Stanovy KlimNet z. s.
Čl. 1
Základní ustanovení
1) Spolek má název: „ KlimNet z. s.“ (dále jen „Spolek“).
2) Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
3) Sídlem Spolku jsou Klimkovice.

Čl. 2
Účel a základní zásady spolku
1) Účelem Spolku je:
a) sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti
informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické
využití a pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér,
b) výzkum a vývoj technických a programových prostředků vhodných
pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,
c) vytvoření, zajištění provozu a průběžného vývoje počítačové sítě pro zajištění
a udržení komunikace mezi členy, propojení se sítí Internet a propojení do
dalších sítí,
d) provozování regionálního informačního systému,
e) podpora rozvoje a využívání internetu a informačních technologií,
f) podpora informační gramotnosti,
g) rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií,
h) poskytování poradenské a konzultační služby členům,
i) pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy
i pro veřejnost,
j) získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování
činnosti Spolku a jeho projektů,
k) spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.
2) Účel Spolku je nevýdělečný.
3) Sítí „KlimNet“ se rozumí nekomerční neveřejná síť elektronických komunikací
propojená se sítí „Internet“ nebo jinými sítěmi. Tato síť je tvořena infrastrukturou
Spolku a zařízeními jeho členů, popř. partnerů. Provoz této sítě nepředstavuje
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, není
provozován za účelem dosažení zisku, ale pouze za účelem naplnění účelu
Spolku specifikovaného v čl. 2, bodu 1.

Stanovy KlimNet z. s.

1/9

4) Každý uživatel, který připojuje své zařízení k síti KlimNet, toto činí obvykle na
vlastní náklady a vždy na vlastní odpovědnost.
Čl. 3
Členství ve Spolku
1) Členem Spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce
účastnit prací naplňujících cíle Spolku nebo chce využívat infrastrukturu Spolku
ke vzájemné komunikaci, a která je za člena Spolku přijata rozhodnutím rady
Spolku na základě přihlášky.
2) Členství ve Spolku je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.
3) Zájemce o členství se od okamžiku podání přihlášky do zapsání do seznamu
členů označuje jako čekatel členství. Kdo se uchází o členství ve Spolku,
projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Spolku.
4) Členství vzniká v případě, pokud schválí přijetí zájemce za člena Spolku rada. Při
rozhodování vezme v úvahu mj. technické možnosti připojení nového člena ke
komunikační infrastruktuře Spolku. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství
nemusí rada zdůvodňovat. Pravomoc zamítnutí žádosti o přiznání členství
z důvodu technické nemožnosti připojení nového člena ke komunikační
infrastruktuře Spolku může být dále radou delegována na technického pracovníka
Spolku.
5) Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního
nástupce. Rada má však právo převést na žádost člena jeho členství na jinou
osobu. Tato osoba musí s převodem členství souhlasit a o této skutečnosti je
zapotřebí provést záznam.
6) Spolek vede seznam členů, jehož aktualizaci, vč. zápisů a výmazů týkajících se
členství osob ve Spolku, zajišťuje rada, nebo jí pověřená osoba. Seznam členů
není veřejně přístupný. Každý člen má nárok na výpis svých údajů ze seznamu
členů.
7) Výši a splatnost členského příspěvku stanoví valná hromada Spolku.
8) Členství ve Spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby
uvedenými ve stanovách nebo v zákoně (úmrtím člena, zánikem člena právnické osoby, zrušením Spolku apod). Členství ve Spolku může být členovi
pozastaveno způsobem uvedeným ve stanovách.
9) Členství může být každému členu pozastaveno radou, v případě čl. 3, bodu 9b
rovněž předsedou Spolku. Při pozastaveném členství nemá člen právo využívat
komunikační infrastrukturu Spolku stejně jako jakékoliv služby Spolku.
Pozastavení může být učiněno:
a) na vlastní žádost člena, kdy pozastavení může být učiněno na dobu určitou (s
minimální délkou 1 měsíc) nebo dobu neurčitou. Žádost o pozastavení
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členství musí být podána písemně, rozhodným datem je doručení do sídla
Spolku. Povinnost hradit členské příspěvky pak u člena pomine k prvnímu
kalendářnímu dni následujícího měsíce po přijetí této žádosti Radou a trvá po
celou dobu pozastavení členství,
b) v případě závažného porušení stanov (tím se rozumí zejména jakékoliv
prodlení člena s úhradou členského příspěvku nebo jiného závazku vůči
Spolku přesahující dobu 10-ti dnů), závažného poškození dobrého jména
Spolku nebo závažného porušení vnitřních předpisů Spolku, jako je např.
finanční řád nebo provozní řád počítačové sítě. Pozastavení členství může být
okamžité, rada je povinna pozastavení, jeho důvody a dobu členovi oznámit,
c) při porušení smluvních podmínek služeb partnerů, zejména při snaze uvést
partnera v omyl nebo poskytnout nepravdivé či zavádějící informace.
Při pozastavení členství na dobu neurčitou a při pozastavení členství dle čl. 3,
bodu 9b a 9c, je člen povinen vyrovnat své případné závazky vůči Spolku
nejpozději ve lhůtě 30 dnů od data začátku pozastavení členství, stejně tak je
případné závazky vůči členovi povinen vyrovnat rovněž Spolek.
10) Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě
určené radou Spolku dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento
následek ve výzvě upozorněn.
11) Každý člen může ze Spolku kdykoliv vystoupit, a to s účinnosti vždy
k poslednímu dni kalendářního měsíce. Vystoupení je možné po podpisu Žádosti
o ukončení členství a jejím doručení na sídlo Spolku alespoň 3 pracovní dny před
koncem měsíce, ke kterému má být členství ukončeno.
12) Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství
a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Spolku. Výzva se
nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť
závažnou újmu.
13) O vyloučení člena rozhoduje rada Spolku. Rozhodnutí o vyloučení se doručí
vyloučenému členu.
14) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout,
aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada Spolku. Návrh
doručí vyloučený člen na adresu sídla Spolku, rozhodnutí přezkoumá na svém
zasedání nejblíže konaná valná hromada. Valná hromada Spolku zruší rozhodnutí
o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o
vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
15) Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí Spolku o
svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto
právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří
měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne,
kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu
členů; jinak toto právo zaniká.
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16) Při zániku členství je bývalý člen povinen splnit veškeré závazky a povinnosti
vůči Spolku, zejména vydat veškeré prostředky Spolku, které má v držení. Pokud
to není možné nebo účelné, rozhodne rada o náhradním plnění.
Čl. 4
Práva a povinnosti člena
1) Člen Spolku má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a vznášet návrhy,
b) volit a být volen do orgánů Spolku,
c) využívat za podmínek stanovených radou služby Spolku (komunikační
infrastruktura umožňující připojení k síti, k síti Internet a jiným sítím nebo
službám, konzultace, organizační a technická podpora aj.), specifikaci
jednotlivých produktů a podmínek jejich využívání stanovuje rada Spolku
vydáním provozních řádů k jednotlivým produktům.
d) navrhovat kontrolu činnosti Spolku kontrolorovi,
e) účastnit se aktivní práce ve Spolku pro zajištění jeho dalšího rozvoje.
2) Člen Spolku má povinnost:
a) respektovat a dodržovat stanovy Spolku, jakož i všechny vnitřní předpisy a
rozhodnutí orgánů Spolku,
b) respektovat a dodržovat smluvní podmínky partnerů spolupracujících se
Spolkem,
c) nešířit o spolku nepravdivé a zavádějící informace,
d) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se Spolku a jeho
členů, které se dozví v souvislosti se svým členstvím ve Spolku a v souvislosti
se svou činností pro Spolek, s výjimkou skutečností, které jsou veřejně
přístupné (např. formou zveřejnění ve spolkovém rejstříku),
e) platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky,
f) oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů Spolku; (jméno a
příjmení, adresu trvalého pobytu pokud je odlišná od adresy využívané
k připojení k síti Spolku, kontaktní údaje – emailovou adresu, telefonní číslo);
tyto změny je člen povinen oznámit Spolku do 30 dnů ode dne, kdy nastaly,
g) je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude
jednat jejím jménem.
Čl. 5
Orgány Spolku
1) Valná hromada
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi členy Spolku;
valnou hromadu svolává rada Spolku nejméně jednou ročně s přesahem
maximálně šesti (6) měsíců; rada však svolá valnou hromadu kdykoliv,
požádá-li o to alespoň třetina všech členů Spolku nebo kontrolor Spolku, a to
nejpozději do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti,
b) valná hromada se svolává oznámením na oficiálních webových stránkách
Spolku a rozesláním pozvánky všem členům Spolku na emailové adresy
uvedené v seznamu členů a to nejméně 30 dní předem; v pozvánce musí být
uvedeno místo, čas a program jednání,
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c) valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nestanovíli tyto stanovy jinak, a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
d) valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomno nejméně 35% všech členů;
není-li valná hromada schopná usnášení, svolá rada do jednoho měsíce
náhradní valnou hromadu; náhradní valná hromada je vždy schopna
usnášení; náhradní valnou hromadu je možné svolat společnou pozvánkou na
valnou hromadu i náhradní valnou hromadu; náhradní valná hromada může
jednat jen o záležitostech zařazených na program předchozího jednání valné
hromady,
e) náhradní valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů,
nestanoví-li tyto stanovy jinak, a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
f) valnou hromadu vede předsedající zvolený valnou hromadou,
g) na valné hromadě je nejprve zvolen předsedající, který je současně
zapisovatelem, ověřovatel zápisu a sčitatel hlasů; záležitost, která nebyla
zařazena na program jednání dle pozvánky, lze rozhodnout jen za účasti a se
souhlasem všech členů Spolku oprávněných o ní hlasovat; jednání valné
hromady jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis,
který spolupodepíše zvolený ověřovatel,
h) výhradně valné hromadě přísluší
1. volit z členů Spolku rovnou, přímou a veřejnou volbou členy rady na dobu
5 let,
2. volit z členů Spolku rovnou, přímou a veřejnou volbou kontrolora na dobu 5
let,
3. odvolávat členy rady nebo kontrolora Spolku,
4. schvalovat výši všech příspěvků podle návrhu rady, formou finančního
řádu,
5. schvalovat roční plán výdajů na činnost Spolku,
6. měnit stanovy, v tom případě rozhoduje valná hromada třípětinovou
většinou hlasů přítomných členů,
i) valné hromadě dále přísluší
1. schvalovat zprávu rady o hospodaření a zprávu kontrolora o revizi
hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
2. spolurozhodovat o zrušení spolku, jeho vstupu do likvidace a jmenování
osoby likvidátora a o naložení s majetkem Spolku a s likvidačním
zůstatkem v souladu s čl. 10 stanov,
3. spolurozhodovat o fúzi nebo o rozdělení Spolku,
4. rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito
stanovami, vnitřními předpisy, nebo pokud o rozhodnutí požádá rada.
2) Dílčí valné hromady
a) Valná hromada se může konat formou dílčích valných hromad, pokud ji takto
rada Spolku svolá. V takovém případě se dílčí valné hromady konají na
teritoriálním principu, kdy v jedné obci se koná nanejvýš jedna dílčí valná
hromada, přičemž současně se může konat jedna dílčí valná hromada pro
více obcí. O místu konání jednotlivých dílčích valných hromad rozhodne rada.
b) Dílčí valné hromady jsou oprávněni účastnit se členové Spolku s bydlištěm
v obvodu dané obce, pro kterou se daná dílčí valná hromada koná, přičemž
pro určení příslušnosti dílčí valné hromady je rozhodné místo bydliště člena
zapsané v seznamu členů ke dni rozeslání pozvánek na dílčí valné hromady
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c)

d)
e)
f)

(má-li člen rozdílné trvalé bydliště a adresu využívanou k připojení k síti
Spolku, je rozhodující tato adresa).
V pozvánce na dílčí valnou hromadu se výslovně uvede, že valná hromada se
koná formou dílčích valných hromad a dále, které konkrétní dílčí valné
hromady má člen Spolku právo se zúčastnit dle teritoriální příslušnosti.
Program jednání všech dílčích valných hromad musí být shodný, program
jednání uvedený na pozvánce není možné rozhodnutím dílčí valné hromady
měnit nebo doplňovat.
Všechny dílčí valné hromady se musí konat v rozmezí nanejvýš deseti po
sobě jdoucích kalendářních dnů, to neplatí pro případ konání náhradní dílčí
valné hromady.
Průběh, usnášeníschopnost a další pravidla konání dílčí valné hromady se řídí
přiměřeně ustanoveními pro konání valné hromady dle čl. 4 odst. 1.
Nejpozději do tří dnů ode dne konání dílčí valné hromady zašle předsedající
dílčí valné hromady zápis z dílčí valné hromady radě. Rada bez zbytečného
odkladu po obdržení zápisů ze všech dílčích valných hromad (vč. náhradních)
provede vyhodnocení výsledku, a to souhrnným způsobem, tedy tak, že sečte
dohromady účast členů na všech dílčích valných hromadách a u jednotlivých
bodů programu, o nichž probíhalo hlasování, sečte všechny hlasy pro, proti i
zdržel se ze všech dílčích valných hromad a vyhodnotí výsledky hlasování
jako celek. Celkové výsledky hlasování je rada povinna zveřejnit bez
zbytečného odkladu na webových stránkách Spolku, a to po dobu nejméně 30
dnů.

3) Rada
a) rada je výkonným orgánem Spolku a je nejméně tříčlenná, členem rady
Spolku může být pouze zletilá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním
úkonům, je aktivním členem nebo zástupcem aktivního člena (právnické
osoby) podílejícím se na rozvoji Spolku po dobu alespoň 36 měsíců
předcházejících datu konání valné hromady, k datu konání valné hromady
disponuje čistým trestním rejstříkem a v posledních 24 měsících neporušila
žádný z vnitřních předpisů Spolku,
b) radě přísluší
1. ze svých členů volit a odvolávat předsedu Spolku,
2. přijímat vnitřní předpisy Spolku ve všech věcech s výjimkou otázek
výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,
3. rozhodovat o přijetí nových členů Spolku a o vyloučení členů ze Spolku,
4. vést seznam členů Spolku jakož i jeho podpůrné evidence,
5. spravovat majetek Spolku,
c) radě dále přísluší
1. svolávat valnou hromadu,
2. podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření,
3. provádět další činnosti určené radě těmito stanovami, nebo vnitřními
předpisy,
4. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, jakož i
provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům Spolku,
d) zasedání rady svolává předseda Spolku zpravidla jedenkrát měsíčně,
nejméně však jedenkrát za tři měsíce,
e) rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů; rada je schopna usnášení, jsouli přítomni alespoň 3 členové rady,
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f) rozhodnutí rady jsou písemná, opatřená podpisy přítomných členů rady,
g) rada umožní všem členům Spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí a
rozhodnutí rady, kontrolorovi pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů
souvisejících s činností Spolku.
4) Předseda
a) předseda je statutárním orgánem 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.
5) Kontrolor
a) kontrolor je revizním a kontrolním orgánem Spolku,
b) kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření Spolku, zejména
účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností Spolku; rada je
povinna poskytnout kontrolorovi veškeré materiály související s činností
Spolku,
c) alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a valné hromadě předkládá
zprávu o kontrole hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok,
d) kontrolorem může být pouze zletilá fyzická osoba, která je plně způsobilá k
právním úkonům, je nejlépe aktivním členem nebo zástupcem aktivního člena
podílejícím se na rozvoji Spolku po dobu alespoň 36 měsíců předcházejících
datu konání valné hromady, k datu konání valné hromady disponuje čistým
trestním rejstříkem a v posledních 36 měsících neporušila žádný z vnitřních
předpisů Spolku.
6) Společná ustanovení o orgánech Spolku
a) funkce v orgánech Spolku jsou čestné,
b) funkce kontrolora a člena rady jsou neslučitelné.
Čl. 6
Odborné komise
1) Odborné komise (dále jen „komise“) jsou expertními poradními orgány, které
zřizuje valná hromada nebo rada Spolku k řešení a posuzování odborné nebo
speciální problematiky.
2) Okruhy působnosti a úkoly určuje orgán, který komisi ustanovil. Tentýž orgán
rozhodne i o počtu členů komise, jejím personálním obsazení i jejím zrušení.
3) Komise sama volí ze svého středu zástupce, který řídí její práci a zastupuje ji při
jednání s jejím zřizovatelem.
4) Doporučení odborných komisí nejsou pro jejich zřizovatele závazná.
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Čl. 7
Zásady hospodaření
1) Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
a) členské příspěvky, jejichž výši stanovuje valná hromada finančním řádem
1. pravidelný členský příspěvek,
2. jednorázový vstupní členský příspěvek,
3. příspěvek na infrastrukturu,
b) dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,
c) příjmy z činností při naplňování cílů Spolku,
d) výnosy z majetku,
e) 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
následujícím období podle rozpočtu schváleného radou.
4) Hospodaření Spolku se řídí vnitřními předpisy Spolku a obecně závaznými
právními předpisy.
5) Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději
do konce června následujícího roku.
6) Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá rada ke schválení
valné hromadě.
7) Členové odpovídají za závazky Spolku pouze do výše svých členských příspěvků.
Čl. 8
Neplatnost rozhodnutí orgánu Spolku
1) Každý člen Spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Spolku pro jeho
rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u
orgánů Spolku.
2) Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se
navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do
jednoho roku od přijetí.
Čl. 9
Zánik Spolku
1) Pro ukončení činnosti spolku, tedy jeho zrušení s likvidací, jakož i pro rozhodnutí
o fúzi s jiným subjektem nebo pro rozhodnutí o rozdělení Spolku je zapotřebí
jednomyslný souhlas Rady, kontrolora, kontrolní komise a Valné hromady.
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2) O rozhodnutích dle předchozího odstavce se v rámci každého orgánu hlasuje
následovně:
a) Rada – prostá většina všech členů Rady, v případě rovnosti hlasů má
rozhodující význam hlas předsedy,
b) kontrolor – vysloví se pro anebo proti zániku spolku,
c) kontrolní komise – jestliže je zřízena a nahrazuje funkci kontrolora, je nutný
jednomyslný konsensus všech členů,
d) Valná hromada – rozhodnutí ve výše uvedeném smyslu může přijmout
pouze Valná hromada, nikoliv náhradní Valná hromada. Hlasování je
platné, zúčastní-li se této Valné hromady minimálně 90% všech zapsaných
členů spolku a pro přijetí rozhodnutí o zrušení, fúzi nebo rozdělení Spolku
hlasuje minimálně 90% přítomných.
Čl. 10
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
1) V případě zrušení spolku bude jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na
jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům
Spolku, přičemž tuto osobu určí valná hromada, která rozhodne o zrušení Spolku.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1) Pro svou činnost vydá Spolek minimálně tyto interní předpisy
a) organizační řád – řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob
spolupráce,
b) jednací řád – určuje, jak jednají a rozhodují orgány Spolku,
c) provozní řád počítačové sítě – upřesňuje etiku chování na počítačové síti,
d) finanční řád - řeší pravidla a způsob financování Spolku, výši členských
příspěvků a výši poplatků za jednotlivé produkty Spolku.
2) Ukončením členství končí i činnost v orgánech Spolku.
3) Tyto Stanovy jsou platné okamžikem jejich schválení.

V Klimkovicích dne: 25.10.2015
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