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ZAKLADATELSKÁ sMLOUVA 

I. 
Zakladatelé 

" ~-- ~ „ .. -' 
1. Univerzita Karlova (dále jen "UK") se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 3-5, PSČ 116 36, ustoupená rektorem Prof. JUDr. Karlem Malým, Dr~c. · 

2. Univerzita PalackSlo v O~omouci (dáJe jen "UP") se sídlem v Olomouci, Křížkovsk6ho 8, PSČ 771 47, ustoupená rektorem Prof. Phdr. Josefem Iařabem, CSc. 

3. české vysoké učen! technické v Praz.e (dále jen "ČVlrr") se sídlem v Praze 6, Zikova 4, PSČ 166 35, zastoupené rektorem Prof. Ing. Stanislavem Hanzlem, CSc. 

4. Vysoká škola báňská - Technická univemta Ostrava (dále jen "VŠB-TUO") se sídlem v Ostravě - Porubě, 17. listopadu 15, PSČ 708 33, wtoupcná rektorem Prof. Ing. Tomášem čermákcm, CSc. 

S. Vysoká škola uměleckopnlmyslová v Praze (dále jen "VŠUP") se s~iem v Praze l, nám. Jana Palacha 80, PSČ 116 93, zastoupená rcborem Doc. PhDr. Iosefem Hlaváěkem, CSc. 

6. Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen "AVU") se sídlem v Praze 7, U Akademie 4, PSČ 170 22, zastoupená rektorem Prof. Milanem Knižákem 

7. Vysok6 učení technick6 v Brně (dále jen "VUT") se sídlem v Brně, Kounicova 67a, PSČ 601 90, zastoupené rektorem Prof. Ing. Petrem Vavřínem, DrSc. 

8. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále jen "VFU") se sídlem v Brn!, Palackého 1-3, PSČ 612 42, zastoupená rektorem Prof. RNDr. Stanislavem Zimou, DrSc. 

9. Masarykova univerzita v Brně (dále jen "MU") se sídlem v Brně, žerotínovo nám. 9, PSČ 601 77, zastoupená rektorem Prof. RNDr. Eduardem Schmidtem, CSc. 

JO. Mendelova zem~lská a lesnická univerzita v Bm! (dále jen "MZLU~) se sídlem v Bm!, Zemědělská l, PSČ 613 00, zast0upená rektorem Prof. Ing. MVDr. Pavlem Jelínkem, DrSc. · 
11 . Akademie múzických umění v Praze (dále jen ''AMU") se sídlem v Praze l, Malostransk~ nám. 12, PSČ 118 00, zastoupená rektorem Doc. Jaroslavem Malinou 

12. Janáčkova abdemie múzických umění (dále jen "JAMU") se sídlem v Bm!, Komensk6ho nám. 6, PSČ 662 15, zastoupená rektorkou Prof. Alenou Štěpánkovou-Veselou 

13. Univerzita Pardubice (dále jen "UPA ")se sídlem v Pardubicích, nám. Čs. legií 565, PSČ 532 IO, zastoupená rektorem Prof. Ing. Ladislavem Kudláčkem, CSc. 

14. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (díle jen "VŠCHT") se sídlem v Praze 6, Techniclcá 5, PSČ 166 28, zastoupená rekwrem Doc. Ing. Josefem Koubkem, CSc. · ... , 

15. Česká zemědělská univerzita v Praze (dále jen "ČZU") se sídlem v Praze 6 - Suchdole, Kamýcká 129, PSČ 165 21. zastoupená rektorem Prof. Ing. Janem Hronem, DrSc. 

16. Technická univerzita v Liberci (dále jen "TUL") se sídlem v Liberci I, Hálkova 6, PSČ 451 l 7, zastoupená rektorem Prof. Ing. Zdeňkem Kovářem, CSc. 

17. Vysoká škola ekonomická v Praze (dáte jen "VŠE") se sídlem v Praze 3, nám. Winstona Churchilla 4, PSČ 130 67, zastoupená rektorem Prof. Ing. Janem Segerem, CSc. 

18. Vysoká školu pedagogická v Hradci Králové (dále jen "VŠP") se síd lem v Hradci Králové, Vít:i Nejedl~ho 573, PSČ 500 03, zasioupen:í rek1orem Doc. Ing. Pavlem Cyrusem. CSc. 



,.J);h°"""1> oniverzW. (dále jen "~'; ~,{dkm v C..kých Bodl!jovicích, B"ní!ovská 31, PSČ 370 OS, mtoupcná <ol«••<m ri~. PhDr. Jilfm Divíškem, CSc. ~ . 
I . . . 

20. Ostravská univerzita (dalejen "OU") se sídlem v Ostravě I, Dvořákova 7, PSČ 701 03, zastoupená rektorem Prof. RNDr. 
Jiřím Močkořem, DrSc. 

21 . Slezská univerzita (dále jen "SU'') se sídlem v Opavě, Bezručovo nám. 13, PSČ 746, zastoupená rekto.:Cm Prof. RNDr. 
Martinem Černohorským, CSc." · 

~--- t. • „ / 

22. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen "UJEP") se sídlem v Ústí nad Labem, Hoření 13, 

PSČ 400 96, 7..8.Stoupená rektorem P;of. RNDr. Vlastinůlem Novobilským, CSc. 

23. Západočeská univerr.ita (d~c jen "ZČU") se sídlem v Plzni, Americká 42, PSČ 306 14, zastoupená rektorem Doc. RNDr. 

Jiřím Holendou, CSc. · 

24. Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vy§kově (dále jen "VVŠPV") se sídlem ve Vyškov~ 3, PSČ 682 03, 

zastoupená rek1orem plk. Doc. Ing. Lubomírem Odehnalem, CSc. 

25. Vojenská akademie v Brně (dále jen "VA") se sídlem v Brně, Kounicova 65, PSČ 612 00, zastoupená rektorem plk. Doc. 

Ing. Jiřím Mocem, CSc. 

26. Vojenská lťkařská akademie Jana t;vangelisty Purkyn! v Hradci Králové (dále jen "VLA") se sídlem v Hradci Králové, 

PSČ 502 60, zastoupená rekrorem plk. Prof. MUDr. Josefem Fuskem, DrSc. 

27. Policejní akademie České republiky (dále jen "PA") se sídlem v Praze 4, Lhotecká 559n, PSČ 140 21 , ustoupená rektorem 

Prof. JUDr. Janem Musilem, CSc. 

28. Akademie vM české republiky (dále jen "AV ČR") se sídlem v Praze 1, Národní 3, PSČ 111 42, zastoupená předsedou 
Prof. Ing. Rudolfem Zahradníkem, DrSc. 

se dohodli na založení zájmového sdružení právnických osob ve smyslu § 20f a násl. obč. zák., které ponese název CESNET, 

zájmové sdružení právnick"ých osob. 

n. 
Název a sídlo 

Název zájmo".tho sdružení právnických osob je CESNET, zájmové sdružení právnických osob. Sídlem zájmového sdruženi je 

Zikova 4, 160 00 Praha 6. 

m 
Doba trvání sdruiení 

Sdružení se zakládá na dobu neurčitoů. 

IV. 
Předmět činnosti 

Předmětem činnosti sdružení je: 

] . Zajišiovat pro své členy a jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace rozvoj a provoz počítačové sft! umožňujíof 

propojení jejich síú a metropolitních srtr, vytváření společn! užívaných tcchnický~h. komunikačních a programových prostředků 

a infonnačních služeb, ov!řování nových aplikací, spolupráci a komplementárnost aktivit členů na úrovni srovnatelné s předními 

zahraničními akademickými a výzkumnými sítani {včetn! přístupu do sít! Internet). 

2. Ve spolupráci se svými členy dlouhodobě zajišfovat rozvoj, osvojování a užívání špičkových komunikačních a informačních 

technologií na bázi sítě Internet a obdobných novějších systémů. 

3. Podporovat za úhradu nákladů s tím spojených šíření vzdělanosti, kultury a poznání, spolupráci členů s praxí, roz.šiřování 

aplikací nejmodernějších infonnačních technologií a zkvalitňování sftě získáním dalších účastnfků. informačních zdrojů a služeb. 
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. L~ > Pl'edn•ět :odnikánl 

{(;(;, l~. Vt edic nepodnikatelské činnosti podle čl. IV a na její podporu bude sdružení vyvíjet i činnost podnikatelskou v následujících r/ oborech: 
I - poskytování software . 

- automatizované zpracování dat 
• kou~ z.boží za óčelem jeho dalšfuo prodeje a prodej 

~- : !I.· - poskytování datových tclekomunik.ačnCch služeb 
. , . ./ 

VL 
Příspěvek do sdružení 

1. KaŽdý zakladatel vkládá při 2.aložení sdružení do tohoto sdružení vstupní členský př{sp!vck. Přísp~vky jednotlivých členů činí: 

tlen Vatupni ělenslcý 
pffsplvc:k v Kč 

UK 360322 

UP 85 318 

ČVUT 253 774 

VŠB-TUO 98 018 

VŠUP 3 572 

AVU 7 340 

VUT 156 352 

VFU 18 056 

MU 123 612 

MZLU 52 780 

AMU 12 302 

JAMU 6 l.SO 

UPA 32 740 

VŠCHT 80 160 

ČZU 40278 

TUL SB 136 

VŠE 81 946 

VŠP 13 492 

JU 65 476 

OU ll 428 

su 26 388 

UIEP 23 016 

ZČU 92 462 
VVŠPV 3 260 

VA 7 116 

VLA 2 902 

PA 2 76( 

AVČR 270 838 

2. Členové sdružení vkládají každoročně do sdružení roční členský příspěvek, který se vypočte tpůsobem určeným ve stanovách. 

3. V roce vzniku sdružení však členové sdružen! vkládají roční členský přfs~vek v alikvotnf výši odpovídající termínu, ke kterému sdružení převezme povinnost poskytovat služby. 

3 
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Roční členský přfspEvck členů sdružení v roce 1996 činí: 

tlcn 
Roěnf členský pfupčvck Alll:vot11I v9Je ročnlho člensl:tho 

na. role 1996 v Kě pl'ísp!vku na rok 1996 pl'i 

po.ůycovmtl slu:!eb od 1. 7. 1996 

UK 14 166 204 7 083 10'2 

UP 3 354 312 I 677 156 

ČVUT 9 977 214 4 988 fll1 

V.SB-TUO 3 rn 590 I 926 795 

VŠUP 140 400 70200 

AVU 288 600 144 300 

VuT 6 147 024 3 073 512 

VFU 709178 35-4 939 

MU 4 859 868 2 429 934 

MZLU 2 cm 00-1 I 037 517 

AMU 483 678 241 839 

JAMU 241 800 120 900 

UPA I 287 156 643 578 

VŠCHT 3 151 512 1515 756 

tzu I 583 556 791 778 

TUL 2 285 634 I 142 817 

VŠE 3 221 712 I 610 856 

VŠP 530 478 265 239 

JU 2 574 234 I 287 117 

OU 842 478 421 239 

su l 037 478 518 739 

UJEP 904 878 452439 

ZČU 3 635 190 I 817 S9S 

VVŠPV 128 132 64 066' 

VA 279 786 139 893 

VI.A 114072 57 036 

PA 108 848 S4 424 

AVČR 10 648 092 5 324046 

5. Sdrut.ení zajišiuje členum a jimi zfueným rozpočtovým a příspěvkovým organizacím bez další úhrady služby v rozsahu 

stanoveném pro tento účel rozpoČtem sdružení. Rozsah t!chto služeb poskytovaných jednomu členovi a rozpočtovým 

a př~vkovým organizacím úmto členem i.řízeným je omezen seznamem přípojek a seznamem připojených počítačů použitých 

pro výpočet ročního členského příspěvku. V rámci tohoto rozsahu mdže být další upřesnění provedeno dohodou člena se 

sdružením. 

VII. 
Orgány sdružení 

Zájmové sdružen( právnických osob CESNET má tyto orgány: 

I. Valnou hromadu 

2. Představenstvo 

'3. Dozorčí radu 

VIII. 

Zakludatelé se dohodli na znění stanov, které mohou být měněny valnou hromadou sdružení. 

4 
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IX.
tezi založením a vznikem sdružení je ostatními zakladateli pov&n k právním úkonům zakladatel ČVl.1'1'. Me:z:i založenímvtnil.:em sdružení mílže povčřenj zakladntel ČVUT činit pouze ty právní úkony, které směřují ke v:z:niku sdru!ení. ČVUT:>dá návrh nn registraci sdružení.

"'!- • ~
·..-"

x.
ik6koliv zmfoy nebo dodatky k' této zakladatelské smlouvě vyžadují dohodu všech zakladatelů učiněnou v písemné formě.

ůdadatelská smlouva o založen! zájmového sdružení CESNET nabývá účinnosů k 12. březnu 1996, pokud ji.do tohoto dncaidepfše ČVUT a dalšť zakladatelé tak, aby sou~t vstupních členských příspěvků činil alespoň 1 000 000,- Kč. Pokudkladatelská smlouva pro nesplněn! výšeuvedenýchpodmíneknevstoupí v llčinnost k 12. březnu 1996, nabude llčinnosti dnem,ly zakladatelskou smlouvu podepíše ČVUT a zak~adatel6, jejichž součet členských vstupních příspěvků bude čirut alespoň000 000.-- Kč. V obou případech se stávají členy sdružení pouze ty právnické osoby uvedené v čl. I, které smlouvudepsaly.

xn.
.důkaz pravdivosti toho, co je shora uvedeno, připoj1,1jí zakladatelé své podpisy.

i
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KOPIE 
ST ANO VY CF.sNET, 

zájmového sdružení právnických osob 

L 

n. 
Název a sídlo 

Sdružení bude v právních vztazích vystupovat pod názvem CESNET, zájmové sdružení právnických osob. 
Sídlem sdružení je Zikova 4, 160 00 Praha 6. 

r SdnJt.enr se ukládi na dobu neUJtitou. 

m. 
Doba trvání sdružení 

IV. 

l 

\ 

Předmět činnosti 

Předmětem činnosti sdružení je: 

1. Zajišiovat pro své členy a jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace rozvoj a provoz počítačové sítě umoiňujícf 
propojení jejich sítí a metropolitních sítí, vytváření společně užívaných technických, komunikačních a programových prostředků 
a infonnačních služeb, ověřování nových aplikací, spolupráci a komplementárnost aktivit členů na úrovni srovnatelné s předními 
zahraničními akademickými a výzkumnými sítěmi (včetně přístupu do sítě Internet). 

2. Ve spolupráci se svými členy dlouhodobě zajišiovat rozvoj, osvojování a užívání špičkových komunikačních a informačních 
technologií na bázi sítě Internet a obdobných novějších systémů. · 

' 

3. Podporovat za l1bradu úkladů s tím spojených šffení vzdělanosti, kultury a poznání, spolupráci členů s praxí, rozšiřování 
~ aplikací nejmodernějších informačních technologií a zkvalitňovW sítě získiním dalších účastníků, informačních zdrojů a služeb. 

rlQ v. . 
Předmět podnikání 

l . Vedle nepodnikatelské činnosti podle čl. IV a na její podporu bude sdružení vyvíjet i činnost podnikatelskou v následujících 
oborech: 

- poskytování software 
• automatizovan~ ipracovánf dat 
• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
- poskytování datových telekomunikačnťch služeb 

VI. 
Příspěvek do sdružení 

l . Každý zakladatel vkládá při založení sdrul.ení do tohoto sdruf.ení vstupní členský příspěvek. Příspěvky jednotlivých členů 
činí : 

I tlcn I Vstupnf členský I piisptvck v Kč 

UK 360 322 

UP 85 318 

ČVUT 253 774 

VŠB-TUO 98 018 

VŠUP 3 572 

AVU 7 340 

VUT 156 ~52 

VFU li! 056 

MU ID M2 



'Y l 

MZLU 52180 

AMU 12 302 

JAMU 6 150 

UPA 32 740 .. 
VŠCHT 80 160 

tzv 40278 

TUL S8"136 

VŠE 81 ~4ís 

VŠP 13 492 

JU 65 476 

OU 21 428 

su 26 388 

UJEP 23 016 

ZČU 92 462 

VVŠPV 3 260 

VA 7 116 

VLA 2 902 

PA 2 768 

AV ČR 270 838 

2. Členové sdružení vkládají každoročně do sdružení roční členský příspěvek, který se vypočte způsobem uvedeným v příloze 

č. I k těmto stanovám. 

3. V roce vzniku sdružení však členové sdružení vkládají roční členský příspěvek v alikvotní výši odpovídající termínu, ke 

kterému sdružení převezme povinnost poskytovat služby. 

4. Roční členský příspěvek členů sdružení v roce 1996 činí: 

Člen 
Roční členský pHspěvek Alikvotní výše ročního člens~ho 

na rok 1996 v Kč příspěvku na rok 1996 při 
poskytováni sluf.eb od I. 7. 1996 

UK 14 166 204 7 08~ 102 

UP 3 354 312 I 677 156 

ČVUT 9 977 214 4 988 607 

VŠB-TUO 3 853 590 I 926 795 

VŠUP 140 400 70 200 

AVU 288 600 144 300 

VUT 6 147 024 3 073 512 

VFU 709 878 354 939 

MU 4 859 868 2 429 934 

MZLU 2 075 034 I 037 517 

AMU 483 678 241 839 

JAMU 241 800 120 900 

UPI\ I 21\7 156 643 578 

VŠCHT 3 1SI 51:? I 575 756 

ézu I 58> 556 791 778 

TUL 2 21!5 6)4 I 142 817 

VŠE 3 221 712 I 610 8S6 

VŠP 530 47R 265 239 

JU :? 57-1 1:14 I 287 117 

2 
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OU ·. „· 842 478 421 239 
su ~ .~/ I 037 478 518 739 
UJEP 904 878 452 439 
zcu 3 635 190 I 817 595 
VVŠPV 128 132 64 066 
VA .• 279 786 139 893 
VLA „ 114 072 57 036 
PA ~ ~ ~ 

/ 
108 848 54424 

AVČR 10 648 092 s 324 046 

5. Kromě vstupního členského příspěvku a.ročního členského příspěvku vkládá ČVUT do sdružení nepeněžitý členský příspěvek spočívající v právu sdružení užívat věci movité uvedené v příloze č. 2 k těmto stanovám, po dobu 4 let, a práva a závazky „související s provozováním sítě CESNET (dle čl. VIIT bodu S b stanov). 

6. Po uplynutí doby 4 let, pokud nedojde k jiné dohodě mez.i ČVUT a sdružením, právo sdružení užívat věci tvořící předmět nepeněžitého vkladu zaniká. 

7. Nepeněžitý členský příspěvek nemá zásadně vliv na výpočet vstupnibo a ročního členského příspěvku, obchodního podílu, vypořádacího podílu a podílu na likvidačním zůstatku. Při zániku účasti ČVUT ve sdružení zaniká právo sdružení užívat předměty výše uvedeného nepeněžitého vkladu. 'JV takpvém případě se ČVUT vyplatí vypořádací podíl snížený o alikvotní měsíční výši nepeněžitého příspěvku, který zbývá dO' doby 4 let. 

8. Sdružení zajištuje členům a jimi zřízeným rozpočtovým a příspěvkovým organizacím bez další úhrady služby v rozsahu stanoveném pro tento účel rozpočtem sdružení. Rozsah těchto služeb poskytovaných jednomu členovi a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím tímto členem zřízeným je omezen seznamem přípojek a seznamem připojených počítačů použitých pro výpočet ročního členského příspěvku. V rámci tohoto rozsahu může být další upřesnění provedeno dohodou člena se sdružením. 

9. Sdružení se zavazuje převzít poskytování služeb od ČVUT nejpozději do 1. červenec 1996. 

10. Každý nový přistupující člen vkládá do sdružení vstupní členský příspěvek, o jehož výši, v závislosti na míře jeho účasti 8 na sdružení, rozhoduje .valná hromada. 

11 . Vstupní členský příspěvek je povinen každý zakladatel zaplatit do 4 měsíců od podpisu ukladatelské smlouvy. Přistupující člen je povinen zaplatit vstupní příspěvek do 1 měsíce od schválení přistoupení člena do sdružení valnou hromadou. 

12. Roční členský příspěvek jsou členové sdružení povinni zaplatit ve čtvrtletních splátkách, vždy do posledního dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí, v roce 1996 ve dvou čtvrtletních splátkách ve druhém pololetí. · 

13. V případě ukončení členství člena ve sdružení má tento právo pouze na vypořádací podíl (viz dále). 

14. Člen sdružení, který ve lhůtách výše uvedených nezaplatí vstupní členský příspěvek nebo roční členský příspěvek, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení z nezaplacené čásů.-y. Je-li člen sdružení v prodlení se zaplacením vstupního členského příspěvku nebo ročního členského příspěvku, vyzve ho představenstvo ke splnění povinnosti v dodatečné jednoměsíční lhůtě, která začívá běžet od doručení písemné výzvy představenstva. Pokud člen sdružení nezaplatí dlužný příspěvek ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, může ho valná hromada ze sdružení vyloučit. 

VII. 
Orgány sdružení 

Orgány sdružení jsou : 
I. Valná hromada 
2. Představenstvo 
3. Dozorčí rada 

I. Valná hromada 
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r ····· h~mad• ~e' nejvyšším O<gánem "'ruienr. Členem valné hrom•dy je každý pfflomný člen """"'"'· 
~„ 

;.. Do pÚSQbnosti valné hromady patří: 

" a) odmítnutí jednání"učiněných určenými zakladateli sdružení mezi založením a vznikem sdruženi 

b) volba, odvolávání a odměňování členů představenstva a dozorčí rady 

c) schvalování změn stanov 

d) schvalování přistoupení člena do sdružení 

e) ro~odov~ní o vystoupení člena ze sdružení 

f) r~xhodo~rú o vylouěení člena sdružení 

g) rozhod6'vání o zrušení sdružení 

h) rozhodování o počtu hlasů členů sdružení 

i) schvalování roční účetní uzávěrky a výroční zprávy 

j) schvalování rozpočtu na kalendářní rok 

k) schvalování koncepce činnosti sdružení 

2-l, I) schvafování zprávy o nepodnikatelské a podnikatelské činnosti sdružení a o stavu jeho majetku 

ll'l' m) schvalování rozdělení zisku 

n) schvalování ročnibo přídělu do rezervního fondu 

o) schvalování koeficientů a vstupních dat pro výpočet ročních členských příspěvků 

p) schvalování mimořádného příplatku k ročnímu členskému příspěvku ke krytí případné ztráty hospodaření 

q) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřují na jiných místech tyto stanovy. 

1.3. Valná hromaďa je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové mající celkem alespoň 2/3 všech hlasů . 
, 

1.4. Počet hlasů člena sdružení se vypočte z výše ročního členského příspěvku tak, že na každých započatých 100 000 Kč 

připadá jeden hlas. Pro každý další rok rozhodne o novém počtu hlasů valná hromada. 

1.5. Valná hromada rozhoduje o všech otázkách 2/3 většinou všech hlasů členů, s výjimkou vyloučení člena ze sdružení 

a zrušení sdružení. Tato rozhodnutí vyžadují 4/5 většinu všech hlasů členů sdružení. 

1.6. Valná hromada se koná nejméně 2x ročně. Svolává ji představenstvo. 

1.7. Valná hromada je svolávána doporučeným dopisem, který musí být zaslán všem členům sdružení, a to nejméně ve lhůtě 

15 dnů před konáním valné hromady nebo osobním předáním pozvánky oproti podpisu a to rovněž nejméně 15 dnů před 

4
_konáním valné hromady. 

1.8. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat : 

- název a sídlo sdružení 

- místo, datum a hodinu konání valné hromady 

- program jednání valné hromady 

- podkladové materiály k těm bodům programu jednání, k nimž bude přijímáno usnesení. 

1.9. Valná hromada jedná podle předem stanoveného programu jednání a projednává pouze záležitosti, které byly uvedeny 

v pozvánce. Záležitost, která nebyla zařazena do navrhovaného programu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti 

a se souhlasem všech členů sdružení. 

I.IO. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele. dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů Jednání valné 

hromady řídí zvolený předseda. 

1.11. Zjištění prezence přftomných zajištuje představenstvo. Zmocněnci členů sdružení musí při prezenci odevzdat písemnou 

plnou moc. Veřejnosti není valná hromada přístupná, pokud nebude valnou hromadou schválena účast přizvaných hostů na jejím 

jednání nebo jeho části . V hodinu stanovenou k zahájení valné hromady oznámí představenstvo, kolik členů sdružení a s jakým 

počtem hlasů je přítomno. 

1.12. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm . Hlasuje 

se zásadně aklamací. Pokud se na tom členové dohodnou. zejména u volby nebo odvolání členů představenstva nebo dozorčí 

rady, hlasuje se tajně. obvykle odevzdáním hlasovacích lístků . 

1. 13. O průběhu valné hromady se sepisuje zápis, který obsahuje následující údaje: 

a) název a sídlo sdružení 
b) mís10 a dobu konání valné hromady 

c) jméno pi'edsedy valné hromady. zapisovatele. ověřovate l ů z:ípisu a osob pověřených sčítáním hlasů 
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r. 
J) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady 

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování 

f) zaznamenání nesouhlasu člena sdružení s usnesením vaJné hromady . 

. 14. Představenstvo zabezpeču
je vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje 

apisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé zápisu. Zápis spolu s pozvánkami a seznamem přítomných členů 

e uchovává v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání. Každý člen sdružení obdrží kopii zápisu z valné hromady . 

. . 15. Není-li valná hro~da usnášeníschopná, je představenstvo povinno svolat do 14 dnů náhradní valnou hromadu, která jedná 

>Odle stejného programu. Tato valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech 

1lasů. Tato valná hromada rozhoduje 213 většinou hlasů přítomných 
členů . . 

2. Představenstvo 

2.1. Představenstvo je statutárním orgánem, řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem. 

2.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují valné hromadě. Při své činnosti se řídí zásadami 

a pokyny schválenými valnou hromadou. 

2.3. Do působnosti představenstva 
patří zejména: 

a) svolává valnou hromadu 

b) zajištuje obchodní vedení podniku a provoz.ní záležitosti 

• 

c) zajištuje zpracování a předkládá valné hromadě 

- návrhy na změnu stanov 

- roční účetní závěrku a výroční zprávu 

- návrh koncepce činnosti sdružení 

- návrh rozpočtu na kalendářní rok 

- zprávu o nepodnikatelské a podnikatelské činnosti sdružení a o stavu jeho majetku 

• informaci o zřízení fondů nebo o přídělech na účet nerozděieného zisku 

• návrh na zrušení sdružení 

- návrh na výši ročního příspěvku do rezervního fondu 

d) vykonává usnesení valné hromady 

e) vede seznam členů sdružení 

f) rozhoduje o čerpání prostředků rezervního fondu 

g) zajištuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih, záznamů, atd. 

h) jmenuje ředitele sdružení a potvrzuje návrhy ředitele na jmenování dalších vedoucích pracovníků 

i) schvaluje organizační a pracovní řád sdružení a organizační a funkční schéma ~ružcní. 

2.4. Představenstvo sdružení má 5 až 7 členů. Členové představenstva 
volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy . 

2.5. Prvními členy představenstva jsou: 

RNDr. Alexander Černý, nar. 2 . 7 . 1946, bytem Praha 9, Rumburská 14 

Ing. Jan Gruntorád, CSc. (předseda), nar. 19. IO. 1951, bytem Hostivice, Litovická 789 

Ing. Josef Kubíček (místopředseda), nar. 15. 12. 1960, bytem Praha 5, Lamačova 838 

RNDr. Milan Mareš, DrSc., nar. 30. 5. 1943, bytem Praha 4, Metodějova 1469 

Doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. (místopředseda), nar. 12. 12. 1948, bytem Brno, šiourafova 2 

Ing. Přemysl Tichý. nar. I L 6. 1959, bytem Ostrava, Družební 250 

Do dvou měsíců od vzniku sdružení bude svolána valná hromada, která jmenuje nové představenstvo. 

2.6. Funkční období členů představenstva jsou dva roky. neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná 

volba člena představenstva je možná. 

2. 7. Člen představenstva se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným přcdstavenst vu. výkon jeho funkce končí 

dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno nebo mělo být projednáno představenstvem. Představe
nstvo je povinno projednat 

vzdání se funkce svého člena na nejbližším příštím zasedání poté, co se o jeho odstoupení dovědělo. · 

2.8. Představenstvo, jehož počet zvolených členů neklesl pod polovinu, může kooptovat namísto č len;i představenstva. jehož. 

členství zaniklo nebo který se své funkce vzdal, nového člena, a to do příštibo zasedání valné hromady, která jeho členství 

potvrdí. nebo z,·olí nového člena představenstva . 

· 
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r . {edstavensivo zasedá podle polieb '<lndenl, nejméně jednou "' kalendářní mWc. Pk<faeda je povinen svol~ ~ ...... ; 

{ 

~stavenstva vždy, pokud o to požádá některý člen představenstva nebo dozorčí rada. ~ 

2.10. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se sepisují zápisy, které podepisuje přcdSeda představenstva 
a zapisovatel. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odchylný názor na projednávanou záležitost. 

2.11. Zasedání představenstva se mohou zúčastnit také přizvaní hosté, zejména vedoucí pracovníci sdružení, odborní specialisté 
a další osoby, na kterých se shodnou všichni přítomní členové představenstva. " r·· l . „ 
2.12. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje většinou hlasů· přítomných 
členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů se považuje za schválený ten návrh, pro který hlasuje předseda. 
Předseda představenstva řídí běžnou činnost sdružení a je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, které jinak přísluší 
představenstvu. Tato opatření je povinen předložit ke schválení představenstvu na nejbližším zasedání. 

. 2.13. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným nebo faxovým dotazem na 
.lvšechny členy představenstva. Takové rozhodnutí je platné, jestliže s ním souhlasili všichni členové představenstva. Na 

nejbližším příštím zasedání představenstva musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu. 

2.14. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou odbornou péčí a zachovávat mlčenlivost 
o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení škodu. 

2.15. Za představenstvo jednají navenek ve všech věcech sdružen{ předseda představenstva a jeden z mí~top~eéisedů 
představenstva společně. K záležitostem níže uvedeným: 

a) prodej a nála1p nemovitostí 
b) poskytování či převzetí půjček a úvěrů nad 500 000,-- Kč 

potřebují předchozí souhlas všech členů představenstva. 

2.16. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence. Členové představenstva nesmí: 
a) vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisí s podnikatelskou činností sdružení 
b) z;prostředkovávat pro jiné osoby obchody sdružení 
c) účastnit se na podnikání jako společník s neomez;eným ručením 
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánů jiné právnické osoby 
s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o právnickou osobu, která je členem sdružení. Na člena představenstva, 
který poruší zákaz konkurence, se vztahuje přiměřeně ustanovení § 65 odst. 2 a 3 obch.zák. 

2.17. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to člen sdružení nebo skupina členů sdružení 
mající více než 10% hlasů (viz čl. Vlli. 1.3). Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesvolá-li představenstvo mimořádnou valnou hromadu ve lhůtě výše 
uvedené, má právo ji svolat člen či skupina členů sdružení, kteřf o svolání požádali. 

3. Dozorčí rada 

3.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 

podnikatelské činnosti a dalších činností sdružení. 

3.2. V rámci své působnosti je dozorčí rada zejména oprávněna : 
a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti sdružení 
b) kontrolovat, zda jsou řádně vedeny účetní záznamy 
c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost a ostatní činnost sdružení se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, 
stanovami a pokyny valné hromady 
d) přezkoumávat roční účetní závěrku sdružení 
e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činností 
t) svolávat valnou hromadu. jestliže 10 vyžadují zájmy sdružení · 

3.3. Dozorčí rada sdružení má 3 členy. 

3.4. Členy dozorčí rady volí valná hromada. 

3.5. Funkční období dozorčí rady je dva roky, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. 

3.6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva sdružení nebo ředitelem sdruženi. 

„ 



r ,iní dozorčí rady se koná podle potřeb sdružení, nejméně však 2x ročně. . ~ „. 
,.sedání dozorčí rady řídí její předseda zvolený dozorčí radou ze svého středu, o průtfěhu zasedání se sepisuje zápis, který 

,...episuje zapisovatel a předseda dozorčí rady. · 

3.9. Dozorčí rada je způsobilá usnášení, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů. 

3.10. Přijeú usnesení ve všech :cile!itostech projednávaných dozorčí radou jc'zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční 
většina členů dozorčí rad:y, přičemž každý člen má jeden hlas a při rovnosti hlas~ ~e po~.žuje za schválený ten návrh, pro který 

hlasuje předseda. · .„"' 

3.1 l. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve stejném rozsahu lt se stejnými důsledky jako na členy 

představenstva. 

VIIl. 
Práva a povinnosti členů sdriden[ 

1. Právo podílet se na řízení sdružení 

1.1. Člen sdružení má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy 

1.2. Člen sdružení má právo být informován o pořadu jednání valné hromady na pozvánce doručené mu formou doporučeného 

dopisu nejméně 15 dnů před konáním valné hromady a právo obdržet od představenstva k~pii úpisu z jednání valné hromady, 

a to do 30 dnů od jejího konání. 

1.3. Člen sdružení nebo skupina členů sdružení mající více než IO % hlasů mohou: 

- požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání j imi navržených záležitostí 

- požádat představenstvo, aby zařadilo některou otázku na pořad jednání valné hromady 

- požádat dozorčí radu o přezkoumání činnosti představenstva v záležitostech, které uvedou ve své žádosti. 

2. Právo na vypořádací podíl 

2.1. Po dobu uvání sdružení ani v případě jeho zrušení není člen sdružení oprávněn požadovat vrácení svých vstupních 

~a ročních členských příspěvlců. 

2.2. V případě ukončení účasti člena sdružení ve sdružení má tento člen právo na vypořádací po4íl. Vypořádací podíl se vypočte 

z čistého obchodního jmění, které se stanoví se na základě roční účetní :civěrky za období, v němž účast člena sdružení zanikla. 

Vypořádací podíl se vypočte poměrem ročního členského příspěvku člena, jehož účast ve sdružení zanikla, k součtu ročních 

členských příspěvků všech členů. Od částky takto vypočtené se odečte výše ročního členského příspěvku člena za rok, ,. němž 

jeho účast zanikla. Čistým obchodním jměním je obchodní majetek po odečtení závazků. 

2.3. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, a to do I měsíce od schválení roční účetní závěrky. V téže lhůtě je povinen člen, 

jehož účast ve sdružení zanikla, zaplatit případnou ztrátu. 

3. Právo na podíl na likvidačním zůstatku 

3.l. Po zrušení sdružení s likvidací má člen sdružení právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se stanoví podle 

poměru ročních členských příspěvků členů v roce předcházejícím roku, v němž došlo k zániku sdružení. Dojde-li k zániku 

sdružení v roce jeho založení. vypočte se likvidační zůstatek podle poměru ročních členských příspěvků v roce založení. 

4. Členové sdružení se zavazují: 

a) převést na sdružení práva a povinnosti leasingových nájemců z leasingových smluv uzavřených s leasingovými 

pronajímatel i na zařízení, užívaná k I. lednu 1996 nebo později členem sdružení pro provoz sítě CESNET. pokud 

budou s touto povinností souhlasit leasingoví pronajímatelé. 

b) dát do nájmu na základě nájemní smlouvy, uzavřené se sdružením, tomuto sdružení zařízení užívaná k I. lednu 1996 

nebo později pro provoz sítě CESNET, za měsíl:ní nájemné stanovené ve výši odpisu tohoto zařízení u člena 

v příslušném měsíci, pokud právo užívat tato zařízení nezískalo sdružení jinak. 

c) zajistil pro umístění zařízení sítě CESNET nacházející se k I. lednu 1996 v jejích nebytových pros1nnil:h alespoií 
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r ,rovoate:né podmínky. jako byly k uv.Í.e~~ datu. 

/l°vé sdružení však mohou se souhl.!lS~.m sdružení splnit tyto závazky jiným způsobem (například poskytnou sdružení služby 

.Ahmující použití uvedených zařízen( nebo se ukončí nájem zařízení pro zastaralost). 

5. ČVUT se zavazuje: 

. ; . 

a) poskytnout sdružení do náj~,nebyfE>vé prostory nacházející se v budově Zikova 4, Praha 6 v takovém rozsahu, 

jako byly užívány pro provoz sítě CSSNET k l . lednu 1996. za cenu do 2000Kč/m2/rok, pokud se nedohodne se 

sdružením jinak. · 

b) do 8 týdnů od zápisu sdružení do příslušné evidence převést na sdružení s účinností k datu převzetí povinnosti 

poskytovat služby všechna práva a závazky z uzavřených smluv týkajících se používání sítě CESNET nebo zajištujících 

její provoz a rozvoj. 

-.j c) spolupracovat se sdružením tak.. aby po převodu práv a závazků dle výše uvedené položky (b) bylo dosaženo 

alespoň stejného množství a kvality poskytovaných služeb a tím bylo účelu převodu plně dosaženo. 

IX. 
Hospodaření sdružení 

1. Účetnictví sdružení 

1.1. Sdružení účtuje v soustavě podvojného účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

1.2. Účetním obdobím je kalendářní rok, první obchodní rok sdružení začíná dnem zápisu do rejstříku sdružení a končí 

31.12.1996. 

l.3. Představenstvo zajisú po ukončení účetniho období, nejpozději do jednoho měsíce, sestavení účetní závěrky, kterou 

a) předloží k přezkoumání dozorčí radě sdružení 

b) ke schválení valné hromadě sdružení. 

~ 1.4. Představenstvo je povinno zaslat účetní závěrku spolu s pozvánkou na valnou hromadu všem členům sdružení nejméně 

"""""9 do 15 dnů před konáním valné hromady. · 

2. Způsob rozdělení zisku 

2.1. Sdružení rozděluje zisk v tomto pořadí : 

a) k zákonem stanoveným daním a poplatkům 

b) k přídělům do rezervního fondu 

c) k přídělům na účet nerozděleného zisku nebo do ostatních 

fondů, které sdružení zřídilo. 

3. Rezervní fond 

3.1. Sdružení vytvoří při svém založení rezervní fond ve výši 200 000 Kč. Tento rezervní fond se ročně doplňuje částkou, 

kterou schválí valná hromada na návrh představenstva. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo a lze jej použít 

pouze ke krytí ztrát a k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření sdružení. 

X. 
Vznik a zánik účasti člena sdružení 

I. Vznik účasti 

I.). Členství ve sdružení vzniká zakládajícím členům podepsáním zakladatelské smlouvy s účinností o~ zápisu sdružení do 

rejstříku sdružení. 

t .2. Ke sdružení lze přistoupit jednostranným právním úkonem učiněným v písemné formě. V přistoupení musí být uvedeno. 

že přistupující člen sdružení přistupuje k zakladatelské smlouvě a ke stanovám s<lružení K přistoupení ke sdružení je třeba 

souhlasu valné hrorn;idy. Valná hromnda rozhoduje o přistoupení nového člena 2/3 většinou hlasů všech členů sdru7..ení. Členství 



' . 

. mí vzniKá novému členovi ode dne, kdy valná hromada jeho přistoupení ke sdružení schválí. {' ..,.. 

"' áčast ve Sdružení nelze převést na jinou osobu. 

2. Zánik účasti 

2.1. Účast··ve sdružení zaniká : 
a) ;á.nikem právnické osoby, která je členem sdružení 
b} "vystoitpením ze sdružení 
c) vylotiČením . 

2.2. Vystoupit ze sdružení lze na základě písemné výpovědi člena sdružení adresované představenstvu. V takovém případě končí 

účast člena sdružení po uplynutí výpovědní lhůty, která činí 12 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od I. dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi představenstvu. 

,2.3. O vyloučení člena sdružení rozhoduje valná hromada 4f5 většinou všech hlasů členů sdružení. Návrh na vyloučení člena 
sdružení předkládá valné hromadě představenstvo. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, jestliže: 

a) člen sdružení nezaplatil vstupní či roční členský příspěvek ani po výzvě představenstva v dodatečně stanovené lhůtě 
b) člen sdružení zvlášt závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno sdružení, 
přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn představenstvem. 

XI. 
Zrušení a likvidace sdružení 

I . Zánik sdružení 

1.1. Sdružení zaniká ke dni výmazu z rejstříku sdružení. 

1.2. Zániku sdružení předchází zrušení sdružení s likvidací jmění. 

2. Zrušení sdružení 

1. Sdružení se zrušuje : 
a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o uušení sdružení, jinak dnem. kdy rozhodnutí bylo přijato 
b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. 

3. Likvidace sdružení 

3.1. O zrušení sdružení a o vstupu sdružení do likvidace rozhoduje valná hromada. 

3.2. Likvidátora jmenuje valná hromada sdružení na návrh představenstva. Likvidátorem může být jen fyzická osoba. 

3.3. Zemře-li likvidátor nebo vzdá-li se své působnosti nebo nemůže-li ji vykonávat, jmenuje se nový likvidátor způsobem, 
kterým byl jmenován předchozí likvidátor. 

3.4. Za výkon své působnosti odpovídá likvidátor týmž způsobem jako členové statutárních orgánů . 

3.5. Likvidátor činí jménem sdružení jen úkony směřující k likvidaci sdružení. Při výkonu této působnosti plní závazky sdružení, 
uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, z.astupuje sdružení před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně 
a zániku· práv a závazků. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřfrených obchodů. 

3.6. Zjistí-li likvidátor předlužení likvidovaného sdružení podá bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkurzu. 

3.7. Likvidátor oznámí vstup sdružení do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zveřejnit, ž.e sdrnžení vstoupilo 
do likvidace s výzvou. aby \'ěřitelé a jiné osoby a orgá.ny, které jsou tím dotčeny, přihlásil i své pohledávky. popř. jiná práva 
ve lhůtě. která nesmí být kratší než 3 měsíce. 

3.8. Likvidátor sestaví ke dni vstupu sdružení do likvidace likvidační účeln í rozvahu a je povinen zaslat pi"ehled o jmění 
sdružení každému členovi sdružení. který o to požád::í. 

3.9. Ke <.lni skončení likvid:1rt! sestav{ likvidátor účetní závčrku ;1 předloží ji členům ~dru7.c:ní ke schv:ílcní spolu s konečnou 
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~; ~pnlbčh• likvidoce • návffiem •• routělení m•jelko.aw w.„„.' jenž vyplyne ' likv;d= (likvid•fu"'Ostatek), m•ri
1 sdružení.

J.10. Členům sdružení nelze poskytnout plnění z důvodu jejich nároku na podíl na likvidačním zůstatku dříve, než jsou
uspokojeny nároky všech známých věřitelů sdružení.

3.11. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz sdružení z rejstřl'ku sdružení.

xn.
Závěrečná ustanovení

l. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy sdružení související s jejich účastí ve sdružení, jakož
i ostatní právní vztahy uvnitř sdružení se řídí ve věcech, které neupravují stanovy, obecně závaznými právními předpisy ,
zejména ustanoveními občanského zákoníku.

r/12.Změny stanov musí být schváleny valnou hromadou sdružení na návrh představenstva. K tomuto rozhodnutí je potřeba
dvoutřetinové většiny všech hlasů členů sdružení.

3. Každý zakládající člen obdrží jedno vyhotovení stanov.

4. Stanovy vstupují v platnost a jsou účinné dnem jejich schválení zakladateli .

V Praze dne 6. března 1996
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