ak neschváli
predstavenstvo na žiadosť tohto člena iný okamih zániku funkcie.

4.

Predstavenstvo, ak počet jeho členov zvolených valným zhromaždením neklesol
pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov predstavenstva do konania
nasledujúcej valného zhromaždenia, ktoré zvolí nových členov predstavenstva.

5.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predstavenstvo volí
zo svojho stredu predsedu a podpredsedu.

6.

Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť so
starostlivosťou riadneho hospodára a zachovávať mlčanlivosť o dôverných
informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo
spôsobiť združenia alebo jeho jednotlivých členom škodu.

7.

Na členov predstavenstva
predstavenstva nesmie

sa

vzťahuje

zákaz

konkurencie.

Členovia

a) vlastným menom alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktorých predmet by bol totožný alebo blízky
predmetu činnosti združenia podľa článok 4 ods. 2 písm. a), alebo vlastným menom na vlastný účet,
alebo na účet osoby blízkej tieto obchody sprostredkovávať;
b) zúčastňovať sa ako spoločník, akcionár, podielnik alebo člen na osobe (vrátane subjektu bez právnej
subjektivity), ani sa ako poradca, konzultant, alebo na základe iného podobného titulu podieľať na
činnosti takejto osoby, ak činnosť takejto osoby na území na ktorom združenie prevádzkuje uzol
Neutral Internet Exchange, je zhodná alebo blízka predmetu činnosti združenia podľa článku 4 ods. 2
písm a);
c) byť členom štatutárneho ani dozorného orgánu osôb uvedených pod písm. b).
V prípade porušenia zákazu konkurencie členom predstavenstva je združenie oprávnené
požadovať, a člen predstavenstva povinný vydať, združeniu prospech z obchodov, pri
ktorých porušil zákaz konkurencie. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu vzniknutej škody.
8.

článok 19.

Členom predstavenstva prislúcha za výkon ich funkcie odmena. O výške a
spôsobe výplaty odmeny rozhoduje valné zhromaždenie. Členovia
predstavenstva majú voči združeniu nárok na náhradu nákladov účelne
vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie člena predstavenstva.
Rokovania predstavenstva

1.

Predstavenstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za štvrť roka.
Predstavenstvo zvoláva predseda predstavenstva písomne, faxom alebo
elektronicky.

2.

Predseda predstavenstva je povinný zvolať rokovanie predstavenstva tak, aby sa
konalo najneskôr do 30 dní odo dňa, keď o zvolanie predstavenstva požiada člen
predstavenstva, členovia združenia, ktorí majú viac ako jednu tretinu všetkých
hlasov alebo dozorná rada.

3.

Predstavenstvo je schopné sa uznášať, ak sú prítomní členovia predstavenstva,
majúce aspoň jednu polovicu všetkých hlasov.

4.

Predstavenstvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
členov predstavenstva. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. Pri rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva.
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5.

O priebehu zasadania predstavenstva sa spisuje zápisnica, ktorý podpisuje
predseda predstavenstva.

6.

Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia, a to písomne
prostredníctvom faxu alebo dohodnutou elektronickou formou. V takom prípade
sa hlasujúci členovia predstavenstva považujú za prítomných. Takto prijaté
rozhodnutie musí byť uvedené v najbližšej nasledujúcej zápisnici predstavenstva.

7.

Predstavenstvo môže prijať rokovací poriadok, ktorý bližšie upraví podmienky
zvolávania, rokovania a rozhodovania predstavenstva.

článok 20.

Predseda predstavenstva

Predseda predstavenstva riadi bežnú činnosť združenia v prípade, že nie je obsadená
funkcia riaditeľa združenia.
článok 21.

V.

Rokovania za združenie

1.

V mene združenia koná a podpisuje predstavenstvo, a to najmenej dvaja
členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z týchto členov musí byť
predseda alebo podpredseda predstavenstva.

2.

Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia sa pripojí
meno a podpis osôb uvedených v ods. 1 tohto článku.

DOZORNÁ RADA
článok 22.

Postavenie a pôsobnosť dozornej rady

1.

Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie činnosti združenia.

2.

Do pôsobnosti dozornej rady patrí:

a) nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia;
b) ontrolovať, či sú účtovné zápisy riadne vedené v súlade so skutočnosťou a v súlade s platnou právnou
úpravou;
c) kontrolovať, či realizácia činnosti združenia prebieha v súlade s platnou právnou úpravou, stanovami
združenia a pokynmi valného zhromaždenia;
d) kontrolovať účtovné závierky združenia;
e) zúčastňovať sa valného zhromaždenia a zoznamovať valné zhromaždenie s výsledkami kontrolnej
činnosti;
f)

zvolávať valné zhromaždenie ak to vyžadujú oprávnené záujmy združenia a navrhovať potrebné
opatrenia.
3.

článok 23.

Dozorná rada o svojej činnosti a najmä o výsledkoch vykonaných kontrol
predkladá písomné správy valnému zhromaždeniu, poprípade podľa svojho
uváženia aj predstavenstvu.
Zloženie a funkčné obdobie dozornej rady

1.

Dozorná rada má 3 členov. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba,
ktorá dosiahla vek 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, ktorá je
bezúhonná v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní. Člen dozornej rady
nesmie byť zároveň členom predstavenstva združenia.

2.

Funkčné obdobie člena dozornej rady je trojročné. Výkon funkcie člena dozornej
rady skončí dňom zvolenia nového člena dozornej rady, najneskôr však
uplynutím troch mesiacov po dni, v ktorom malo uplynúť funkčné obdobie tohto
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člena dozornej rady. Členovia dozornej rady môžu byť valným zhromaždením
kedykoľvek odvolaní. Opätovná voľba člena dozornej rady je možná.
3.

Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným vyhlásením
doručeným dozornej rade. Výkon funkcie člena dozornej rady, ktorý odstúpil zo
svojej funkcie, sa končí dňom, kedy odstúpenie prerokovala alebo mala
prerokovať dozorná rada. Dozorná rada je pritom povinná odstúpenie člena
dozornej rady prerokovať na svojom najbližšom zasadnutí, najneskôr však do 30
dní odo dňa doručenia písomného vyhlásenia o odstúpení. V prípade, že člen
dozornej rady oznámi svoje odstúpenie na rokovaní dozornej rady, končí výkon
funkcie uplynutím dvoch mesiacov po takomto oznámení, neschváli ak dozorná
rada na žiadosť tohto člena iný okamih zániku funkcie.

4.

Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Dozorná rada volí zo
svojho stredu predsedu.

5.

Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť so starostlivosťou
riadneho hospodára a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a
skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť združenia
alebo jeho jednotlivých členom škodu.

6.

Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie, článok 18 ods. 7 sa
uplatňuje primerane.

7.

Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie odmena. O výške a spôsobe
výplaty odmeny rozhoduje valné zhromaždenie. Členovia dozornej rady majú
voči združeniu nárok na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s
výkonom funkcie člena dozornej rady.

článok 24.

VI.

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.

RIADITEĽ ZDRUŽENIA
článok 25.

Postavenie a pôsobnosť riaditeľa združenia

1.

Riaditeľ združenia je zodpovedný za celkovú koordináciu, vedenie a prevádzkovú
činnosť združenia a prácu prípadných zamestnancov.

2.

Riaditeľ združenia je povinný riadiť sa stanovami združenia,
predstavenstva a uzneseniami valného zhromaždenia združenia.

3.

Riaditeľ združenia je zodpovedný predstavenstvu.
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článok 26.
1.

Menovanie riaditeľa združenia
Riaditeľa združenia menuje a odvoláva predstavenstvo, ktoré tiež stanovuje
rozsah jeho práv a povinností vrátane výšky mzdy a odmien.

VII. ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
článok 27.
1.

Členovia združenia
Členom združenia sa môže stať právnická osoba, ktorá

a) spĺňa predpoklady ustanovené v prevádzkovom poriadku združenia;
b) súhlasí so stanovami združenia a
c) nebola zo združenia vylúčená (článok 31 ods. 3 stanov).
2.

Pristupujúce člen predkladá výpis z úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, nie
starší, ako 90 dní a ďalej predkladá čestné vyhlásenie na splnenie podmienky
uvedenej v odseku 1 písm. b). Ak je pristupujúci člen subjektom, ktorý sa
nezapisuje do žiadnej úradnej evidencie alebo sa zapisuje do úradnej evidencie,
z ktorej nemožno zaobstarať výpis, nahradí výpis z takejto úradnej evidencie
čestným prehlásením o tejto skutočnosti.

3.

Výpis z úradnej evidencie, v ktorej je pristupujúci člen zapísaný, sa predkladá v
origináli, úradne overenú kópiu alebo prostú kópiu. Čestné vyhlásenie podľa
odseku 2 sa predkladajú v origináli alebo úradne overenej kópii. Podpisy na
čestných vyhláseniach ani podpisy na žiadosti o členstvo v združení nemusia byť
úradne overené.

článok 28.

Práva a povinnosti člena združenia

1.

Člen združenia má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a požadovať a
dostať na valnom zhromaždení vysvetlenia záležitostí týkajúcich sa združenia, ak
je také vysvetlenie potrebné pre posúdenie predmetu rokovania valného
zhromaždenia.

2.

Člen združenia je ďalej oprávnený uplatňovať návrhy a protinávrhy a vznášať
protesty proti rozhodnutiu valného zhromaždenia.

a) V prípade, že je text navrhovaného uznesenia uvedený v pozvánke na valné zhromaždenie združenia,
možno uplatniť návrhy alebo protinávrhy k navrhovanému uznesenia najneskôr do 3 dní pred dňom
konania valného zhromaždenia, a to písomne alebo elektronicky k rukám predstavenstva, ktoré je
povinné s navrhovaným textom uznesenia oboznámiť ostatných členov združenia najneskôr na valnom
zhromaždení, a to spoločne so stanoviskom predstavenstva.
b) V prípade, že bol uplatnený návrh alebo protinávrh v súlade s písm. a) tohto článku, možno k takému
návrhu alebo protinávrhu, ako aj k návrhu uznesenia uvedenému v pozvánke na valné zhromaždenie,
na ktorý sa tento návrh alebo protinávrh vzťahujú, uplatňovať ďalšie návrhy alebo protinávrhy aj priamo
na rokovaní valného zhromaždenia.
3.

Člen združenia má právo byť informovaný o programe rokovania valného
zhromaždenia (článok 11 ods. 3 stanov) a má právo na kópiu zápisnice z
valného zhromaždenia (článok 12 ods. 4 stanov).

4.

Členovia združenia, ktorí majú viac ako jednu tretinu všetkých hlasov, môžu
písomne predstavenstvo požiadať o zvolanie mimoriadneho valného
zhromaždenia (článok 13 stanov).

5.

Členovia združenia, ktorí majú aspoň 20% všetkých hlasov, môžu písomne
požiadať predstavenstvo, aby zaradilo do programu rokovania valného
zhromaždenia záležitosť navrhovanú týmito členmi združenia (článok 11 ods. 5
stanov).
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6.

Člen združenia má právo predložiť predstavenstvu návrh na verejné vyhlásenie
združenia.

7.

Člen združenia je oprávnený využívať združením poskytované služby za
podmienok vyplývajúcich z týchto stanov, cenníku a prevádzkového poriadku.

8.

Člen združenia je povinný zdržať sa akýchkoľvek verejných vyhlásení mene
združenia.

9.

Člen združenia je povinný zdržať sa všetkých krokov, ktoré poškodzujú alebo by
mohli poškodiť záujmy združenia.

10.

Členovia združenia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.

11.

Členovia združenia sú povinní dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o vnútorných
záležitostiach združenia, vrátane rokovaní orgánov združenia, a všetkých
dokumentoch, ktoré sa týkajú činnosti združenia.

článok 29.

Majetkové vysporiadanie

1.

Člen združenia má právo na majetkové vysporiadanie pri zrušení združenia
(článok 37 stanov). V prípade prevodu členstva, vystúpenie zo združenia či
vylúčenie zo združenia nemá člen na majetkové vysporiadanie nárok.

2.

V prípade vylúčenia člena zo združenia nie je dotknutá povinnosť takéhoto člena
zaplatiť ročný členský príspevok za rok, v ktorom jeho členstvo vylúčením
zaniklo, s tým, že alikvotná časť ročného členského príspevku za dobu, v ktorej
už v danom kalendárnom roku nebol členom združenia sa považuje za
dohodnutú zmluvnú pokutu za porušenie povinností, pre ktoré bol člen zo
združenia vylúčený.

3.

Vylúčením takisto nie je dotknutá povinnosť zaplatiť poplatok za služby
poskytované združením ani povinnosť podieľať sa na strate, ktoré združenie
dosiahlo v roku, v ktorom bol člen vylúčený.

článok 30.

Vznik členstva v združení

1.

Členstvo v združení vzniká zakladajúcim členom podpísaním zakladateľskej
zmluvy s účinnosťou od zápisu združenia do registra združení.

2.

Ku združení možno pristúpiť. Žiadateľ o členstvo v združení pošle združeniu
žiadosť o prijatie do združenia, v ktorej musí byť uvedené jeho vyhlásenie, že
spĺňa stanovené podmienky (článok 27 ods. 1 stanov). K žiadosti musia byť
priložené určené doklady o splnení podmienok (článok 27 ods. 2 a 3 stanov).
Súčasťou žiadosti musí byť oznámenie, v čom žiadateľ o členstvo vidí svoj prínos
pre združenie alebo jeho činnosť, a to najmä v naväznosti na ním poskytované
služby, znalosti alebo skúsenosti, prípadne znalosti alebo skúsenosti jeho
štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov alebo zamestnancov..

3.

Žiadateľ je povinný doložiť, že osoby, ktoré v jeho mene alebo v zastúpení
podpísali žiadosť o prijatie do združenia, sú oprávnené žiadateľa zaväzovať.
Oprávnenie zaväzovať žiadateľa sa dokladá najmä výpismi z príslušnej úradnej
evidencie, v ktorej je žiadateľ evidovaný, prípadne plnými mocami (podpis
nemusí byť úradne overený). Ak je žiadateľ subjektom, ktorý sa nezapisuje do
žiadnej úradnej evidencie alebo sa zapisuje do úradnej evidencie, z ktorej
nemožno zaobstarať výpis, alebo ak neobsahuje výpis z úradnej evidencie, v
ktorej je žiadateľ evidovaný, výpočet osôb oprávnených konať v mene žiadateľa,
možno oprávnenia takýchto osôb konať v mene žiadateľa doložiť čestným
vyhlásením týchto osôb (podpis nemusí byť úradne overený).

4.

Predstavenstvo je oprávnené vyžiadať si doplnenie ďalších informácií či
dokladov.
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5.

Žiadosť o prijatie preskúma predstavenstvo a rozhodne, či žiadateľa o členstvo v
združení, ktorý splnil stanovené podmienky, prijíma za člena združenia.

6.

Účasť v združení vzniká novému členovi k prvému dňu mesiaca nasledujúceho
po rozhodnutí predstavenstva podľa odseku 5.

článok 31.
1.

Zánik členstva v združení
Členstvo v združení zaniká:

a) zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia, bez právneho nástupcu; členstvo zanikajúcich
členov v združení však zaniká, ak je jeho právnym nástupcom iný člen združenia. V prípade existencie
viacerých právnych nástupcov zanikajúceho člena združenia prechádza členstvo v združení na toho z
právnych nástupcov, na ktorého má členstvo v združení prejsť na základe rozhodnutia príslušných
orgánov dotknutých právnických osôb, prípadne dohody všetkých právnych nástupcov;
b) vystúpením zo združenia;
c) vylúčením;
d) revodom členstva v združení;
e) rušením združenia.
2.

Člen združenia je oprávnený vystúpiť zo združenia na základe písomného
oznámenia člena adresovaného predstavenstvu. V takom prípade končí členstvo
k poslednému dňu mesiaca, v ktorom bolo oznámenie o vystúpení doručené
predstavenstvu.

3.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena združenia, ak člen
združenia

a) porušil stanovy združenia,
b) je cez písomnú výzvu na zaplatenie v omeškaní s platením svojich záväzkov voči združeniu po dobu
dlhšiu ako 30 dní,
c) poškodzuje dobré meno združenia,
d) prestal spĺňať podmienky členstva v združení (článok 27 ods. 1 stanov),
e) porušil prevádzkový poriadok združenia, alebo
f)

porušil pravidlá hospodárskej súťaže voči inému členovi, členom alebo združenia,
hoci bol na porušovanie svojich povinností a na možnosť vylúčenia zo združenia
písomne upozornený predstavenstvom. V takom prípade končí členstvo dňom
rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení.
4.

Člen združenia je oprávnený previesť členstvo v združení na tretiu osobu, ktorá
spĺňa podmienky členstva v združení.

a) Prevod členstva musí byť spoločne prevodcom aj nadobúdateľom oznámený predstavenstvu. K
oznámeniu musia byť doložené požadované doklady o splnení podmienok členstva v združení
nadobúdateľom (článok 27 ods. 2 a 3 stanov). Nadobúdateľ zároveň musí vyhlásiť, že preberá všetky
práva a povinnosti prevodcu vrátane jeho prípadných finančných záväzkov voči združeniu.
b) Predstavenstvo oznámenie preskúma a rozhodne, či udeľuje súhlas s prevodom členstva.
c) Členstvo prevodcu zaniká a členstvo nadobúdateľa vzniká k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po
udelení súhlasu predstavenstva s prevodom členstva.

VIII. HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA
článok 32.
1.

Účtovníctvo združenia
Združenie účtuje v sústave podvojného účtovníctva v rozsahu a spôsobom
ustanoveným zákonom.
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2.

Účtovným obdobím je kalendárny rok, prvý rok združenie začína dňom zápisu do
registra združení a končí 31.12. roka, v ktorom bolo združenie zapísané do
registra združení.

3.

Predstavenstvo zaistí po ukončení účtovného obdobia zostavenie účtovnej
závierky, ktorú po overení audítorom predloží na preskúmanie dozornej rade
združenia a potom valnému zhromaždeniu združenia na schválenie.

článok 33.

Spôsob rozdelenia zisku

Valné zhromaždenie rozhoduje, či sa zisk združenie ponechá nerozdelený, alebo či sa
rozdelí medzi členov združenia. V prípade rozdelenia zisku medzi členov združenia určí
valné zhromaždenie aj pravidlá takéhoto rozdelenia.
článok 34.

IX.

1.

O spôsobe úhrady strát združenia rozhoduje valné zhromaždenie.

2.

Straty združenia sa prednostne hradia z nerozdeleného zisku z predchádzajúcich
období.

3.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o tom, že strata združenia bude hradená z
mimoriadneho členského príspevku. Pravidlá určí valné zhromaždenie.

ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA ZDRUŽENIA
článok 35.

Rušenie združenia

1.

Združenie sa ruší dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení
združenia, inak dňom, keď rozhodnutie bolo prijaté.

2.

Po zrušení združenia sa vykoná likvidácia združenia.

článok 36.

Zánik združenia

1.

Združenie zaniká ku dňu výmazu z registra združení.

2.

Zániku združenia predchádza zrušenie združenia s likvidáciou.

článok 37.

X.

Úhrada strát

Likvidácia združenia

1.

Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia Obchodného
zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.

2.

Po skončení likvidácie združenia sa vykoná vyporiadanie likvidačného zostatku.

3.

Podiel jednotlivých členov združenia na likvidačnom zostatku sa určí pomerom
ukončených rokov jeho členstva k súhrnu ukončených rokov členstva všetkých
členov združenia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
článok 38.

Rozhodné právo

1.

Právne vzťahy vyplývajúce zo stanov, vzájomné vzťahy medzi členmi združenia
súvisiace s ich účasťou v združení, ako aj ostatné právne vzťahy vo vnútri
združenia sa riadia českými právnymi predpismi.

2.

Vo veciach, ktoré neupravujú stanovy, sa tieto vzťahy riadia všeobecne
záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
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článok 39.

Komunikácia združenia s členmi združenia

1.

Písomnosti určené členom združenia sa zasielajú na adresu sídla člena
združenia uvedenú v zozname členov združenia, ktorý je vedený na intranete
združenia.

2.

Členovia združenia sú povinní oznamovať predstavenstvu združenia všetky
zmeny skutočností zapisovaných do zoznamu členov združenia, najmä sídla,
kontaktných adries vrátane adries elektronickej pošty a ďalších údajov, ktoré
majú byť podľa oznámenia člena združenia používané na komunikáciu združenia
s členom združenia. Oznamovanie týchto zmien sa vykonáva prostredníctvom
intranetu združenia.

3.

Dokumenty podpísané osobou, ktorá je členom združenia označená ako
kontaktná osoba, sa voči združeniu považujú za prejav vôle člena združenia. To
platí aj v prípade elektronických správ alebo úkonov urobených prostredníctvom
prostriedkov elektronickej komunikácie (Intranet združenie alebo e-mail), ak je
kontaktná osoba identifikovaná spôsobom stanoveným v prevádzkovom poriadku
združenia.

4.

Písomnosti určené členom združenia aj elektronickej správy zasielané členom
združenia sa považujú za doručené aj v prípade že je člen združenia na adrese
naposledy oznámenú združenia podľa ods. 1 alebo 2 neprevzal alebo prevziať
odmietol.

článok 40.

Zmeny stanov

1.

O zmenách stanov rozhoduje valné zhromaždenie.

2.

Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie úplného znenia stanov a je povinné
založiť nové znenie stanov do registra združení vedeného príslušným úradom.

článok 41.

Verejnosť stanov

Stanovy združenia sú verejné a predstavenstvo zabezpečí, aby na www.nix.cz bolo
zverejnené aktuálne znenie stanov.
článok 42.

Účinnosť stanov

1.

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v rozhodnutí valného
zhromaždenia, inak dňom, keď rozhodnutie valného zhromaždenia bolo prijaté.

2.

Toto znenie stanov bolo prijaté valným zhromaždením združenia konanú
29.5.2012 a následnými elektronickým hlasovaním, ktoré nadobudlo účinnosť
dňa 19.6.2012 a 17.6.2014.

16/16

