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1. Základní ustanovení 

1.1. Název a sídlo 

1.1.1. Název spolku zní: „Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.“ (dále v těchto stanovách jen 
„spolek“). 

1.1.2. Sídlem spolku je Praha. 

1.2. Zápis v rejstříku, IČ, web a e-mail 

1.2.1. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze v oddíle L, vložka 1359. 

1.2.2. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo 61385751. 

1.2.3. Internetová stránka spolku je www.apgeo.cz 

1.2.4. Elektronickou adresou spolku je info@apgeo.cz 

1.3. Účel  

1.3.1. Spolek je založen za účelem: 

(a) sdružování a podpory osob podnikajících v oblasti  sběru, distribuce, ukládání, 
analýzy, zpracování a prezentace geografických dat nebo geografických informací 
(dále jen „geomatika“)  

(b) podpory odborného rozvoje a vzdělávání svých členů; 

(c) zastupování členů spolku při komunikaci a jednání s orgány státní správy a místní 
samosprávy působícími zejména v oblasti v zeměměřictví a souvisejících oborů; 

(d) prezentace, popularizace a propagace geomatiky jako vědeckého a technického 
oboru; 

(e) předkládání návrhů a podnětů na řešení legislativní úpravy týkající se aplikace 
geomatiky a podnikání v oblasti geomatiky. 

1.4. Doba trvání 

1.4.1. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

2. Členství  

2.1. Druhy členství  

2.1.1. Členství v spolku se dělí na následující druhy: 
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(a) kmenové členství,   

(b) přidružené členství, 

(c) čestné členství. 

2.1.2. Pouze s kmenovým členstvím jsou spojena vedle ostatních práv a povinností určených 
těmito stanovami práva vyjmenovaná v článku 3.1.2 těchto stanov, která nenáleží 
k přidruženému a čestnému členství.  

2.1.3. Kmenovým členem se může stát pouze fyzická nebo právnická osoba se sídlem na území 
České republiky, která: 

(a) vykonává podnikatelským způsobem zeměměřičskou činnost ve smyslu zákona č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví, nebo 

(b) vykonává podnikatelským způsobem jiné činnosti v oblasti geomatiky. 

2.1.4. Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba se sídlem na území 
České republiky, která je činná v oblasti geomatiky nepodnikatelským způsobem, ať již 
tuto činnost vykonává na základě zákona či pověření správního orgánu nebo jako 
vědeckou činnost. 

2.1.5. Čestným členem se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jestliže 
představenstvo sezná, že její činnost, znalosti či schopnosti, nebo zájmy souvisí či jsou 
prospěšné pro naplňování účelů a cílů spolku vymezených v článku 1.3 těchto stanov. 

2.1.6. Kmenoví členové jsou dále děleni do skupin (dále jen „volební skupiny“) podle 
celkových výnosů, jichž kmenový člen dosáhl. Volební skupina dle výnosů jsou 
následující: 

(a) volební skupina A – do 2.000.000,--Kč; 

(b) volební skupina B  - od 2.000.000,--Kč do 10.000.000,--Kč; 

(c) volební skupina C – od 10.000.000,--Kč do 30.000.000,--Kč; 

(d) volební skupina D - od 30.000.000,--Kč do 50.000.000,--Kč; 

(e) volební skupina E - od 50.000.000,--Kč do 100.000.000,--Kč; 

(f) volební skupina F - 100.000.000,--Kč a více. 

2.1.7. Pro zjištění výnosů je rozhodující poslední schválená a/ nebo zveřejněná účetní závěrka. 

2.1.8. U kmenových členů, kteří nesestavují účetní závěrky, jsou pro účely těchto stanov  
naroveň výnosů postaveny příjmy vykázané v daňové evidenci. 

2.1.9. Není-li činnost v geomatice převažující částí podnikání kmenového člena, bude pro jeho 
zařazení do volební skupiny rozhodující výnos evidovaný v jeho účetnictví na zvláštním 
analytickém účtu vedeném pro výnosy z oboru geomatiky. Výpis z tohoto zvláštního 
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analytického účtu předloží kmenový člen spolu s čestným prohlášením, že se jedná o 
analytický účet z jeho účetnictví za poslední období, kdy člen sestavil účetní závěrku. .  

2.1.10. Účetní závěrky či daňovou evidenci a popř. čestné prohlášení s výpisem z analytického 
účtu dle článku 2.1.9 těchto stanov, jsou kmenoví členové povinni zaslat představenstvu 
nejpozději do každého 31. ledna daného kalendářního roku. 

2.2. Vznik a zánik členství  

2.2.1. Novým členem spolku se může stát osoba, která podá písemnou přihlášku. 

2.2.2. V přihlášce uvede žadatel: 

(a) svou obchodní firmu nebo jméno a příjmení 

(b) své identifikační číslo nebo datum narození (u přidružených či čestných členů - 
fyzických osob) 

(c) prohlášení o tom, že žadatel žádá o členství s uvedením druhu (viz článek 2.1.1) a 
prohlášení o tom, že přistupuje ke stanovám spolku 

(d) fyzickou doručovací adresu a elektronickou adresu, kterou si přeje používat pro 
korespondenci se spolkem. Změní-li se v budoucnu tyto údaje, je o této změně člen 
povinen informovat představenstvo do 10 dnů od uskutečnění změny.  

2.2.3. O přijetí nového člena rozhoduje představenstvo spolku. Členství vzniká okamžikem, kdy 
představenstvo schválí usnesení o přijetí nového člena. 

2.2.4. Členství v spolku zaniká: 

(a) vystoupením člena písemným oznámením doručeným do sídla spolku; 

(b) vyloučením na základě rozhodnutí představenstva nebo valné hromady z důvodu 
porušování povinností člena vyplývajících z těchto stanov nebo jednání v rozporu 
se zájmy spolku; 

(c) úmrtím člena či zánikem právnické osoby, která byla členem; 

(d) zánikem spolku. 

2.2.5. Rozhodne-li o vyloučení člena představenstvo, je vyloučený člen oprávněn odvolat se 
k valné hromadě, která rozhodnutí představenstva o vyloučení člena buď potvrdí, nebo 
zruší. Do doby rozhodnutí valné hromady o odvolání nadále trvá členství vyloučeného 
člena včetně práv a povinností z členství vyplývajících. 

2.2.6.  Rozhodne-li o vyloučení člena valná hromada, je toto rozhodnutí konečné.  

2.3. Seznam členů  

2.3.1. Představenstvo vede seznam členů spolku, do něhož na základě skutečností 
předpokládaných těmito stanovami pro vznik či zánik členství zaznamenává den vzniku a 
zániku členství a jeho druh.  
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2.3.2. V seznamu dále představenstvo zaznamenává identifikační údaje, adresu a elektronickou 
adresu člena a jejich změny, druh členství a u kmenových členů též zařazení do volební 
skupiny a změny tohoto zařazení. 

2.3.3. Seznam členů spolku je veřejný a představenstvo jej zveřejňuje na internetových 
stránkách spolku (viz článek 1.2.3 stanov). 

2.3.4. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost a náklady od představenstva spolku 
potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, 
že tyto údaje byly vymazány. 

3. Základní práva a povinnosti členů 

3.1. Práva členů 

3.1.1. Každý člen má právo: 

(a) účastnit se za předem stanovených podmínek odborných konferencí, školení či 
seminářů pořádaných spolkem; 

(b) předkládat představenstvu a valné hromadě podněty a návrhy k řešení odborných či 
technických otázek z oblasti geomatiky či podnikání v geomatice;  

(c) požadovat informace o stavu spolku a jeho hospodaření; 

(d) účastnit se valné hromady spolku. 

3.1.2. Kmenoví členové mají kromě práv vyjmenovaných v článku 3.1.1 těchto stanov dále 
následující práva: 

(a) právo hlasovat na valné hromadě spolku; 

(b) právo volit do představenstva či dozorčí rady spolku. 

3.2. Povinnosti členů 

3.2.1. Každý člen je povinen: 

(a) dodržovat tyto stanovy; 

(b) dodržovat závazná usnesení valné hromady a představenstva spolku; 

(c) nejednat v rozporu se zájmy a účelem spolku a nepoškozovat jeho dobré jméno; 

(d) při jednání s ostatními členy spolku či správními orgány a jinými subjekty činnými 
v oblasti geomatiky vystupovat způsobem, který neodporuje všeobecně přijímaným 
představám o etice a etiketě dodržované v obdobných situacích ve styku mezi 
podnikateli či ve styku mezi podnikatelem a orgánem veřejné moci. 
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3.2.2. Kmenoví členové a přidružení členové mají kromě povinností vyjmenovaných v článku 
3.1.1 těchto stanov dále povinnost platit roční členské příspěvky dle článku 3.3 těchto 
stanov.  

3.3. Výše členských příspěvků 

3.3.1. Výši základního ročního členského příspěvku a členského příspěvku přidruženého člena 
stanoví svým rozhodnutím valná hromada. 

3.3.2. Rozhodnutí valné hromady o výši základního ročního členského příspěvku a členského 
příspěvku přidruženého člena platí až do doby, kdy další valná hromada rozhodne o 
změně výše příspěvku, tj. nehlasuje-li či neschválí-li valná hromada pro dané období 
žádnou výši členského příspěvku, jsou členové povinni hradit příspěvky podle posledního 
platného rozhodnutí valné hromady o výši základního ročního členského příspěvku a 
členského příspěvku přidruženého člena. 

3.3.3. Přidružení členové hradí roční příspěvek ve výši členského příspěvku přidruženého člena. 

3.3.4. Kmenoví členové hradí roční příspěvky podle volebních skupin takto: 

(a) volební skupina A – jednonásobek základního ročního členského příspěvku; 

(b) volební skupina B  - dvojnásobek základního ročního členského příspěvku; 

(c) volební skupina C –trojnásobek základního ročního členského příspěvku; 

(d) volební skupina D -  pětinásobek základního ročního členského příspěvku č; 

(e) volební skupina E -  devítinásobek základního ročního členského příspěvku 

(f) volební skupina F -  dvanáctinásobek základního ročního členského příspěvku. 

3.3.5. Členské příspěvky jsou splatné pravidelně vždy do každého 31. ledna daného 
kalendářního roku, za nějž jsou hrazeny. 

3.3.6. Stane-li se někdo členem v průběhu kalendářního roku je povinen uhradit do 30 dnů po 
rozhodnutí představenstva o přijetí za člena roční členský příspěvek, a to v plné výši. 

3.3.7. Bude-li člen v prodlení s úhradou členského příspěvku o více než 15 dní oproti datu 
splatnosti, je povinen uhradit spolku vedle členského příspěvku též smluvní úrok 
z prodlení ve výši 10 % p.a. z dlužného příspěvku. 

4. Orgány spolku 
 
Spolek má následující orgány s dále vymezenou působností: 

(a) valnou hromadu, která je nejvyšším orgánem spolku; 

(b) představenstvo, které je statutárním orgánem spolku; 

(c) dozorčí radu, která je kontrolním orgánem spolku. 
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5. Valná hromada 

5.1. Působnost valné hromady  

5.1.1. Do působnosti valné hromady patří rozhodování o následujících záležitostech: 

(a) schvalování stanov a jejich změn; 

(b) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady spolku; 

(c) schvalování výročních zpráv představenstva o stavu spolku a jeho hospodaření; 

(d) stanovení dlouhodobých a střednědobých úkolů pro naplňování účelů spolku 
vymezených v článku 1.3 těchto stanov; 

(e) schvalování výroční zprávy a účetní závěrky; 

(f) schvalování výše základního ročního členského příspěvku a příspěvku 
přidruženého člena; 

(g) rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku;   

(h) rozhodnutí o odvolání člena proti rozhodnutí představenstva o vyloučení ze spolku; 

(i) sloučení či rozpuštění spolku. 

5.1.2. Valná hromada je na základě svého usnesení oprávněna rozhodnout v jednotlivém 
případě též o jiných věcech, které jinak náleží do působnosti představenstva či dozorčí 
rady. 

5.1.3. Valná hromada je neveřejná. 

5.1.4. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý člen spolku. 

5.1.5. Valné hromady jsou povinni se zúčastnit členové představenstva a dozorčí rady. 

5.1.6. Člen je oprávněn dát se zastoupit na valné hromadě zmocněncem, který prokáže své 
oprávnění zastupovat člena zvláštní písemnou plnou mocí udělenou pro zastupování na 
konkrétní valné hromadě nebo obecně na všech valných hromadách spolku.  

5.1.7. Člena spolku - právnickou osobu zastupuje na valné hromadě jeho statutární orgán, nebo 
jiná fyzická osoba, kterou k tomu člen zmocní způsobem dle článku 5.1.6 těchto stanov. 
Je-li statutární orgán člena spolku – právnické osoby kolektivní (vícečlenný), je oprávněn 
účastnit se valné hromady a hlasovat na ní pouze jeden člen jejího statutárního orgánu, 
jehož k tomu tento statutární orgán písemně pověří. 

5.2. Svolávání valné hromady 

5.2.1. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou ročně. Za představenstvo je 
oprávněn valnou hromadu svolat kterýkoli člen představenstva. 
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5.2.2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu požádá-li o to více než jedna třetina 
kmenových členů, nebo dozorčí rada spolku, a to nejpozději do 40 dnů od okamžiku, kdy 
bude představenstvu tato doručena žádost s uvedením záležitostí, které mají být na valné 
hromadě projednány. Nesvolá-li představenstvo valnou hromadu do třiceti dnů od 
doručení žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady sám. 

5.2.3. Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami či e-mailem zaslaným na adresy či 
elektronické adresy členů uvedené v sezamu členů nejpozději 30 dnů před konáním valné 
hromady.  

5.2.4. V pozvánce bude uvedeno nejméně: 

(a) datum místo a čas zahájení konání valné hromady; 

(b) pořad jednání valné hromady. 

5.2.5. Záležitosti neuvedené v pozvánce na pořadu jednání je možné na valné hromadě 
projednat pouze, pokud jsou na valné hromadě přítomni všichni kmenoví členové, z nichž 
nadpoloviční většina počítaná podle hlasů bude souhlasit s tím, aby byla záležitost 
zařazena na pořad jednání. 

5.3. Počet hlasů 

5.3.1. Každý kmenový člen má hlasovací práva podle volební skupiny, do níž náleží, a to 
následovně 

(a) kmenový člen volební skupiny A – 1 hlas; 

(b) kmenový člen volební skupiny B – 2 hlasy; 

(c) kmenový člen volební skupiny C – 3 hlasy; 

(d) kmenový člen volební skupiny D – 5 hlasů; 

(e) kmenový člen volební skupiny E – 9 hlasů; 

(f) kmenový člen volební skupiny F – 12 hlasů. 

5.3.2. Je-li kmenový člen v době konání valné hromady v prodlení s úhradou členského 
příspěvku či jeho části, není oprávněn na valné hromadě hlasovat či volit. 

5.3.3. Přidružení členové a čestní členové nemají právo na valné hromadě hlasovat, mohou se 
však ke všem návrhům na valné hromadě vyjadřovat před tím, než o nich bude hlasováno.  

5.4. Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady 

5.4.1. Valná hromada je schopna se usnášet, jestliže jsou na ní osobně nebo prostřednictvím 
zplnomocněných zástupců přítomni kmenoví členové, jejichž hlasy v součtu představují 
více než 50 % všech existujících hlasů. 

5.4.2. Pokud se nesejde do jedné hodiny od plánovaného času začátku valné hromady 
uvedeného v pozvánce počet členů předpokládaný pro usnášeníschopnost dle článku 5.4.1 
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těchto stanov, je valná hromada po uplynutí tohoto času usnášeníschopná bez ohledu na 
počet členů přítomných na valné hromadě. 

5.4.3. Svou přítomnost na valné hromadě potvrdí členové podpisem do listiny přítomných, 
kterou vyhotovuje představenstvo. 

5.4.4. Průběh valné hromady jako její předsedající řídí předseda představenstva, popř. jiný člen 
představenstva pověřený k tomu předsedou představenstva, nezvolí-li valná hromada na 
návrh kteréhokoli z kmenových členů ihned po zahájení valné hromady jiného 
předsedajícího.  

5.4.5. Rozhodnutí (usnesení) o všech záležitostech svěřených valné hromadě do působnosti 
těmito stanovami nebo zákonem je přijato, jestliže pro něj hlasuje více než polovina 
všech hlasů členů přítomných na valné hromadě.  

5.4.6. Hlasování se děje veřejně aklamací. Hlasy sčítá člen představenstva pověřený k tomu 
představenstvem, nezvolí-li valná hromada na návrh kteréhokoli z kmenových členů 
ihned po zahájení valné hromady jiného skrutátora. 

5.4.7. O průběhu a rozhodnutí valné hromady pořizuje zápis člen představenstva pověřený 
k tomu představenstvem, nezvolí-li valná hromada na návrh kteréhokoli z kmenových 
členů ihned po zahájení valné hromady jiného zapisovatele.  

5.5. Rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) 

5.5.1. O všech věcech svěřených do pravomoci valné hromady dle článku 5.1.1 těchto stanov 
mohou členové rozhodovat i formou hlasování mimo valnou hromadu (per rollam), a to 
tak, že představenstvo navrhne v písemné formě (listinné či elektronické), aby členové 
rozhodli o některé ze záležitostí svěřených do působnosti valné hromady.  

5.5.2. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení 
nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen k návrhu vyjádřit. 
Lhůta pro vyjádření nesmí být kratší než třicet dní od doručení návrhu. 

5.5.3. Nevyjádří-li se člen v určené lhůtě k návrhu nebo nevyjádří-li se ve formě uvedené 
v článku 5.5.4, platí, že se návrhem nesouhlasí. 

5.5.4. Souhlas s návrhem musí být učiněn písemně s uvedením dne, měsíce a roku, kdy byl 
učiněn, musí být podepsán členem spolku či jeho zmocněncem a musí z něj být patrné, 
k jakému návrhu rozhodnutí se vztahuje. 

5.5.5. Za dodržení písemné formy dle článku 5.5.4 těchto stanov se považuje též zaslání 
souhlasu do datové schránky spolku nebo elektronickou poštou na elektronickou adresu 
spolku (viz článek 1.2.4 výše), přičemž pro platnost této formy se nevyžaduje, aby 
k elektronické zprávě byl připojen zaručený či uznávaný elektronický podpis člena spolku 
ve smyslu zákona č. 297/2006 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce. 

5.5.6. Představenstvo oznámí členům spolku v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo 
usnesení přijato, oznámí i celý obsah přijatého usnesení.  
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5.5.7. K platnosti usnesení je třeba souhlasu kmenových členů, jejichž hlasy představují více 
než 50 % hodnoty součtu všech existujících hlasů. 

6. Představenstvo 

6.1. Působnost představenstva 

6.1.1. Představenstvo rozhoduje ve všech věcech, které nejsou zákonem či těmito stanovami 
svěřeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 

6.1.2. Představenstvo vykonává kroky, činnosti a jednání směřující k naplňování účelů a cílů 
spolku vymezených v článku 1.3 těchto stanov a plnění úkolů vytyčených valnou 
hromadou dle článku 5.1.1(d) těchto stanov. 

6.1.3. Představenstvo vede hospodaření a účetnictví spolku a vyhotovuje výroční zprávu o 
činnosti, kterou předkládá spolu s účetní závěrkou ke schválení valné hromadě. 

6.2. Jednání za představenstvo a spolek 

6.2.1. Za představenstvo navenek jedná ve všech věcech: 

(a) předseda představenstva samostatně, nebo  

(b) dva členové představenstva společně. 

6.2.2. Způsob jednání za představenstvo uvedený v článku 6.2 se týká všech právních jednání, 
která činí představenstvo za spolek vůči jakýmkoli třetím osobám. 

6.3. Členství v představenstvu  

6.3.1. Představenstvo má 5 členů. 

6.3.2. Členem představenstva se může stát jakákoli fyzická osoba, která je zletilá a plně 
svéprávná.  

6.3.3. Členství právnických osob v představenstvu je vyloučeno. 

6.3.4. Funkční období členů představenstva je 3 roky. 

6.3.5. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 

6.3.6. Kandidát na člena představenstva musí své rozhodnutí kandidovat doručit v písemné 
formě do sídla spolku nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, na jejímž 
programu je volba členů představenstva, jinak se k jeho kandidatuře nepřihlíží. 

6.3.7. Nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, na jejímž programu je volba členů 
představenstva, zveřejní představenstvo jména přihlášených kandidátů na internetových 
stránkách spolku (viz článek 1.2.3). 

6.3.8. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. 
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6.3.9. Zanikne-li některému z členů v době mezi dvěma valnými hromadami funkce člena 
představenstva, je představenstvo oprávněno kooptovat nového člena představenstva. 
Kooptovaný člen představenstva zůstává jeho členem až do nejbližší valné hromady, 
která jeho kooptaci potvrdí nebo zamítne. 

6.3.10. Funkce člena představenstva zaniká: 

(a) odvoláním z funkce valnou hromadou. 

(b) vzdáním se funkce učiněným buď prohlášením na valné hromadě, nebo písemným 
oznámením doručeným ostatním členům představenstva. 

6.4. Rozhodování představenstva 

6.4.1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.  

6.4.2. O všech věcech rozhoduje představenstvo nadpoloviční většinou přítomných členů. 
V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 

6.4.3. Představenstvo je oprávněno rozhodovat též mimo své zasedání způsobem per rollam. 
Pro tento způsob rozhodování platí přiměřeně ustanovení článku 5.5 o rozhodování mimo 
valnou hromadu. 

6.5. Předseda představenstva 

6.5.1. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva. 

6.5.2. Předseda představenstva řídí zasedání představenstva a zajišťuje výkon jeho rozhodnutí 
nebo rozhodnutí valné hromady. 

6.5.3. Předseda představenstva zastupuje spolek v řízeních před správními orgány, soudy a 
orgány místní samosprávy. 

6.6. Komise, sekretariát a výkonný ředitel 

6.6.1. Představenstvo je oprávněno k zajištění plnění odborných úkolů zřizovat, měnit či 
zrušovat pracovní komise a sekce a určovat náplň jejich činnosti. 

6.6.2. Představenstvo je oprávněno zřídit sekretariát v čele s výkonným ředitelem, který bude 
zajišťovat plnění administrativních, hospodářských a účetních úkolů souvisejících se 
správou spolku. 

6.6.3. Pracovníci sekretariátu a výkonný ředitel mohou být v pracovněprávním poměru ke 
spolku jako jeho zaměstnanci. 

6.7. Odměna za výkon funkce  

6.7.1. Nerozhodne-li valná hromada v jednotlivém případě jinak, nenáleží členům 
představenstva za výkon jejich funkcí žádná odměna.  

6.7.2. Členové představenstva mají právo na úhradu nákladů účelně vynaložených na výkon 
jejich funkce. 
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7. Dozorčí rada 

7.1. Působnost dozorčí rady  

7.1.1. Dozorčí rada kontroluje činnost představenstva a hospodaření spolku. 

7.1.2. Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku spolku a výroční zprávu představenstva a své 
stanovisko k nim předkládá valné hromadě. 

7.2. Členství v dozorčí radě  

7.2.1. Dozorčí rada 3 členy. 

7.2.2. Funkční období členů dozorčí rady je 3 roky.  

7.2.3. Členem dozorčí rady se může stát jakákoli fyzická osoba, která je zletilá a plně 
svéprávná.  

7.2.4. Členství právnických osob v dozorčí radě je vyloučeno. 

7.2.5. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. 

7.2.6. Kandidát na člena dozorčí rady musí své rozhodnutí kandidovat doručit v písemné formě 
do sídla spolku nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, na jejímž programu je 
volba členů dozorčí rady, jinak se k jeho kandidatuře nepřihlíží. 

7.2.7. Nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, na jejímž programu je volba členů 
dozorčí rady, zveřejní představenstvo jména přihlášených kandidátů na internetových 
stránkách spolku (viz článek 1.2.3). 

7.2.8. Zanikne-li některému z členů v době mezi dvěma valnými hromadami funkce člena 
dozorčí rady, je dozorčí rada oprávněna kooptovat nového člena dozorčí rady. 
Kooptovaný člen dozorčí rady zůstává jeho členem až do nejbližší valné hromady, která 
jeho kooptaci potvrdí nebo zamítne. 

7.2.9. Funkce člena dozorčí rady zaniká: 

(a) odvoláním z funkce valnou hromadou. 

(b) vzdáním se funkce učiněným buď prohlášením na valné hromadě, nebo písemným 
oznámením doručeným ostatním členům dozorčí rady. 

7.3. Rozhodování dozorčí rady 

7.3.1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.  

7.3.2. O všech věcech rozhoduje dozorčí rada nadpoloviční většinou přítomných členů. 
V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. 
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7.3.3. Dozorčí rada je oprávněna rozhodovat též mimo své zasedání způsobem per rollam. Pro 
tento způsob rozhodování platí přiměřeně ustanovení článku 5.5 o rozhodování mimo 
valnou hromadu. 

7.4. Předseda dozorčí rady 

7.4.1. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. 

7.4.2. Předseda dozorčí rady řídí zasedání dozorčí rady a sděluje za dozorčí radu valné hromadě 
stanoviska a zjištění dozorčí rady. 

7.5. Odměna za výkon funkce  

7.5.1. Nerozhodne-li valná hromada v jednotlivém případě jinak, nenáleží členům dozorčí rady 
za výkon jejich funkcí žádná odměna.  

7.5.2. Členové dozorčí rady mají právo na úhradu nákladů účelně vynaložených na výkon jejich 
funkce.     

8. Majetek a hospodaření 

8.1. Majetek spolku 

8.1.1. Spolek je samostatným právním subjektem, vystupujícím v hospodářských vztazích svým 
názvem, pod nímž samostatně nabývá práv a závazků.  

8.1.2. Spolek může svůj majetek pronajímat, zapůjčovat nebo prodávat v souladu s platnými 
právními předpisy.  

8.1.3. Příjmy z činnosti spolku jsou určeny výhradně na podporu rozvoje aktivit provozovaných 
či pořádaných spolkem a na správu a rozvoj zařízení či institucí jím provozovaných. 

8.2. Zásady hospodaření 

8.2.1. Spolek získává finanční prostředky z pravidelných členských příspěvků. Z těchto zdrojů 
se hradí náklady na běžné provozní náklady činnosti spolku.  

8.2.2. Zdrojem příjmů spolku mohou být též sponzorské dary, dotace a odměny za organizaci a 
propagaci vzdělávacích seminářů a odborných konferencí. 

9. Ustanovení přechodná a závěrečná 

9.1. Přechodná ustanovení 

9.1.1. Dnem účinnosti těchto stanov zanikají veškeré dosavadní druhy členství upravené 
předchozím zněním stanov s tím, že: 

(a) všichni dosavadní členové podnikající ke dni přijetí těchto stanov v oboru 
geomatiky se stávají kmenovými členy; 

(b) všichni ostatní členové se stávají přidruženými členy . 
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9.1.2. Předchozí orgán spolku – smírčí komise neupravený těmito stanovami se bez náhrady 
zrušuje. 

9.1.3. Zrušují se dosavadní volební řád, organizační řád a disciplinární řád. 

9.2. Závěrečná ustanovení 

9.2.1. Ustanoveními těchto stanov o valné hromadě je nahrazeno a vyloučeno použití úpravy 
ustanovení § 248 až 257 občanského zákoníku o členské schůzi. 

9.2.2. Tyto stanovy jsou platné dnem, kdy je schválí valná hromada spolku.  

9.2.3. Tyto stanovy nabývají účinnosti prvním dnem následujícím po dni, kdy znění těchto 
stanov schválí valná hromada spolku. 

V Praze dne 8. ledna 2018 

 

 

Ing. Jan Fafejta, předseda 
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