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Stanovy CZFree.Net - Praha, z.s.p.o. 

čl. I. Základní ustanovení 

1. Název sdružení je CZFree.Net - Praha, z.s.p.o.  

2. CZFree.Net - Praha, z.s.p.o. (dále jen „Sdružení“) je zájmové sdružení právnických osob 

vzniklé dne 25. září 2007 dle zák č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.  

3. Sdružení je založeno na dobu neurčitou.  

4. Sídlem Sdružení je Praha 4, Na brázdě 1332/3 – Michle, 141 00. 

5. Identifikační číslo Sdružení je 75117410. Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku pod 

spisovou značkou L 58694 vedenou  Městským soudem v Praze. 

čl. II. Účel a předmět činnosti Sdružení  

1. Účel Sdružení je propojení členských sítí za účelem širokopásmové komunikace 

a vzájemných toků dat uživatelů těchto sítí. 

2. Účelem Sdružení je členství v dalších spolcích a sdruženích, které vykonávají stejnou nebo 

obdobnou činnost Sdružení a jejich členů a spolupráce s dalšími takovými subjekty. 

3. Účelem Sdružení je podpora budování společné infrastruktury převážně z úspor vzniklých 

členstvím ve Sdružení. 

4. Sdružení zejména:  

a) provádí výzkum a vývoj technických a programových prostředků vhodných 

pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,  

b) vytváří a zajišťuje provoz počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, realizuje 

související projekty pro vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí, 

c) poskytuje poradenské a konzultační služby členům,  

d) spolupracuje se subjekty, které sledují slučitelné cíle.  

5. Sdružení nevykonává vedlejší hospodářskou činnost. 

čl. III. Členství ve Sdružení, jeho vznik a zánik 

1. Řádným členem Sdružení (dále jen členem) se může stát každá právnická osoba, která: 

a) se chce účastnit prací naplňujících cíle Sdružení,  

b) provozuje síť ve velikosti CZF autonomního systému nebo je za takovou síť stávajícími 

členy uznána, 

c) vybuduje do Sdružením požadovaného termínu přípojku do propojovacího centra,  

d) souhlasí s případnými pravidly Sdružení vázanými na tuto přípojku, 

e) uhradí vstupní členský příspěvek, bude-li valnou hromadou stanoven.  

2. Členství ve Sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.  

3. O vzniku členství rozhoduje valná hromada. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství 

nemusí valná hromada zdůvodňovat.  

4. Členství může být každému členovi pozastaveno valnou hromadou. Při pozastaveném 

členství člen nemá právo využívat výhod plynoucích z členství ve Sdružení.  
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Pozastavení může být učiněno valnou hromadou: 

a) na vlastní žádost člena,  

b) po závažném porušení stanov nebo dalších vnitřních předpisů Sdružení.  

5. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů Sdružení.  

6. Členství ve Sdružení zaniká: 

a) dobrovolným vystoupením člena ze Sdružení,  

b) rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena,  

c) zánikem člena – právnické osoby,  

d) uplynutím posledního dne lhůty, která byla valnou hromadou písemně stanovena 

členovi k odstranění závadného stavu.  

7. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen Sdružení zvlášť 

závažným způsobem porušuje povinnosti vyplývající ze členství, nebo poškozuje dobré 

jméno Sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení 

ze Sdružení upozorněn rozhodnutím valné hromady a nesjednal v přiměřené lhůtě nápravu 

a svého škodlivého jednání nezanechal.  

čl. IV. Přidružené členství ve Sdružení 

1. Přidruženým členem Sdružení se může stát každá právnická osoba, která splní podmínky 

čl. III. stanov. 

čl. V. Práva a povinnosti člena  

1. Člen Sdružení má právo: 

a) účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a vznášet návrhy,  

b) vykonávat kontrolní činnost, zejména v oblasti hospodaření Sdružení, účetnictví 

a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností Sdružení. Předseda, jak je tento pojem 

definován níže) je povinen umožnit členům nahlédnout do veškerých materiálů 

souvisejících s činností Sdružení.  

2. Člen Sdružení má povinnost: 

a) respektovat a dodržovat stanovy Sdružení, jakož i všechny vnitřní předpisy, řády 

a rozhodnutí orgánů Sdružení, 

b) platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky určené valnou hromadou,  

c) oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů Sdružení; tyto změny je člen 

povinen oznámit Sdružení do 30 dnů ode dne, kdy nastaly,  

d) plnit závazky přijaté členem na valné hromadě, 

e) udržovat svou přípojku do propojovacího centra v dobrém a provozuschopném stavu, 

jakož i dodržovat její technické parametry stanovené Sdružením.  

f) hradit pravidelné příspěvky stanovené valnou hromadou, kdy tyto mohou být stanoveny v rámci 

finančního řádu sdružení. 
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čl. VI. Práva a povinnosti přidruženého člena  

1. Přidružený člen má právo být přítomen jednání valné hromady a vznášet na ní návrhy. 

Přidružený člen nemůže být volen do orgánů Sdružení a není oprávněn na valné hromadě 

hlasovat. 

2. Přidružený člen má veškeré povinnosti řádného člena dle čl. V. odst. 2.  

čl. VII. Orgány Sdružení  

1. Valná hromada: 

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. Každý člen sdružení má právo účastnit 

se jednání valné hromady. Člen sdružení na valné hromadě jedná svým statutárním 

orgánem, popřípadě členem (členy) statutárního orgánu, který je dle výpisu 

z obchodního rejstříku oprávněn jednat jménem člena sdružení. Člen je oprávněn 

se na valné hromadě nechat zastoupit popřípadě zástupcem na základě písemné plné 

moci.  

b) Valnou hromadu svolává předseda nebo jakýkoli místopředseda sdružení nejméně 

1x ročně, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období. 

Požádá-li o to alespoň třetina všech členů, musí předseda nebo místopředseda valnou 

hromadu svolat, a to nejpozději do jednoho měsíce.  

c) Valná hromada se svolává tak, že svolavatel zašle pozvánku obsahující místo a čas 

konání všem členům sdružení elektronicky na emailovou adresu uvedenou v seznamu 

členů a to nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. Součástí 

pozvánky je i návrh programu Valné hromady. Jsou-li na valné hromadě přítomni 

všichni členi Sdružení, mohou se vzdát práva na včasné svolání valné hromady. 

d) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li zákon vyšší 

počet   hlasů, s výjimkou záležitostí uvedených pod písm. q) bodem (ii) a bodem (iv) 

tohoto článku, kdy valná hromada rozhoduje 3/5 většinou hlasů přítomných členů. 

Každý člen má jeden hlas.  

e) Valná hromada je vždy usnášeníschopná, byla-li řádně svolána. 

f) Valnou hromadu vede předseda Sdružení (předseda v okamžiku zahájení valné 

hromady), v jeho nepřítomnosti si valná hromada svého předsedajícího sama zvolí. 

Valná hromada volí zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.  

g) Na valné hromadě je  možná  změna nebo doplnění programu pouze, jsou li přítomni 

všichni členové Sdružení. 

h) Jednání valné hromady jsou přístupná zástupcům členů a valnou hromadou schválených 

hostů. 

i) Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, ke kterému má každý člen právo 

doplnění. 

j) Námitky k zápisu mohou být vzneseny do tří dnů od zveřejnění zápisu. Změny zápisu 

musí být následně odsouhlaseny členy, kteří se valné hromady zúčastnili. 

k) členi mohou hlasovat i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Osoba 

oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem členů návrh rozhodnutí, který 

obsahuje:  
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(i)   text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,  

(ii)   lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů;                     

  pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,  

(iii)  podklady potřebné pro jeho přijetí.  

l) Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas                         

s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.  

m) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů. 

n) Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná 

jednání svolat způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady všem 

členům bez zbytečného odkladu. 

o) Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu 

s využitím technických prostředků. Za hlasování na valné hromadě s využitím 

technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování. 

p) V případě hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mino valnou hromadu 

s využitím technických prostředků musí být podmínky tohoto hlasování nebo 

rozhodování určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné 

vykonat hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti 

takto hlasujících členů nepřihlíží. Podmínky rozhodování nebo hlasování valné hromady 

s využitím technických prostředků určí představenstvo a vždy se uvedou v pozvánce 

na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí.  

q)  Výhradně valné hromadě přísluší:  

(i)   schvalovat výši členských příspěvků 

(ii)  měnit stanovy,  

(iii)  schvalovat zprávu předsedy o činnosti a hospodaření za uplynulé období 

od minulé valné hromady,  

(iv)   rozhodnout o zrušení Sdružení a prohlášení likvidace a v případě zrušení 

Sdružení s likvidací rozhodovat o provedení likvidace a o naložení s majetkem 

a likvidačním zůstatkem,  

(v)   rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, 

vnitřní předpisy, nebo pokud o rozhodnutí požádá předseda nebo pokud 

si valná hromada sama vyhradí rozhodování o některých záležitostech, 

(vi)   volit a odvolávat představenstvo - předsedu a dva místopředsedy, 

(vii)  udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, 

nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat 

členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Sdružení. 

(viii) stanovit výši vstupního a pravidelného členského příspěvku a rozhodnout v 

odůvodněných případech o prominutí povinnosti člena uhradit příspěvky a je-li 

to potřebné, vydat finanční nebo provozní řád Sdružení, valná hromada je 

oprávněna pověřit vydáním finančního nebo provozního řádu představenstvo. 

2. Představenstvo  

a) Představenstvo se skládá z předsedy představenstva a dvou místopředsedů 

představenstva, kteří jsou voleni valnou hromadu a to jak jako členi, tak do funkce 
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předsedy nebo místopředsedy. Představenstvo je statutární orgán Sdružení. 

Představenstvo respektuje rozhodnutí valné hromady. 

b) Představenstvo za Sdružení jedná a zavazuje ho, a to předseda představenstva 

samostatně nebo dva místopředsedové představenstva společně. 

c) Za Sdružení se předseda nebo místopředsedové společně podepisuje tak, 

že k napsanému nebo natištěnému názvu Sdružená připojí svůj podpis a údaj o funkci.  

d) Představenstvo je oprávněno činit v době mezi zasedáními valné hromady veškerá 

opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Sdružení,  

e) Funkční období předsedy a místopředsedů je 5 let.  

f) Předseda a místopředsedové mají povinnost seznámit předem všechny členy Sdružení se 

závažnějšími rozhodnutími, kteří se mohou během sedmi dnů k těmto rozhodnutím 

vyjádřit. Nesouhlasí-li s nimi alespoň 1/3 členů, pak předseda nebo místopředseda 

bezodkladně k tomuto svolá valnou hromadu a dané rozhodnutí nesmí být vykonáno 

do rozhodnutí valné hromady.  

g) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která 

je pro Sdružení nevhodná. Odstoupení musí být adresováno zbývajícím členům 

Sdružení. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání 

odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti 

odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit 

z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení 

o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, 

že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení 

z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí 

jiný okamžik zániku výkonu funkce. 

čl. VIII. Zásady hospodaření  

1. Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména: 

a) vstupní, pravidelné a mimořádné členské příspěvky,  

b) dary,  

c) příjmy z činností při naplňování cílů Sdružení.  

2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti Sdružení 

a k zajištění jeho provozu.  

3. Cílem činnosti Sdružení není dosažení zisku. Případný přebytek hospodaření se použije 

v následujícím období podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.  

4. Členové odpovídají za závazky Sdružení pouze do výše svých neuhrazených členských 

příspěvků. 

5. Hospodaření Sdružení se řídí vnitřními předpisy Sdružení a obecně závaznými právními 

předpisy.  

6. Účetní závěrka musí být projednána valnou hromadou, a to do šesti měsíců od konce 

daného účetního období..  

7. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá předseda valné hromadě 

ke schválení.  

8. Účetnictví a administrativu zajišťuje představenstvo.  
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čl. IX. Vnitřní předpisy Sdružení  

1. Valná hromada je oprávněna vydat pro potřeby řádného chodu Sdružení provozní 

a finanční řád.  

2. Interní řády jsou veřejné, platný text je vždy zveřejněn na webových stránkách Sdružení.  

čl. X. Zrušení a likvidace Sdružení  

1. Sdružení se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Sdružení, jinak 

dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato. Po zrušení Sdružení se provede likvidace Sdružení.  

2. Sdružení zaniká ke dni výmazu ze spolkového rejstříku.  

3. Pro likvidaci Sdružení se použijí ustanovení o likvidaci spolku zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění. Po skončení likvidace Sdružení se provede vypořádání 

likvidačního zůstatku. Podíl jednotlivých členů Sdružení na likvidačním zůstatku se určí 

poměrem ukončených roků členství člena Sdružení k souhrnu všech ukončených roků 

členství všech členů Sdružení. 

 

 

 

V Praze dne 15. 11. 2019 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Martin Vilímovský 

předseda představenstva sdružení 


