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Stanovy Hranice.net, z.s. 
 

 Název: Hranice.net, z.s. IČ: 27008428 
(dále jen „spolek“) 
Sídlo: Borová 3, 285 22 Zruč nad Sázavou 
Statutární orgán: Rada spolku 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 1. Spolek je samostatnou právní osobností, která vykonává svoji činnost v souladu s právními 

předpisy a těmito stanovami, a která spolčuje své členy z důvodu dostupnosti internetového 
připojení. Spolčení je dobrovolné, nezávislé, spolčujíce členy na základě společného zájmu. 

2. Statutárním orgánem spolku je rada spolku. Spolek zastupuje předseda a místopředseda ve 
všech záležitostech, a to každý z nich samostatně. Další členové rady mohou jednat na 
základě pověření rady spolku. 

 
Čl. 2 

Cíl činnosti spolku 1. Cílem spolku je poskytovat členům spolku připojení jejich počítačů do místní 
vysokorychlostní bezdrátové sítě s napojením do sítě Internet a to v lokalitách, kde tyto 
služby nejsou běžně technicky či finančně dostupné. 

2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o budování bezdrátové sítě a realizaci přístupových 
bodů (vysílačů AP dostupných primárně v bezlicenčním pásmu) a připojování jeho členů k 
této síti. 

3. Tato síť bude realizována primárně svépomocí, členy tohoto spolku. Předpokládá se, že 
jednotliví členové si budou vzájemně vypomáhat, a to jak vlastními zkušenostmi získanými 
ve spolku, tak svou případnou prací nebo budou z prostředků spolku hradit práci 
administrátora sítě a administrativu. 

4. Členové spolku se budou podílet na vyhledávání a ověřování technologií a možností, které 
umožní či rozvinou možnosti realizace cíle spolku, především bezdrátových 
komunikačních technologií. 

5. Spolek se může snažit za účelem svého financování o získávání dotací, grantů, 
sponzorských příspěvků a darů a o prezentaci cílů spolku veřejnosti. 

6. Spolek nebude služby vlastní telekomunikační sítě prodávat, pronajímat ani jinak 
poskytovat třetím osobám za účelem jejich zisku. 

 
Čl. 3 

Členství ve spolku 1. Členem spolku (dále jen „člen“) mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, 
které souhlasí se stanovami a cíli spolku. 

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku. 
3. Členství vzniká dnem rozhodnutí rady spolku o přijetí za člena. 
4. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným nebo elektronickým oznámením radě spolku, 
b) úmrtím člena, 
c) u právnické osoby jejím zrušením, 
d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze anebo rady spolku a to 

především z důvodu opakovaného hrubého porušování členských povinností, 
e) zánikem spolku. 

5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou spolku. 
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6. Členství ve spolku se váže na osobu člena, se souhlasem rady spolku lze členství převést na 
jinou osobu. 

 
Čl. 4 

Seznam členů Spolek vede seznam členů. Zápisy v seznamu členů se provádí na základě usnesení členské schůze 
nebo rady spolku. Seznam nebude zpřístupněn. 

 
Čl. 5 

Práva a povinnosti členů 1) Člen spolku má tato základní práva, která vykonává osobně nebo na základě plné moci: 
a) účastnit se jednání členské schůze, 
b) volit orgány spolku, 
c) být volen do orgánu spolku, 
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 
e) využívat telekomunikační sítě spolku v souladu s jejich účelem a cílem spolku. 
 

2) Člen má povinnost zejména: 
a) dodržovat stanovy a řády spolku, 
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí nebo radou spolku, 
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

 
Čl. 6 

Orgány spolku Orgány spolku jsou: 
a) členská schůze, 
b) rada spolku, 
c) předseda. 
 

 
Čl. 7 

Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze 
se koná podle potřeb - zpravidla 1x ročně a svolává ji výbor (písemně, elektronickou poštou 
apod.) nejméně třicet dnů před datem konání. 

2. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání členské schůze. Na členskou 
schůzi zve zpravidla zástupce rady spolku. 

3. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit. 
4. Mimořádnou členskou schůzi musí rada spolku svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 

členů. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, 
může ji svolat ten, kdo podnět podal na náklady spolku sám. 

5. Členská schůze zejména: 
a) rozhoduje o změnách stanov a řádů spolku, 
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční 

závěrku hospodaření, 
c) volí členy rady spolku, 
d) rozhoduje o počtu členů rady spolku, 
e) rozhoduje o zrušení členství, 
f) rozhoduje o zrušení spolku 
g) rozhoduje o jmenování likvidátora 
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h) rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem spolku. 
Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech spolku. 

6. Členská schůze je vždy usnášeníschopná, ale pokud je přítomno méně než polovina členů, 
nesmí se měnit program schůze. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 

7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 
hlasuje prostá většina přítomných členů.  

8. Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném. 
9. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení 

záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. 
10. Rada spolku zajistí vyhotovení zápisu z členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. 

Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být 
patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké 
případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis 
vyhotoven.  

11. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů zasedání. 
 

Čl. 8 
Rada spolku 1. Rada spolku je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 

Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.  
2. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů 

spolku. 
3. Rada spolku má nejméně 3 členy. Tvoří ji předseda, místopředseda a další členové. 
4. Radu spolku svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Rada spolku je 

usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba 
souhlasu většiny členů výboru. 

5. Rada spolku zejména: 
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, 
b) koordinuje činnost spolku, 
c) svolává členskou schůzi, 
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze, 
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku, 

6. Předseda a místopředseda rady spolku zastupují spolek navenek a jednají každý samostatně 
jeho jménem, respektujíce rozhodnutí rady spolku a členské schůze. 

7. K zajištění činnosti spolku může rada spolku rozhodnutím členské schůze zřídit kancelář 
spolku. 

8. Z jednání rady spolku se pořizuje zápis, který podepisují předseda, popř. předsedající a další 
člen výboru.  

9. O své činnosti předkládá rada spolku zprávy členské schůzi. 
 

Čl. 9 
Předseda 1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady spolku a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, 

přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech 
spolku. 

2. Předsedu volí rada spolku. 
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady spolky, vedení účetní evidence a plynulý 

chod spolku. 
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku. 

 
Čl. 10 
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Zásady hospodaření 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 
2. Spolek je nezisková organizace, zdroje majetku jsou využívány výhradně k rozvoji spolku a 

plnění jeho cílů. 
3. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 
b) výnosy majetku, 
c) členské příspěvky, 
d) vstupní příspěvek členů, 
e) úhrady za služby související s předmětem činnosti spolku, které poskytuje svým 

členům, 
f) dary, granty, dotace, příp. další příspěvky. 

2. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi 
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 
 

Čl. 11 
Zánik spolku 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě 

rozhodnutí členské schůze. 
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu 

majetkového vypořádání. 
 

Čl. 12 
Závěrečná ustanovení 1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační dokumenty k zajištění 

chodu spolku, zejména organizační a provozní řád, finanční, příp. i jednací řád. 
2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 
3. Spolek je zřízen na dobu neurčitou. 
4. Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a 

odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od 
učinění oznámení o odstoupení na zasedání orgánu nebo od dojití oznámeni o rezignaci do 
sídla spolku.    

5. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy rady spolku členská schůze.  
6. Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům, nebo 

mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako 
by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento 
orgán nemá působnost rozhodnout. 

7. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté. 
8. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat 

náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání orgánu k volbě. 
9. Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku platí přiměřeně 

ustanovení o členské schůzi spolku. 
10. Kolektivní orgán rozhoduje v záležitostech spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za 

přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou zúčastněných členů.  
11. V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán s výjimkou členské schůze 

rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí 
„per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je 
odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu 
nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje 
předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích 
přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.  
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12. Jednání kolektivních orgánů s výjimkou členské schůze se mohou členové zúčastnit i s 
využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.  

13. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu 
odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je 
tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním 
zápisu z jednání orgánu.  

14. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání 
kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na 
uvedeném jednání hlasoval.  

15. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.  
16. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout, 

aby soud rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo 
stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 

17. Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 20. 11.2015 s tím, že nahrazují 
stanovy přijaté usnesením členské schůze ze dne 30.5.2008 v Hranicích s uvedenou změnou 
sídla písemnými souhlasy ze dne 22.5.2010. 


