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PREAMBULE
A. Česká asociace elektronických komunikací z. s. je zapsaným spolkem, který
si klade za cíl přispět k budování moderní informační a komunikační
infrastruktury, zajišťováním sítí elektronických sítí a poskytováním služeb
elektronických komunikací v České republice.
B. Za tím účelem spolek společně usiluje o dosažení těchto cílů:
• stát se uznávanou platformou společných zájmů osob, které podnikají v oblasti sítí a služeb
elektronických komunikací a přidružených zařízení v České republice - a to provozovatelů
zajišťujících kabelové pevné, mobilní, bezdrátové a jiné sítě, poskytovatelů dalších služeb
elektronických komunikací, provozovatelů televizních kabelových rozvodů a podniků, které
svou činnosti na sektory telekomunikačních služeb, informačních technologií a vysílání
bezprostředně navazují a jsou s ním komplementární
• společně vytvářet odborný fundovaný pohled na klíčové otázky rozvoje
elektronického komunikačního podnikání a aktivit s tímto podnikáním spojené

oboru

• prezentovat a prosazovat společné zájmy svých členů na příslušných fórech, vůči státní
správě a v mezinárodním kontextu, pokud to ovlivňuje podnikání v oblasti elektronických
komunikací v ČR
• vyvíjet činnost v odborných kruzích a v akademické obci se zřetelem na postupující
konvergenci sektorů telekomunikačních služeb, mediálního a informačních technologií
• stát se společným fórem prosazujícím otevřené a rovnoprávné podmínky ve volné a
svobodné hospodářské soutěži podle transparentních pravidel
• aktivně přispívat k budování informační a na znalostech založené společnosti v České
republice a tím k oprávněným zájmům konečných uživatelů všech telekomunikačních
služeb
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• podílet se na rozvoji digitální ekonomiky prostřednictvím rozvoje vyspělých informačních a
komunikačních technologií.

C. Za tímto účelem se sdružení, které vzniklo v Praze dne 18. prosince 1998,
rozhodlo založit Českou asociaci kabelových komunikací.
Dne 18. prosince 2001 se toto sdružení rozhodlo dále rozšířit svou činnost a přejmenovalo
se na Českou asociaci kompetitivních komunikací.
Dne 6. září 2007 sdružení změnilo název na Česká asociace elektronických komunikací o. s.,
aby vyhovělo změně zákona o sdružování občanů a aby lépe vystihlo povahu své činnosti,
která se řídí těmito Stanovami:

D. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se Česká asociace
elektronických komunikací považuje za spolek ve smyslu ustanovení tohoto
základního právního předpisu českého soukromého práva.

Hlava I.
Název, postavení a sídlo
1.1.

Česká asociace elektronických komunikací z. s. (dále jen „spolek“, ve zkratce
„ČAEK“ – anglicky „CAEC“) je zapsaným spolkem ve smyslu ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.2.

Sídlem spolku je Praha 1, V jámě 699/1, PSČ 110 00.

1.3.

Spolek je založen na dobu neurčitou.

1.4.

Spolek je právnickou osobou.

1.5.

Spolek je sdružením podnikatelů ve smyslu ustanovení zákona č. 259/1996
Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších
předpisů.

1.6.

Česká asociace elektronických komunikací z. s. bezprostředně navazuje na
veškerou dosavadní činnost České asociace kabelových komunikací,
přejmenovanou 18. prosince 2001 na Českou asociaci kompetitivních
komunikací. Tuto činnost dále rozšiřuje a tím odpovídá na konvergenci sektorů
telekomunikací, vysílání a informačních a komunikačních technologií a úlohy
spojené s digitální ekonomikou.

1.7.

Stanovy Asociace založené v roce 1998 registrovalo Ministerstvo vnitra České
republiky dne 15. 2. 1999 (č. j. VS/1-1/39 060/99-R).

1.8.

Dne 1. ledna 2014 byl spolek zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 97
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Hlava II.
Cíle činnosti spolku
2.1.

Posláním spolku je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj podnikání v oboru
elektronických komunikací (elektronických komunikačních sítí a služeb a
přidružených zařízení) v České republice.

2.2.

Spolek hájí společné zájmy svých členů a přidružených členů. Klade si za cíl
být aktivní součástí procesu implementace komunitárního práva, v rámci
něhož Česká republika jako člen Evropské unie přijímá celou řadu nových
zákonů, kdy se mění a konvergují technologie s přímými dopady na rozsah a
metody regulace, roli státu obecně, definice právní i jiné, roli služeb ve
veřejném zájmu a všechny související otázky a problémy.

2.3.

Za tímto účelem spolek zejména:
a) podporuje a na základě pověření hájí zájmy svých členů v oblasti rozvoje a
provozování sítí a služeb elektronických komunikací a přidružených zařízení v
České republice;
b) zabezpečuje studium všech otázek týkajících se sítí a služeb elektronických
komunikací a zajišťuje výměnu informací o současném stavu, trendech vývoje
a aplikace víceúčelových komunikačních sítí v České republice a v ostatních
zemích;
c) hájí zájmy svých členů při jednání se zastupitelskými sbory, vládou,
politickými stranami a hnutími, odborovými organizacemi, jinými spolky,
orgány státní správy a samosprávy, národními i mezinárodními institucemi;
d) hájí spotřebitelské a distribuční zájmy členů v souladu s důslednou
ochranou pravidel hospodářské soutěže;
e) organizuje výměnu zkušeností mezi svými členy a ostatními organizacemi a
osobami;
f) podporuje činnost svých členů prostřednictvím nabídky informací a vytváření
informačního systému pro své členy;
g) uskutečňuje semináře, kurzy a poradenskou činnost pro své členy a
zprostředkovává mezinárodní výměnu zkušeností
h) vytváří odborné sekce, komise a pracovní skupiny pro studium problematiky
sítí elektronických komunikací: spolupracuje přitom s vědeckými a
výzkumnými pracovišti a organizacemi podobného zaměření v zahraničí;
i) zpracovává pro státní orgány iniciativní návrhy na řešení problematiky sítí a
služeb elektronických komunikací v oblasti právní, při přípravě technických
norem a technické koncepce zavádění nových systémů elektronických
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komunikačních sítí jako součástí informační infrastruktury a budování
informační společnosti a digitální ekonomiky v ČR;
j) účastní se práce v poradních orgánech vytvářených státními orgány i na
úrovni měst a obcí pro oblast vysílání;
2.4.

Spolek spolupracuje s osobami, které nezajišťují sítě elektronických
komunikací a neposkytují služby elektronických komunikací, ale jejich činnost
úzce souvisí s podnikáním v sektoru elektronických komunikací, jako jsou
dodavatelé technologie, výrobci rozhlasových a televizních programů, podniky
zajišťující výstavbu sítí apod.

2.5.

Spolek je založen na důsledně demokratických principech.

2.6.

Spolek je zájmovým a nezávislým sdružením svých rovnoprávných členů. Je
politicky neutrální a nevyvíjí žádnou politickou činnost.

Hlava III.
Členství v spolku
3.1. Členství ve spolku je dobrovolné.
3.2. Členství se dělí na:
• řádné
• přidružené
• čestné.
3.3. Řádným členem spolku může být jakákoli fyzická či právnická osoba, která je
provozovatelem kabelové, pevné, mobilní, satelitní, bezdrátové, virtuální či jiné
sítě elektronických komunikací a případně dalších služeb elektronických
komunikací a přidružených zařízení na území České republiky, zapsaná
v obchodním rejstříku v České republice a splňující podmínky Hlavy II. těchto
stanov.
3.4. Před přijetím za řádného člena je povinna projevit písemný souhlas se
stanovami a ochotu podílet se na činnosti spolku.
3.5. Přidruženým členem spolku může být výrobce či dodavatel telekomunikační
technologie, služeb a materiálu, výrobce a distributor rozhlasových a televizních
programů, podnik zajišťující výstavbu komunikačních sítí, a další subjekty
podnikající v oblasti elektronických komunikací, které projeví písemný souhlas se
stanovami a ochotu podílet se na činnosti spolku.
3.6. Vstupující řádný člen (3.3.) a přidružený člen (3.5.) je povinen doložit výpisem z
obchodního rejstříku, registru, živnostenským nebo koncesním listem předmět
činnosti shodný s předmětem a cíli činnosti spolku (Hlava II.).
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3.7. O přijetí členů a přidružených členů rozhoduje představenstvo, které předkládá
schválené návrhy k ratifikaci členské schůzi.
3.8. Ukončit členství a přidružené členství může člen a přidružený člen na základě
doporučeného dopisu doručeného představenstvu s jednoměsíční výpovědní
lhůtou. Účinnost nastává po skončení této výpovědní lhůty. Ukončení členství
nemá vliv na výši členského příspěvku splatného podle těchto Stanov v běžném
kalendářním roce.
3.9. Pokud člen nebo přidružený člen jedná proti zájmům spolku nebo jednotlivých
členů v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, může být rozhodnutím valné
hromady po předchozím písemném upozornění vyloučen ze spolku. Poruší-li
některý z členů nebo přidružených členů stanovy nebo jedná v rozporu s přijatým
usnesením členské schůze anebo jedná proti profesní etice spolku, může mu být
na základě rozhodnutí členské schůze uložena sankce a to napomenutí nebo při
závažném porušení stanov a po schválení členskou schůzí vyloučení (dle stupně
závažnosti porušení povinností).
3.10. Pokud člen nebo přidružený člen nezaplatí členské příspěvky ani přes
upozornění představenstva v dodatečně poskytnuté lhůtě, může být na návrh
představenstva členskou schůzí vyloučen. Členská schůze rozhodnutí
představenstva ratifikuje, účinnost vyloučení však nastává dnem rozhodnutí
představenstva.
3.11. O vyloučení musí být člen nebo přidružený člen písemně vyrozuměn.
Rozhodnutí o vyloučení mu musí být doručeno do vlastních rukou. Členství ve
spolku zaniká dnem doručení tohoto rozhodnutí. O přezkoumání rozhodnutí o
vyloučení může člen nebo přidružený člen požádat soud.
3.12. Čestné členství uděluje představenstvo fyzickým osobám - významným
představitelům elektronického komunikačního a doplňujícího podnikání a jiným
významným osobnostem.

Hlava IV.
Orgány spolku
4.1.

Orgány spolku jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c) předseda spolku
d) rada
e) odborné sekce a pracovní komise
f) výkonný ředitel
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Členská schůze
4.2.

Členská schůze je nejvyšším orgánem, který vykonává veškeré funkce spolku,
pokud nejsou vyhrazena jiným orgánům. Může si vyhradit i rozhodnutí ve
věcech, které přísluší jinému orgánu spolku.
Členská schůze:
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny a doplňky
b) schvaluje zprávy o činnosti spolku a jejich orgánů
c) schvaluje finanční hospodaření a rozpočet spolku a výši členských
příspěvků
d) schvaluje dlouhodobé cíle spolku
e) volí a odvolává představenstvo, radu a jmenuje předsedy odborných sekcí
a komisí spolku
f) potvrzuje rozhodnutí představenstva o přijetí a vyloučení členů a
přidružených členů spolku
g) rozhoduje o zániku spolku
h) bere na vědomí jednací řády představenstva a rady
i) schvaluje kandidáty na funkci předsedy spolku

4.3. Členská schůze se koná nejméně jednou ročně. Svolává ji představenstvo
písemnou pozvánkou, která musí být doručena členům a přidruženým členům
nejpozději deset dnů před konáním členské schůze. V pozvánce musí být
uveden program jednání členské schůze. Přílohou pozvánky musí být
písemné materiály, předkládané k jednotlivým bodům programu, pokud
představenstvo nerozhodne jinak. Jednou ročně představenstvo zasílá všem
členům a přidruženým členům výroční zprávu, účetní uzávěrku a rozpočet.
4.4. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy nejpozději do třiceti
dnů, když o to požádá písemnou formou více jak 30% řádných členů.
4.5. Členská schůze je schopna usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina
všech členů.
4.6. Usnesení členské schůze jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů
přítomných řádných členů spolku.
4.7. Hlasování se provádí aklamací, nerozhodne-li členská schůze jinak.
4.8. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisují dva ověřovatelé
zápisu a předseda spolku. Zápis musí být zaslán všem členům a přidruženým
členům spolku do patnácti pracovních dnů od konání členské schůze.
4.9. Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny členy a přidružené členy
spolku a její orgány.
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Představenstvo
4.10. Představenstvo je nejvyšším orgánem spolku mezi členskými schůzemi. Při
své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí.
Představenstvo ze své činnosti skládá účty členské schůzi. Za představenstvo
se podepisuje předseda spolku, jenž spolek dle pokynů představenstva řídí a
jedná jeho jménem navenek.
4.11. Představenstvo je nejvýše desítičlenné. Volí je členská schůze na období
dvou let. Skládá se z předsedy spolku, předsedy představenstva,
místopředsedů představenstva a členů.
4.12. V představenstvu může být každá kapitálová skupina zastoupena pouze
jedním členem. Kapitálovou skupinu pro účely těchto stanov se rozumí
skupina členů - právnických osob, v nichž jeden ze spolupracovníků, členů
spolku, vlastní víc jak 51% základního jmění nebo ji plně kontroluje.
Majetková účast se dokládá čestným prohlášením člena.
4.13. Představenstvo rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny členské
schůzi, zejména:
a) schvaluje společná stanoviska a postoje spolku a střednědobé a
krátkodobé cíle spolku
b) svolává členské schůze
c) připravuje a předkládá členské schůzi zprávu, účetní uzávěrku a rozpočet
d) schvaluje na základě rozpočtu strukturu členských příspěvků řádných a
přidružených členů
e) schvaluje svůj jednací řád
f) volí předsedu spolku a upravuje jeho platové náležitosti a pracovní
povinnosti formou smluvního kontraktu
g) volí a odvolává předsedu představenstva
h) schvaluje jednání učiněná předsedou spolku mezi jednotlivými zasedáními
představenstva
i) řídí činnost odborných sekcí a komisí a jejich předsedů
j) do svolání příští členské schůze pověřuje předsedy řízením sekcí a komisí
k) organizuje a řídí činnost spolku v rozsahu nezbytném k zabezpečení úkolů
spolku
l) spravuje majetek spolku
m) zastupuje spolek v právních vztazích
n) může jmenovat výkonného ředitele
o) může jmenovat další zaměstnance spolku a určit rozsah jejich oprávnění a
odměny
p) bere na vědomí jednací řád rady
4.14. Představenstvo svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však šestkrát
ročně. Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomná dvoutřetinová
většina jeho členů. Průběh zasedání se řídí jednacím řádem představenstva.
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4.15. V případě, že představenstvo není usnášeníschopné, svolá předseda spolku
náhradní zasedání, které musí mít nezměněný program jednání a které je
usnášeníschopné za přítomnosti alespoň poloviny členů. Usnesení je přijato,
pokud pro něj hlasuje alespoň nadpoloviční většina přítomných členů
představenstva.
4.16. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas.
4.17. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda spolku
a zapisovatel. Do patnácti dnů od konání představenstva musí být doručen
všem členům představenstva zápis s doloženou prezenční listinou. Zápis
schvaluje představenstvo při svém dalším zasedání.
4.18. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
4.19. Jednání představenstva se zúčastňuje předseda rady jako host (bez
hlasovacího práva).

Předseda spolku
4.20. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Řídí a koordinuje činnost
všech orgánů spolku. Při své činnosti plní úkoly uložené členskou schůzí a
představenstvem.
4.21. Předseda spolku:
a) zastupuje v plném rozsahu spolek navenek
b) zastupuje spolek v mezinárodních organizacích a nese odpovědnost za
mezinárodní kontakty a spolupráci
c) svolává zasedání představenstva
d) spolupracuje s předsedou představenstva při plnění úkolů týkajících se
práce představenstva
e) zajišťuje zpracovávání odborných podkladů pro představenstvo a členské
schůze, zejména pokud jde o strategii činnosti spolku a předkládá též
vlastní návrhy na postup spolku v klíčových otázkách společného zájmu
f) spolupracuje s předsedou rady a má právo se zúčastňovat zasedání rady
g) zastupuje spolek v odborných a legislativních orgánech státní správy a
koordinuje činnost odborných sekcí a komisí spolku
h) zastupuje spolek v profesních organizacích a komisích
i) vystupuje jménem spolku při kontaktech s hromadnými sdělovacími
prostředky a koordinuje „public relations“
j) řídí práci výkonného ředitele a do doby jeho jmenování odpovídá za výkon
jeho povinností
4.22. Předsedu spolku volí představenstvo. O způsobu volby a délce funkčního
období rozhodne představenstvo. Zvolením předsedovi spolku vzniká po dobu
jeho funkčního období trvalý pracovní poměr k spolku podle pracovněprávních

9

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ z. s.
ve znění schváleném 4. členskou schůzí

předpisů. Představenstvo uzavírá s předsedou smluvní manažersky kontrakt a
upravuje jeho platové náležitosti.
4.23. Předseda spolku je z titulu funkce členem představenstva. Před skončením
volebního období může předsedu spolku odvolat pouze členská schůze
z důvodu závažného porušení povinností stanovených v článku 4.21.
4.24. Po dobu výkonu funkce ve spolku nesmí být předseda spolku v trvalém či
jiném zaměstnaneckém poměru k žádnému ze členů spolku.
4.25. Ve stycích navenek, jakož i pro výkon funkce v mezinárodních vztazích,
spolek vytváří předsedovi spolku podmínky pro odpovídající důstojnou
reprezentaci.
Rada
4.26. Radu volí členská schůze na období dvou let. Za člena rady mohou být
zvoleni přední odborníci a experti působící v oboru elektronických
komunikací. Členská schůze může radu odvolat. Pokud členská schůze radu
odvolá, musí současně zvolit novou radu, kterou k prvnímu zasedání svolá
předseda spolku.
4.27. Funkce předsedy, místopředsedy a člena rady je neslučitelná s funkcemi
předsedy spolku, člena představenstva a předsedy odborné sekce a komise.
4.28. Předsedu a místopředsedu rady volí ze svého středu členové rady na období
dvou let. Radu svolává a její jednání řídí předseda. Předseda rady se
zúčastňuje jednání představenstva spolku jako host.
4.29. Rada zejména:
a) společně s představenstvem se podílí na koncipování střednědobých a
krátkodobých cílů spolku
b) jako samostatný orgán se orientuje na sledování hlavních trendů tržního a
technologického vývoje v odvětví elektronických komunikací
c) podává zprávy členské schůzi
d) jako poradní orgán spolupracuje s předsedou spolku na přípravě
základních dokumentů spolku

Předseda představenstva
4.30. Předsedu představenstva volí představenstvo ze svých členů na dobu jednoho
roku. Člen představenstva může být do této funkce volen i na navazující
funkční období. Funkce předsedy představenstva je neslučitelná s funkcí
předseda spolku a předsedy rady.
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4.31. Předseda představenstva řídí zasedání představenstva. Spolupracuje
s předsedou spolku a členy představenstva při přípravě a formulování
společných stanovisek a postojů spolku. Rozsah práv a povinností předsedy
představenstva upravuje jednací řád představenstva.

Odborné sekce a komise
4.32. Členská schůze ustavuje poradní orgány spolku – odborné sekce a komise - a
jmenuje jejich předsedy. Představenstvo na návrh předsedů schvaluje členy
odborných sekcí a komisí.
4.33. Za činnost odborné sekce nebo komise odpovídá předseda. Předseda
předkládá představenstvu plán práce komise. Sekce a komise plní úkoly
uložené členskou schůzí nebo představenstvem.

Výkonný ředitel
4.34. Výkonného ředitele může jmenovat představenstvo.
4.35. Jmenováním vzniká výkonnému řediteli trvalý pracovní poměr ke spolku podle
pracovněprávních předpisů. Představenstvo uzavírá s výkonným ředitelem
smluvní manažerský kontrakt.
4.36. Po dobu výkonu funkce ve spolku nesmí být výkonný ředitel v
zaměstnaneckém poměru k žádnému z členů spolku. Tuto skutečnost je
povinen doložit čestným prohlášením. Jeho platové náležitosti upravuje
představenstvo.
4.37. Výkonný ředitel
a) odpovídá za vnitřní chod spolku podle pokynů předsedy spolku a
představenstva
b) vede administrativu, dokumentaci a archiv spolku
c) podle pokynů předsedy spolku připravuje podkladové materiály pro
zasedání představenstva a členské schůze
d) řídí sekretariát spolku
e) odpovídá v plném rozsahu za hospodaření spolku a účetní agendu v
souladu s právními předpisy a vnitřními směrnicemi
f) pomáhá předsedovi spolku a zajišťuje vzájemnou informovanost
představenstva, rady, sekcí a komisí
g) odpovídá za „public relations“ Asociace a za pracovní kontakty se
sdělovacími prostředky
h) zpracovává podklady pro informační bulletiny, výroční zprávy a jiné
propagační materiály
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4.38. Do doby jmenování výkonného ředitele odpovídá za výkon jeho povinností
předseda spolku.

Hlava V
Jednání za spolek
5.1.

Za spolek jedná navenek předseda spolku. Má oprávnění podepisovat
veškeré písemné dokumenty spolku.

5.2.

Podepisování za spolek se děje tak, že k předepsanému nebo otištěnému
názvu spolku připojí předseda spolku svůj vlastnoruční podpis s uvedením
funkce „předseda spolku“.

Hlava VI.
Práva a povinnosti řádných členů
6.1.

Řádní členové mají právo účastnit se členské schůze, být voleni do orgánů
spolku, podávat návrhy a hlasovat na jednáních orgánů, jichž jsou členy. Mají
právo vyjadřovat se k předloženým materiálům, dávat podnět představenstvu
k přezkoumání hospodaření spolku. Podílejí se na vypracování rozpočtu
spolku, mají právo nahlížet do všech dokladů, žádat vysvětlení a schvalovat
roční uzávěrku na členské schůzi.

6.2.

Řádní členové mají povinnosti platit:
a) členské příspěvky ve výši stanovené představenstvem a schválené
členskou schůzí
b) náklady za základní nebo zvlášť objednané služby a poradenskou
činnost, kterou zajišťuje spolek pro členy ve výši stanovené představenstvem

Hlava VII.
Práva a povinnosti přidružených členů
7.1.

Přidružení členové mají právo účastnit se členské schůze a podávat jí návrhy
a připomínky. Mají právo vyjadřovat se k předloženým materiálům, dávat
podnět představenstvu k přezkoumání hospodaření spolku.

7.2.

Přidružení členové mají právo účastnit se všech akcí spolku za zvýhodněných
podmínek.

7.3.

Přidružení členové mají povinnosti platit:
a) členské příspěvky ve výši stanovené představenstvem a schválené
členskou schůzí
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b) náklady za základní nebo zvlášť objednané služby a poradenskou
činnost, kterou zajišťuje spolek pro členy ve výši stanovené představenstvem

Hlava VIII.
Hospodaření spolku
8.1.

Majetek spolku tvoří tyto prostředky:
a) členské příspěvky řádných členů a příjmy za služby stanovené
představenstvem
b) členské příspěvky přidružených členů stanovené představenstvem a příjmy
za služby
c) dotace, dary a příspěvky sponzorů a jiných organizací
d) příjmy z vlastní odborné činnosti

8.2.

Členské příspěvky řádných členů splatné v plné výši k 31. lednu kalendářního
roku.

8.3.

Členské příspěvky přidružených členů splatné k 31. lednu kalendářního roku.

8.4.

Odměny orgánů spolku stanoví členská schůze, která rovněž může
rozhodnout o zřízení profesionálních orgánů spolku a jejich finančním
zabezpečení v rámci rozpočtu. Členům představenstva, kromě předsedy
spolku, nevznikají z titulu zvolení do představenstva žádné nároky na finanční
odměnu.

8.5.

O vydáních rozhoduje na základě rozpočtu schváleného představenstvem a
členskou schůzí předseda spolku. Jeho rozhodnutí o vydáních v rámci
schváleného rozpočtu bere představenstvo na vědomí, rozhodnutí nad rámec
schváleného rozpočtu musí odsouhlasit představenstvo na svém nejbližším
zasedání.

8.6.

O čerpání prostředků musí být vedena přesná evidence v souladu
s příslušnými účetními předpisy. Za vedení účetnictví odpovídá výkonný
ředitel.

8.7.

Rozpočet spolku musí být vypracován a schválen jako vyrovnaný.

8.8.

Členské příspěvky a náklady za základní služby a poradenskou činnost podle
článků 6.2. odsouhlasí představenstvo po schválení rozpočtu na činnost
spolku, který předkládá představenstvo členské schůzi. Členské příspěvky a
náklady za služby podle článku 7.3. stanoví představenstvo.

8.9.

V případě, že členská schůze neprojedná nebo neschválí rozpočet pro dané
účetní období, platí rozpočet schválený pro minulé účetní období až do doby
projednání nebo schválení nového rozpočtu.
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8.10. Členský příspěvek je nedaňový výdaj, který přednostně řeší financování
provozu spolku.
8.11. Náklady na základní služby jsou především určeny pro financování odborných
služeb a poradenské činnosti pro potřeby spolku.
8.12. Členský příspěvek je splatný po vystavení daňového dokladu spolku dle
stanoveného vzorce nebo dle stanoveného paušálního poplatku
představenstvem.
8.13. Náklady za služby stanovené představenstvem dle rozsahu poskytnutých
služeb jsou splatné po vystavení daňového dokladu spolku.
8.14. V případě zpoždění plateb členského příspěvku a nákladů za služby delšího
než 30 dní je spolek oprávněn účtovat úrok z prodlení v obvyklé výši.

Hlava IX.
Zánik spolku
9.1.

Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou právnickou osobou na
základě rozhodnutí členské schůze;
b) pravomocným rozhodnutím příslušného státního orgánu o jeho rozpuštění.

9.2.

Při zániku spolku provede jeho majetkové vypořádání určený likvidátor. Pro
likvidaci se použijí platné právní předpisy. Každý člen spolku má právo na
alikvotní podíl z likvidačního zůstatku podle výše uhrazených členských
příspěvků za dobu jeho členství ve spolku. K podílu členů, kteří nejsou členy
spolku v době jeho zániku, se nepřihlíží.

Hlava X.
Závěrečné ustanovení
10.1. Veškeré doplňky a změny stanov po jejich schválení členskou schůzí, oznámí
předseda spolku písemně do třiceti dnů po jejich schválení spolkovému
rejstříku.
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Za Českou asociaci elektronických komunikací z. s.:

Zdeněk Vaníček
předseda spolku

Česká asociace elektronických komunikací z. s.
V Praze dne 27. října 2015
Č. j. 1700/56-15/A
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