Stanovy itSMF Czech Republic, z.s. (platné úplné znění)
Článek I: Název a sídlo spolku a další úvodní ustanovení
I.1. Název spolku zní: itSMF Czech Republic, z.s.
I.2. Sídlem spolku je: Rybná 24 / čp. 716, 110 00 Praha 1 – Staré Město.
I.3. Identifikační číslo spolku je: 270 28 976.
I.4. Spolek je právnickou osobou; v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků
odpovídá svým majetkem.
I.5. Spolek je nezisková, nevládní a nezávislá organizace.
I.6. Spolek je založen na dobu neurčitou.
I.7. Jednacím jazykem ve spolku je čeština.

Článek II: Účel spolku
II.1. Účelem spolku je podpora nezávislého poznávání a zdokonalování procesů a systémů pro řízení služeb
informačních technologií (Information Technology Service Management) včetně jejich tvorby, provozování,
údržby a propagace v České republice.
II.2. Svého účelu spolek dosahuje zejména podporou výměny zkušeností odborníků ohledně IT služeb (například
odborně zaměřenými konferencemi), jakož i spoluprací s dalšími subjekty, jejichž činnost se dotýká účelu spolku,
včetně obdobných organizací mimo území České republiky.

Článek III: Práva a povinnosti člena a spolku a členské příspěvky
III.1. Přijetím členství ve spolku (dále též jen „členství“) se člen spolku (dále též jen „člen“) zavazuje chovat se
vůči spolku čestně, zachovávat jeho vnitřní řád a šetřit oprávněné zájmy spolku.
III.2. Spolek šetří členská práva i oprávněné zájmy svých členů a nesmí žádného svého člena bezdůvodně
zvýhodňovat ani znevýhodňovat.
III.3. Nikdo nesmí být nucen ke členství a nikomu nesmí být bráněno ze spolku vystoupit. Nikdo nemá nárok na
přijetí za člena.
III.4. Nestanoví-li zákon a tyto stanovy jinak, má člen v souladu se zákonem a těmito stanovami a) právo účastnit
se činnosti spolku a rozhodování ve spolku, zejména na valné hromadě, b) právo volit a být volen do volených
orgánů spolku, c) požadovat od volených orgánů spolku odpovědi a reakce na otázky a podněty ohledně činnosti
spolku, d) navrhovat postupy a aktivity k dosažení účelu spolku, e) využívat informace spolku pro členy, zejména
v příslušné sekci webových stránek spolku, a f) další práva, stanoví-li tak zákon, tyto stanovy nebo rozhodnutí
spolku (např. právo využívat členské slevy a obdobné výhody).
III.5. Člen je povinen v souladu se zákonem a těmito stanovami a) přispívat podle svých možností k činnosti
spolku a dosahování jeho účelu, b) platit členské příspěvky, nejde-li o čestného člena, c) dodržovat tyto stanovy a
rozhodnutí orgánů spolku a d) plnit další povinnosti, stanoví-li tak zákon, tyto stanovy nebo rozhodnutí spolku.
III.6. Řádný členský příspěvek se hradí vždy na kalendářní rok; je splatný do 31. ledna kalendářního roku, za
který je placen. (Pokud někomu vznikne členství v jiném měsíci než v lednu, může mu předsednictvo členský
příspěvek na příslušný kalendářní rok přiměřeně snížit; na toto snížení není nárok.) Výši členského příspěvku
stanoví valná hromada, přičemž jednotlivé kategorie členů mohou mít příspěvky stanovené rozdílně.
III.7. Kromě řádného členského příspěvku může valná hromada na návrh předsednictva výjimečně stanovit též
povinnost členů hradit mimořádný členský příspěvek a stanovit jeho výši a přiměřenou dobu splatnosti. Návrh
musí být písemně odůvodněn, zejména nutností vyrovnat rozpočet resp. hospodaření spolku (včetně zdůvodnění,
proč spolek nemůže vyrovnaného rozpočtu resp. hospodaření dosáhnout bez mimořádného členského příspěvku).
O povinnosti hradit mimořádný členský příspěvek může valná hromada rozhodnout i podmíněně, vždy však se
stanovením jeho maximální výše: v takovém případě pak, nastanou-li příslušné podmínky, stanoví jeho výši a
přiměřenou dobu jeho splatnosti předsednictvo. Valná hromada může později rozhodnout, že členem zaplacený
mimořádný členský příspěvek bude zcela či zčásti započten na jeho roční příspěvek v následujících letech (vždy,
pokud to hospodaření spolku umožní, je předsednictvo povinno takové rozhodnutí valné hromadě navrhnout).
III.8. Spolek může poskytnout některým členům, například studentům, slevu na řádném i na mimořádném
členském příspěvku; o tom rozhoduje valná hromada, která tím může pověřit předsednictvo.
III.9. Spolek eviduje jméno, datum narození a bydliště člena – fyzické osoby, a název, identifikační či jiné
obdobné číslo a sídlo člena – právnické osoby. Spolek eviduje též kontaktní údaje o členech, jakož i den a způsob
vzniku a zániku členství. Právnická osoba musí již v přihlášce za člena sdělit spolku, kdo ji bude vůči spolku

zastupovat. Totéž platí o členových zaměstnancích a obdobných fyzických osobách, pro které člen požaduje
právo osobní účasti na aktivitách spolku (členské místo). Také skutečnosti podle předcházejících dvou vět spolek
eviduje. Člen je povinen spolku písemně bez zbytečného prodlení (a to předem, nevylučuje-li to povaha věci)
písemně oznámit údaje, uvedené v tomto bodě stanov, a každou jejich změnu; spolek je povinen údaje, i každou
jejich změnu, zaevidovat bez zbytečného odkladu poté, co se o nich od člena dozvěděl.

Článek IV: Vznik a zánik členství
IV.1. Členství vzniká na dobu neurčitou.
IV.2. Členem může být fyzická nebo právnická osoba, která působí v oblasti informačních a komunikačních
technologií a IT služeb nebo tyto technologie a IT služby využívá při své činnosti.
IV.3. O přijetí nového člena rozhoduje předsednictvo, a to na základě písemné přihlášky za člena, podepsané
uchazečem o členství. Kdo se uchází o členství, projevuje tím vůli být vázán stanovami a plnit povinnosti člena, a
to vše již od okamžiku, kdy se stane členem.
IV.4. Podmínkou vzniku členství je a) kladné rozhodnutí předsednictva o přijetí za člena a b) zaplacení řádného
členského příspěvku do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí za člena; pokud valná hromada rozhodne též o
povinnosti zaplatit zápisné, je podmínkou vzniku členství kromě toho též zaplacení zápisného, a to v téže lhůtě.
Splnil-li někdo podmínky pro vznik členství splněny v různých dnech, vzniká mu členství posledního dne z nich.
IV.5. K návrhu nejméně pěti členů může valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných rozhodnout o tom,
že se fyzická osoba s přihlédnutím k jejímu přínosu pro spolek nebo jeho obor jmenuje čestným členem spolku.
Nebyla-li tato osoba před tímto rozhodnutím valné hromady členem, vzniká jí dnem tohoto rozhodnutí členství,
pokud s tím předem projevila souhlas. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky a je-li přítomen na
jednání orgánu spolku, udělí se mu na tomto jednání slovo, jestliže o to požádá. Jinak má čestný člen spolku,
není-li v těchto stanovách nebo v rozhodnutí spolku stanoveno jinak, práva a povinnosti jako každý jiný člen.
IV.6. Členství končí a) smrtí člena, který je fyzickou osobou, nebo jeho prohlášením za mrtvého, b) zánikem
člena, který je právnickou osobou, bez právního nástupce, c) nezaplacením členského příspěvku ani do 15 dnů
ode dne jeho splatnosti, d) dohodou člena se spolkem o zániku členství, e) vystoupením člena ze spolku, f)
vyloučením člena ze spolku, a g) jinými způsoby, které stanoví zákon nebo tyto stanovy.
IV.7. Dohoda o zániku členství i oznámení o vystoupení člena ze spolku musí mít písemnou formu. Jestliže bylo
oznámení o vystoupení člena ze spolku doručeno spolku mezi 1. lednem a 31. říjnem, členství končí uplynutím
31. prosince téhož kalendářního roku, a jestliže bylo oznámení doručeno spolku mezi 1. listopadem a 31.
prosincem, skončí členství 31. prosince následujícího kalendářního roku; toto ustanovení se nepoužije, jestliže
členství vystupujícího člena skončí z jiného důvodu dříve.
IV.8. O vyloučení člena ze spolku rozhoduje valná hromada. Nestanoví-li zákon výslovně jinak, může být člen
vyloučen, jestliže a) porušil své členské povinnosti, stanovené zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím
spolku, b) přestal splňovat podmínky pro členství, c) nezaplatil členský příspěvek nebo je vůči spolku nečinný; d)
byl odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na spolku nebo členu spolku; člen může být vyloučen též z jiného
důvodu, stanoví-li tak zákon nebo tyto stanovy.
IV.9. Předsednictvo může rozhodnout, že členovi, u kterého spatřuje podmínky pro vyloučení ze spolku, a) udělí
výstrahu před vyloučením nebo b) pozastaví členství ve spolku do nejbližší valné hromady; může též učinit
oboje. Rozhodnutí musí být odůvodněno. Kdo má pozastavené členství, nemůže vykonávat svá členská práva,
ledaže jde o jejich výkon v souvislosti s obranou proti rozhodnutí předsednictva podle tohoto bodu stanov.
IV.10. Z důvodu zániku členství nemá nikdo nárok na žádnou část majetku spolku ani na jiné plnění od spolku
(též zaplacené členské příspěvky se nikomu nevracejí). Obdobně nemůže spolek z důvodu zániku členství po
nikom požadovat žádné náhrady či jiné kompenzace do té doby čerpaných výhod, vyplývajících z členství.
Zánikem členství nezaniká povinnost hradit členský příspěvek, o němž bylo rozhodnuto před dnem zániku
členství.

Článek V: Společná ustanovení o orgánech spolku
V.1. Orgány spolku jsou: valná hromada a předsednictvo. Předsednictvo je voleným orgánem spolku. Jednání
orgánů spolku se svolává na území České republiky, zpravidla do Prahy. Při zahájení jednání orgánu spolku se
vždy zjistí a vyhlásí počet přítomných, a to podle listiny přítomných.
V.2. Orgán spolku je způsobilý se usnášet za přítomnosti členů, kteří mají v orgánu většinu všech hlasů, ledaže
zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak.
V.3. K přijetí rozhodnutí orgánu spolku se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů orgánu, ledaže zákon
nebo tyto stanovy stanoví jinak. Hlasuje se veřejně, ledaže se orgán pro konkrétní hlasování před jeho započetím
výslovně usnese, že se bude hlasovat tajně.

V.4. Každý člen orgánu má při hlasování počet hlasů daný typem členství.
V.5. Nerozhodne-li orgán spolku výslovně jinak, není jeho jednání přístupné jiným osobám než jeho členům a
čestným členům spolku a jednání řídí předseda orgánu (v případě valné hromady předseda předsednictva, je-li
přítomen), který také určuje zapisovatele, vyhlašuje výsledky jednotlivých hlasování a podepisuje zápis z jednání.
V.6. O průběhu jednání orgánu spolku se pořídí zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu
jednání orgánu, přijatá usnesení a výsledky hlasování, případně i nepřijaté námitky členů orgánu, kteří požádali
o jejich zaprotokolování. Nesouhlasí-li člen orgánu spolku s usnesením, má právo požadovat, aby to bylo
v zápise uvedeno; nesouhlas ani jeho uvedení v zápise jej však nezbavuje povinnosti plnit přijaté usnesení.
Nestanoví-li zákon, tyto stanovy či platné rozhodnutí orgánu spolku výslovně jinak, pořídí zápis předseda orgánu
(v případě valné hromady předseda předsednictva) a jeho kopii odešle nebo doručí členům orgánu do třiceti dnů
od data jednání; pozvánku k jednání a listinu přítomných pak připojí k originálu zápisu.
V.7. Pokud to zákon ani tyto stanovy nevylučují, připouští se ve volených orgánech spolku rozhodování per
rollam (mimo zasedání).
V.8. Člen voleného orgánu spolku může být jen bezúhonný a plně svéprávný člen – fyzická osoba. Každý člen
voleného orgánu spolku je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou vůči spolku, s potřebnými
znalostmi a pečlivostí a s péčí řádného hospodáře a musí dodržovat zákon a tyto stanovy.
V.9. Funkční období členů volených orgánů spolku je tříleté. Každý může být současně členem pouze jednoho
voleného orgánu. Každý může být volen opakovaně. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením
došlým spolku, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. Ten, komu zanikla funkce ve
voleném orgánu, je povinen spolku bez prodlení vydat všechny listiny i jiné věci, související s jeho výkonem
funkce; to neplatí, byl-li do téhož orgánu zvolen znovu a navazuje-li jeho nové funkční období bezprostředně na
den zániku funkce.

Článek VI: Valná hromada
VI.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku; tvoří ji všichni členové. Dílčí valné hromady se
nepřipouštějí.
VI.2. Valnou hromadu svolává předsednictvo tak, aby se konala nejméně jedenkrát do roka. Předsednictvo svolá
valnou hromadu rovněž vždy, je-li to v důležitém zájmu spolku, a bez zbytečného odkladu (nejpozději však do
čtyř týdnů od doručení žádosti spolku) také vždy, požádá-li o to písemně alespoň jedna desetina členů spolku.
Pozvánka na valnou hromadu musí vždy obsahovat návrh programu a musí být datována a zveřejněna na
webových stránkách spolku nejpozději 15 dnů před dnem, na který je valná hromada svolána.
VI.3. Člen se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.
VI.4. Členové se při příchodu na valnou hromadu registrují. Člen – fyzická osoba se musí při registraci prokázat
svým platným průkazem totožnosti. Kdo hodlá na valné hromadě jednat za člena – právnickou osobu, předloží při
registraci kromě svého platného průkazu totožnosti také ne více než 90 dnů starý výpis té právnické osoby z
veřejného rejstříku (příp. jinou obdobnou listinu, zejména z jiné evidence právnických osob, jde-li o právnickou
osobu, která se do veřejného rejstříku nezapisuje), z něhož je patrné, že je za právnickou osobu oprávněn jednat;
pokud je členem – právnickou osobou zahraniční osoba a tyto doklady pocházejí z ciziny, musí být opatřeny
apostilou nebo vyšším ověřením, jakož i úředním překladem do češtiny. K listinám, které nesplňují výše uvedené
náležitosti, se nepřihlédne. Předsednictvo může rozhodnout, že se od prokazování průkazem totožnosti upustí,
jestliže je příchozí osobně znám alespoň dvěma přítomným členům předsednictva; obdobně to platí u
prokazování oprávnění příchozího jednat za právnickou osobu.
VI.5. Ustanovení bodu VI.4 těchto stanov platí obdobně pro toho, koho člen – fyzická osoba nebo člen –
právnická osoba (jakožto zmocněnec) zmocnil (coby zmocnitele) k zastoupení na valné hromadě na základě plné
moci. Takové zastoupení člena může započít až poté, co se spolku doručí písemná plná moc s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele (zastoupeného člena), z níž musí vyplývat i rozsah zmocněncova oprávnění a to, zda byla
udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách; tato plná moc musí být spolku doručena
nejpozději při příchodu zmocnitele na první valnou hromadu, kde podle ní hodlá člena zastupovat. Ustanovení
předcházející věty platí i pro jakékoliv jiné listiny, osvědčující zastoupení člena.
VI.6. Pokud člen požadoval právo osobní účasti více svých zaměstnanců a obdobných fyzických osob na
aktivitách spolku (členská místa podle čtvrté věty bodu III.9 těchto stanov) a spolek této žádosti vyhověl, má člen
za každých 5 členských míst po jednom dalším hlasu (kromě svého hlasu) na valné hromadě, a to až do
celkového počtu 15 členských míst, při nichž má člen na valné hromadě kromě svého hlasu další tři hlasy, celkem
tedy čtyři hlasy. Přesáhne-li počet členských míst u jednoho člena 15, pak za každých dalších 10 členských míst
nad prvních patnáct má člen další hlas, a to až do celkového počtu jednoho sta členských míst, tzn. má-li 25
členských míst, má na valné hromadě kromě svého hlasu další čtyři hlasy, celkem tedy pět hlasů, a má-li 100

členských míst, má na valné hromadě kromě svého hlasu dalších jedenáct hlasů, celkem tedy dvanáct hlasů.
Ke členským místům nad prvních sto se pro tyto účely již nepřihlíží (počet členských míst však není omezen).
VI.7. Valná hromada a) mění stanovy, b) volí a odvolává členy volených orgánů spolku a rozhoduje o jejich
odměňování, c) schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu, d) rozhoduje o cílech, zásadách a koncepci činnosti
spolku, e) rozhoduje o hospodaření spolku, zejména schvaluje zásady hospodaření spolku a rozpočet spolku
(včetně rozpočtu spolkem pořádaných konferencí) a rozhoduje o výši členských příspěvků, f) rozhoduje o
vyloučení ze spolku, g) rozhoduje o rozpuštění spolku a o jeho sloučení s jiným subjektem, h) rozhoduje o
dalších otázkách, stanoví-li tak zákon nebo tyto stanovy, jakož i o otázkách, v nichž si valná hromada v souladu
se zákonem a s těmito stanovami rozhodování vyhradí.
VI.8. K usnášeníschopnosti při rozhodování a) o změně stanov (s výjimkou takové změny, která stanovy výlučně
přizpůsobuje zákonu), b) o zadlužení spolku (s výjimkou výjimečného přijetí překlenovacího či obdobného úvěru
spolkem k úhradě výdajů, obsažených ve schváleném rozpočtu a nepřevyšujících obdobné výdaje spolku podle
poslední schválené účetní závěrky, která takové výdaje zohledňovala) a c) o zcizení nebo o zatížení nemovitého
majetku spolku se vyžaduje zvýšené kvórum, a to přítomnost nejméně dvou třetin členů; také k přijetí rozhodnutí
se v těchto případech vyžaduje zvýšené kvórum, a to souhlas dvou třetin přítomných členů.
VI.9. Do kvóra se na valné hromadě nezapočítávají ti členové, kterým byla v aktuálním období poskytnuta sleva
na členském příspěvku podle bodu III.8 těchto stanov; pokud tito členové na valné hromadě hlasují, mají jen
poradní hlas.
VI.10. Není-li valná hromada schopna se usnášet, může předsednictvo svolat náhradní valnou hromadu, a to
postupem podle bodu VI.2 těchto stanov s nezměněným pořadem jednání; takto svolaná náhradní valná hromada
je schopna se usnášet – nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak – bez ohledu na první větu bodu V.2 těchto
stanov. To neplatí, jde-li o rozhodování podle bodu VI.8 těchto stanov.

Článek VII: Předsednictvo a jednání za spolek
VII.1. Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem spolku. Předsednictvo řídí činnost spolku a plní
usnesení valné hromady, není-li toto usnesení v rozporu se zákonem, a odpovídá jí za svou činnost.
Předsednictvo zajišťuje činnost spolku, včetně řádného vedení účetnictví a dokumentace a evidence podle bodu
III.9 těchto stanov, jakož i evidenci dárců a partnerů spolku a spolupráci s nimi. Předsednictvo předkládá valné
hromadě ke schválení účetní závěrku a výroční zprávu, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení kalendářního
roku, kterého se týkají; tyto podklady musí být podepsány všemi členy předsednictva, v případě absence podpisu
musí být připojeno zdůvodnění. Předsednictvo vykonává rovněž další činnosti, které vyplývají ze zákona, z
těchto stanov a z rozhodnutí valné hromady. Předsednictvo jedná za spolek také navenek.
VII.2. Předsednictvo má tři členy, které volí valná hromada, přičemž volba musí být jakožto bod programu
uvedena v pozvánce na valnou hromadu (stejně jako každá nominace nebo kandidatura, která je ke dni
zpracování pozvánky spolku známa). Členové předsednictva volí ze svých řad předsedu předsednictva a
místopředsedu předsednictva.
VII.3. Spolek zastupuje předseda předsednictva (v době jeho nepřítomnosti místopředseda předsednictva). Jde-li
o právní jednání, činěné spolkem v písemné formě, podepisují se za spolek předseda předsednictva (v době jeho
nepřítomnosti místopředseda předsednictva) a kterýkoliv další člen předsednictva, a to tak, že k názvu spolku
připojí své podpisy.
VII.4. Pokud to je v zájmu spolku anebo vyžaduje-li to nutná potřeba, může předsednictvo zmocnit k zastupování
spolku třetí osobu, a to případně i s tím, že tato osoba je oprávněna ustanovit za sebe dalšího zástupce.
VII.5. Předsednictvo může jmenovat sekretáře (který zpravidla připravuje podklady pro předsednictvo a koncept
zápisu z jeho jednání) a pokladníka, jakož i jiné pověřence spolku pro určitý úkol nebo agendu; jmenovaní
odpovídají za svou činnost předsednictvu.
VII.6. Předsednictvo může schválit interní pravidla, obsahující popis postupů při výkonu činnosti předsednictva.

Článek VIII: Hospodaření spolku
VIII.1. Při hospodaření spolku a nakládání s jeho majetkem se přihlíží k účelu spolku. O svých majetkových
poměrech vede spolek spolehlivé záznamy. Příjmy spolku jsou zejména členské příspěvky, dary, dotace, granty a
obdobné příjmy. Spolek je oprávněn nabývat do svého vlastnictví movité i nemovité věci.
VIII.2. Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy anebo valná hromada v souladu
se zákonem a těmito stanovami jinak. Hospodaření spolku má být zpravidla přebytkové nebo vyrovnané, ledaže
valná hromada výslovně rozhodne jinak. Spolek své hospodaření daňově optimalizuje, umožňuje-li to zákon.
Předsednictvo předloží účetní závěrku za uplynulé účetní období vždy první valné hromadě, svolané po jejím
zpracování. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

VIII.3. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem spolku. Případné odchylky od rozpočtu, schváleného valnou
hromadou, musí předsednictvo zdůvodnit a nesmějí vést k zadlužení spolku, ledaže by šlo o úvěr podle bodu
VI.8, písm. b) těchto stanov (o jeho přijetí rozhoduje předsednictvo).
VIII.4. Za jednání, uskutečněná spolkem ve prospěch jen některého člena, případně jen některých členů, může
spolek od tohoto člena, případně od těchto členů požadovat náhradu nákladů, ale jen tehdy, pokud člen s touto
náhradou předem souhlasil; tato náhrada nebo její část může být i paušální.
VIII.5. Předsednictvo může jmenovat finanční výbor a pověřit jej kontrolou hospodaření spolku a agendou
finančního plánování spolku. Finanční výbor může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření
spolku; při provádění kontroly hospodaření je nezávislý a zodpovídá se valné hromadě, které předkládá zprávy o
své činnosti a vyjádření k účetní závěrce a k návrhům předsednictva podle bodu III.7 těchto stanov. Finanční
výbor nejedná za spolek navenek.
VIII.6. Valná hromada může na návrh předsednictva schválit zásady hospodaření spolku.

Článek IX: Změna stanov
IX.1. O změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, přičemž k usnášeníschopnosti v této věci se vyžaduje
zvýšené kvórum, a to přítomnost nejméně dvou třetin všech členů spolku. Také k rozhodnutí o změně stanov se
vyžaduje zvýšené kvórum, a to souhlas dvou třetin přítomných členů spolku.
IX.2. Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy je valná hromada schválila, ledaže z usnesení valné hromady
výslovně vyplývá, že všechny anebo některé schválené změny nabývají účinnosti až určitým pozdějším dnem.
IX.3. Dojde-li ke změně stanov, předsednictvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se
některý z jeho členů o této skutečnosti dozví; stanoví-li tak zákon, učiní předsednictvo současně vždy i příslušné
úkony vůči rejstříkovému soudu. Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

Článek X: Zánik spolku
X.1. Spolek zaniká v důsledku rozhodnutí valné hromady nebo jiným způsobem, který stanoví zákon.
X.2. Nestanoví-li zákon, tyto stanovy nebo rozhodnutí spolku jinak, připadne v souvislosti se zánikem spolku
případný zůstatek členům, kteří byli členy ke dni zániku spolku; každý člen obdrží poměrný podíl konečného
majetkového zůstatku podle počtu svých hlasů podle těchto stanov ke dni zániku spolku, ledaže valná hromada
rozhodne jinak.

Článek XI: Společná a závěrečná ustanovení
XI.1. Spolek zřizuje a provozuje webové stránky, na níž podle povahy věci zveřejňuje svá rozhodnutí a jiné
informace včetně úplného znění stanov. Některé sekce webových stránek mohou být přístupné jen členům.
XI.2. Vždy, kdy tak stanoví zákon nebo tyto stanovy, se rozhodnutí spolku oznámí členovi písemně; to zajišťuje
předsednictvo.
XI.3. Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak, může být odeslání písemnosti spolkem členovi a členem spolku
nahrazeno jejím převzetím, pokud je příjemce stvrdil svým podpisem na kopii doručované písemnosti; obdobně
to platí o e-mailové zprávě, potvrdí-li příjemce, že ji obdržel. Pokud s tím člen souhlasí a zákon to nezakazuje,
může si spolek pro svou potřebu pořídit kopii dokladu, kterým se člen při převzetí písemnosti prokázal.
XI.4. Ve vztahu mezi spolkem a členem navzájem se ohledně doručování písemností má za to, že došlá zásilka,
odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb, došla třetí pracovní den po odeslání; byla-li však odeslána
na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Jinak se zásilka, odeslaná s využitím
provozovatele poštovních služeb, považuje za doručenou dnem, kdy došla do sféry dispozice adresáta, ledaže
adresát nenabyl objektivní příležitost se s obsahem zásilky seznámit.
IX.5. Věci, neupravené těmito stanovami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona. Valná hromada může stanovit
pravidla a vnitřní předpisy, podrobněji upravující činnost spolku; nesmějí však být v rozporu se zákonem nebo
těmito stanovami.
IX.6. Kde se v těchto stanovách, v zákoně a jinde mluví o stanovách spolku, rozumí se tím pro spolek výlučně
tyto stanovy.
IX.7. Kde se v těchto stanovách mluví o zákoně, rozumí se tím zákony, platné a účinné v České republice, a
podle povahy věci i jiné obecně závazné právní předpisy a technické normy, platné a účinné v České republice.
IX.8. Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou dne 8. ledna 2015 a nabyly účinnosti schválením. Současně pro
spolek pozbyly v celém rozsahu účinnosti každé jiné stanovy, nestalo-li se tak již dříve. Členové, kteří před
nabytím účinnosti těchto stanov uhradili řádný členský příspěvek na část kalendářního roku 2015, uhradí spolku
v režimu první věty bodu III.6 těchto stanov pouze zbytek řádného členského příspěvku na kalendářní rok 2015, a
to do dne 31. března 2015.

