Stanovy zapsaného spolku HovNet, z. s.
I.
Ustavení spolku
Dřívější Občanské sdružení HovNet , založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014,
považuje ve smyslu § 3045 NOZ za spolek podle § 214 a násl. NOZ.
II.
Název
Název spolku zní HovNet, z. s. (dále jen „Spolek“).
III.
Sídlo
Adresa sídla spolku je Hovězí 19, 756 01 Hovězí.
IV.
Stanovy
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.
V.
Cíle spolku
Spolek je založen za účelem plnění těchto cílů:
1. budování a správa elektronické sítě, která umožňuje členům Spolku komunikaci,
2. zvyšování úrovně kultury, vzdělanosti, prosperity a technologické vyspělosti regionu, ve
kterém Spolek působí,
3. zlepšování kvalit životního prostředí a technologické infrastruktury regionu a jeho
trvale udržitelný rozvoj,
4. budování a upevňování komunit na místní, národní i mezinárodní úrovni a podpora
jejich vzájemného poznávání a spolupráce,
5. zvyšování povědomí o činnosti a možnostech nestátních organizací mezi širokou
veřejností.
VI.
Hlavní činnost
1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým
posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku
není podnikáním ani výdělečnou činností.
2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle
čl. X. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl.
VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto
příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu
hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.
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3. K dosažení cílů uvedených v čl. V. Spolek vyvíjí tuto hlavní činnosti:
a) buduje infrastrukturu Spolku, tj. např. vybavení základen, počítačovou síť sloužící k
propojení členů Spolku atd.,
b) provozuje vybudovanou infrastrukturu Spolku,
c) organizuje obecně prospěšné akce,
d) zajišťuje školení členů v oblastech, které souvisí s cíli Spolku,
e) realizuje poradenskou, školící a vzdělávací činnost,
f) hájí zájmy svých členů v oblastech, kde síly jednotlivce na prosazení takového zájmu
nestačí,
g) vydává odborné i populární publikace tematicky blízké cílům Spolku,
h) spolupracuje s jinými Spolky, institucemi, úřady a organizacemi za účelem dosažení
cílů Spolku,
i) zajišťuje tvorbu propagačních materiálů a propagaci projektů a akcí souvisejících s
cíli Spolku.
VII.
Vedlejší činnost
Spolek neprovozuje žádnou vedlejší činnost.
VIII.
Členství
1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
2. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba,
která se přihlásí k zachovávání těchto Stanov.
3. Stane-li se členem Spolku právnická osoba, zastupuje ji její statutární orgán, pokud si
sama neurčí jiného zástupce.
4. Existují tyto druhy členství:
a) řádné členství - schvaluje na základě podané přihlášky Rada Spolku, nebo jí
pověřené osoby
b) čestné členství - posuzuje a schvaluje Rada Spolku na návrh jiného člena spolku.
5. Řádné členství vzniká na základě schválení přihlášky Radou Spolku, nebo jimi pověřené
osoby a následným zápisem do seznamu členů. Řádnému členu může být současně
uděleno i čestné členství
6. Řádné členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
a) dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení
o ukončení členství Radě spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno
datum vystoupení pozdější,
b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého. V případě právnické osoby dnem
jejího zániku bez právního nástupce.
c) vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze
Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Rada spolku, má
právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání
Spolku dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX.
těchto stanov,
d) zánikem spolku,
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7. Zánikem členství nevzniká nárok bývalého člena či jeho právních nástupců vůči spolku
na vypořádací podíl, ani žádný jiný obdobný nárok.
8. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.
9. Přerušení členství - Každý člen spolku má právo své členství kdykoliv přerušit. Členství
se přerušuje písemnou formou, a to listinnou nebo emailovou zprávou doručenou do
sídla spolku. V oznámení o přerušení členství musí být uvedena doba přerušení.
Minimální délka přerušení činí 1 kalendářní měsíc, maximální doba přerušení činí 24
měsíců. Přerušit členství lze pouze za předpokladu všech řádně uhrazených členských
příspěvků. Po dobu přerušení členství nevykonává člen práva ani povinnosti člena
spolku, ale je povinen zdržet se všech zásahů do naplňování cílů, principů a poslání
Spolku a chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku.
Porušení těchto povinnosti je důvodem pro vyloučení člena.
IX.
Práva a povinnosti člena
1. Každý člen Spolku má právo:
a) podílet se na činnosti Spolku,
b) být pravidelně informován o dění ve Spolku,
c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na
své podání v přiměřené době,
d) volit a být volen do orgánů spolku,
e) platit mimořádné členské příspěvky nad rámec své povinnosti k úhradě řádných
příspěvků
2. Každý člen Spolku má povinnost:
a) platit členské příspěvky, nerozhodne-li Rada Spolku jinak,
b) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,
c) oznamovat změny údajů vedených o členovi v seznamu členů Spolku, a to do 15 dnů
ode dne, kdy nastaly,
d) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení
třetím osobám by mohlo způsobit Spolku nebo jeho členům újmu, o nichž byl takto
člen poučen
e) dodržovat stanovy Spolku,
f) aktivně se podílet na činnosti Spolku.
X.
Členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku určuje Valná hromada pro příslušný kalendářní
rok. Pokud Valná hromada pro nadcházející kalendářní rok výši či splatnost příspěvků
nezmění, zůstává v platnosti výše a splatnost stanovená předchozí valnou hromadou.
2. Členský příspěvek se v případě čestného členství nehradí.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou- li pro to dány
vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Rada Spolku.
4. Splatnost členského příspěvku lze v mimořádných případech na žádost člena odložit, a
to nejvýše o tři měsíce. O odložení splatnosti rozhoduje Rada Spolku.
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XI.
Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí tyto údaje:
a) Fyzické osoby: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, email
b) Právnické osoby: název, sídlo, IČ, jméno, příjmení fyzické osoby zastupující tuto
právnickou osobu s údajem o funkci, kterou v právnické osobě vykonává, telefonní
číslo, email
2. Seznam členů je neveřejný.
XII.
Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou:
a) Valná hromada,
b) Rada spolku,
c) Revizní komise.
2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká
zánikem členství ve Spolku dle čl. VIII. odst. 6., uplynutím funkčního období, nebo
odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou.
XIII.
Valná hromada
1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem
Spolku.
2. Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady
činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci
odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a
činnost Spolku.
3. Do její působnosti tak náleží:
a) určit hlavní zaměření činností Spolku,
b) rozhodovat o změně stanov,
c) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období
předkládané Radou,
d) rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,
e) schvalovat rozpočet spolku a výsledek hospodaření Spolku,
f) volit členy Rady a Revizní komise,
g) jmenovat likvidátora při zániku Spolku,
h) hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,
i) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,
j) rozhodnout o přeměně Spolku.
4. Valná hromada je svolávána Radou podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to
bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího
kalendářního roku. Forma svolání může být písemná či elektronická. Za svolání se
považuje vyvěšení pozvánky na oficiálních elektronických stránkách spolku
(www.hovnet.cz), a to alespoň dva týdny před jejím konáním.
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5. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná
Valná hromada. Rada je povinna svolat mimořádnou Valnou hromadu nejpozději do
třiceti dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a
program mimořádné Valné hromady. Nesvolá-li Rada zasedání Valné hromady ve
stanovené lhůtě, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na
náklady spolku sám.
6. Valná hromada rozhoduje hlasováním. Každý řádný člen spolku má jeden hlas. Čestný
člen nemá žádné hlasovací právo. Hlasy všech řádných členů mají stejnou váhu. Valná
hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech řádných členů
Spolku. K platnému usnesení VH, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech přítomných členů spolku.
7. Není-li Valná hromada usnášeníschopná, Rada Spolku určí datum konáni náhradní
Valné hromady, které se musí konat nejpozději do dvou týdnů.
8. Náhradní Valnou hromadu lze svolat pouze tehdy, pokud není předchozí Valná hromada
usnášeníschopná.
9. Nebude-li ani náhradní valná hromada usnášeníschopná, přebírá okamžikem
konstatování o neusnášeníschopnosti VH pravomoci Valné hromady Rada Spolku.
10. Náhradní Valnou hromadu lze svolat i ústním oznámením v místě a termínu konání
předchozí Valné hromady nejméně půl hodiny předem, pokud není předchozí Valná
hromada usnášení schopná.
11. Je-li řádný člen Spolku zároveň i čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas
navíc.
12. Každý člen je oprávněn nechat se na jednání VH zastupovat jiným členem, nebo jinou
osobou na základě písemné plné moci. Jedna osoba však může zastupovat nejvýše 5
členů. Je-li zástupce současně i členem započítává se jeho členství do celkového počtu
zastupovaných osob dle předchozí věty.
13. Jednání Valné hromady řídí předseda Rady spolku, a v jeho nepřítomnosti
místopředseda Rady. Není-li přítomno takové osoby, řídí jednání VH nejstarší přítomný
člen Rady spolku. Jednání VH se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce.
Každý člen spolku je oprávněn navrhnou změnu či doplnění programu jednání VH. O
tomto návrhu hlasuje.
14. Rada zajistí vyhotovení zápisu z jednání Valné hromady do třiceti dnů od jejího
ukončení. Zápis obsahuje údaje o tom, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je
zahájil, kdo mu předsedal, jak bylo o jednotlivých návrzích rozhodováno, jaká usnesení
byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
XIV.
Rada spolku
1. Rada spolku (dále jen „rada“) je statutárním orgánem Spolku.
2. Rada je kolektivním orgánem Spolku tvořeným nejméně pěti členy Spolku. Její počet
musí být vždy lichý. Členové Rady zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého
předsedu a místopředsedu.
3. Rada řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními řády spolku a usneseními
Valné hromady po celé své funkční období.
4. Navenek za Spolek jedná předseda či místopředseda rady samostatně.
5. Rada odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových
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pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek spolku a zejména
zodpovídá za řádné naplňování poslání Spolku.
6. Rada vede a řídí práci Spolku v období mezi Valnými hromadami, dohlíží na dodržování
Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
7. Rada, předseda a místopředseda jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, s
náležitou pečlivostí a loajalitou.
8. Do působnosti Rady náleží:
a) svolávat Valnou hromadu,
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky
publikovat v rámci spolku,
c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat
tyto návrhy Valné hromadě,
d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
f) přijímat členy spolku a rozhodovat o jejich vyloučení,
g) rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku
členům, pokud pro to existují závažné důvody,
h) schvalovat přerušení členství, rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a
dobrovolných spolupracovníků,
i) schvalovat vnitřní řády Spolku,
j) volit delegáta na valné hromady či jiné nejvyšší orgány právnických osob, ve kterých
je Spolek účasten.
9. Rada se schází pravidelně jednou měsíčně, nejméně však čtyřikrát ročně.
10. Rada je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina členů Rady, rozhoduje pak
prostou většinou hlasů přítomných členů.
XV.
Revizní komise
1. Revizní komise je revizním a kontrolním orgánem spolku.
2. Revizní komise má nejméně tři členy z řad členů Spolku.
3. Revizní komise kontroluje soulad hospodaření spolku, zejména účetnictví a financí, s
obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady,
jakožto i kontrolu ostatních činností spolku. Rada je povinna poskytnout členům revizní
komise veškeré materiály související s činností spolku.
4. Revizní komise provádí alespoň jednou ročně revizi účetnictví a Valné hromadě
předkládá revizní zprávu o kontrole hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok.
5. Funkce člena Revizní komise a člena Rady jsou neslučitelné.
XVI.
Majetek a hospodaření Spolku
1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z příspěvků, z
dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z
výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky
na svou činnost vedlejší činností dle čl. VII. těchto stanov.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov pro zajištění
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hlavní činnosti spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní
správu a rozvoj vedlejších činností Spolku.
3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k nedůvodnému obohacování fyzických ani
právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje
použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou konanou dne 17. 12. 2016, jejíž konání
je potvrzeno zápisem ze dne 17. 12. 2016.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.
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