Stanovy Spolku PeLaSe
Úvod :
Spolek PeLaSe, dále jen PeLaSe, je společenstvím osob, které spojuje společný zájem o výpočetní
techniku a IT. Dobrovolně a společně vytvářejí a provozují za tímto účelem komunitní počítačovou
síť, nakupují služby, technické prostředky. PeLaSe, svým jménem, nakupuje pro členy služby a
zboží.
PeLaSe je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č.89/2012 Sb., a jako takový je
právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
Vnitřní organizace PeLaSe, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle PeLaSe.
I. Článek - Název a sídlo sdružení
1. Jméno: Spolek PeLaSe.
2. Sídlo: Hlavní 25 Senice 290 01
II. Článek - Cíle

1. Cílem PeLaSe je rozvoj znalostí jeho členů z oblasti IT. Mimo jiných možností k tomuto
účelu buduje a využívá PeLaSe síť.
2. Sdružuje prostředky členů na pořízení služeb a zboží.
3. PeLaSe sítí se rozumí propojení počítačů a nebo domácích sítí členů. Je tvořena jednak
neveřejnou telekomunikační sítí vlastněnou a budovanou spolkem a technickými
prostředky u členů, kteří se připojují do neveřejné sítě PeLaSe prostřednictvím veřejných
datových sítí.
4. Komunikací se pak rozumí výměna dat, společné využívání služeb jako je například
připojení k internetu, provoz diskusních fór, testování a provozování technologií apod.
5. PeLaSe nebude poskytovat služby a prostředky sítě třetím osobám. Nebude ani pronajímat
vlastní telekomunikační okruhy. PeLaSe není poskytovatelem veřejných
telekomunikačních služeb.
6. Každý člen se podílí dle svých možností na plnění cílů PeLaSe.
7. Za data, která si navzájem poskytnou členové, nenese PeLaSe žádnou odpovědnost. Každý
uživatel, který připojuje zařízení k síti PeLaSe, toto činí vždy na vlastní odpovědnost.

8. Prostředkem k uplatnění cíle PeLaSe je školení členů, diskusní fóra, testování nových
programů a technologií, provozování regionálního informačního systému, spolupráce se
subjekty, které sledují slučitelné cíle. Po technické stránce to je údržba a provoz sítě
PeLaSe. Nákup potřebného technického a programového vybavení pro fungování a rozvoj
sítě PeLaSe.
9. K podpoře hlavní činnosti může PeLaSe vyvíjet činnost vedlejší, je-li její účel v podpoře
hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku
lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu PeLaSe.

III. Článek - Vznik členství
1. Členem PeLaSe se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18ti let.
2. Členství může nastat také převodem nebo dědictvím.
3. PeLaSe má 3 druhy členství a to řádný člen (dále jen člen), čestný člen a technik.
4. Zájemce o členství a nebo osoba žijící ve společné domácnosti se členem může získat status
přidruženého členství.
5. Přijímat člena je oprávněn správce oblasti, případně oblastní sněm. Přijetí schvaluje
předseda a po technické stránce hlavní technik. Pokud je schválen nový zájemce, přijímá se
nejprve na zkušební dobu. Členství vzniká, po splnění dohodnutých podmínek, zápisem do
seznamu členů.
6. Pokud není v místě žadatelova působení ustanovena oblastní jednotka, podává uchazeč
žádost technikovi.
7. O zamítavém stanovisku k žádosti o přijetí nemusí být žadatel informován.
IV. Článek - Zánik členství
1. Členství zaniká:
a) smrtí nebo zánikem právnické osoby
b) vyloučením podle odstavce 3
c) vystoupením z PeLaSe
d) převodem
e) čestné členství zaniká také po uplynutí dohodnuté doby.
f) zánikem spolku
2. Při zániku členství podle odstavce 1 písmene b, c, d je osoba povinna splnit veškeré závazky
a povinnosti vůči PeLaSe, zejména vydat veškeré prostředky PeLaSe, které má v držení.
Pokud to není možné nebo účelné, rozhodne předseda v dohodě s vystupujícím členem a
technikem o náhradním plnění.

3. O vyloučení člena, který hrubým způsobem porušuje Stanovy, vnitřní předpisy nebo etický
kodex, rozhoduje předseda PeLaSe. Návrh na vyloučení podává předseda, technik nebo
oblastní správce do jehož působnosti vylučovaný člen spadá. Člen, na kterého byl podán
návrh na vyloučení musí být důrazně upozorněn na nevhodnost svého konání. Je pozván
předsedou na projednání svého jednání a to za přítomnosti technika a oblastního správce, má
právo se vyjádřit k důvodům návrhu na vyloučení, popřípadě navrhnout opatření, kterými
porušování předpisů zamezí. Pokud budou navržená opatření dostačující a člen již nadále
předpisy porušovat nebude, předseda člena nevyloučí.
4. V případě dalšího porušení předpisů může předseda člena vyloučit bez dalšího oznámení.
Vyloučit člena může též valná hromada, návrh zde může podat libovolný člen.
5. Každý člen může z PeLaSe kdykoliv vystoupit. Vystoupení musí písemně oznámit
předsedovi a dohodnout se s ním na vyrovnání případných závazků. S technikem se dohodne
na termínu předání technického vybavení, které má zapůjčeno od PeLaSe.
6. Převod členství lze uskutečnit se souhlasem oblastního správce a předsedy.
7. V případě ukončení členství ve polku se vložený vstupní poplatek ani jiný podíl nevrací.
V. Článek - Členství
1. Člen sdružení má právo účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a vznášet návrhy,
volit a být volen do volených orgánů sdružení, nechat se při jednání valné hromady
zastupovat jiným členem, využívat produkty sdružení, navrhovat kontrolu činnosti sdružení
radě správců.
2. Má-li člen, podle právních předpisů, Stanov a vnitřních předpisů právo odvolání k valné
hromadě, musí předseda na jeho žádost svolat valnou hromadu do 2 měsíců.
3. Člen může mít v rámci sítě PeLaSe i více přípojných míst, vždy ovšem za podmínek bodu 8.
tohoto článku. Technické vybavení pro druhé a další připojení mu PeLaSe nemusí
poskytnout a může mu předepsat příspěvek na provoz a údržbu přípojných bodů, jenž pro
tato připojení využívá. Další podmínky řeší vnitřní předpis.
4. Každý člen má povinnost zaplatit vstupní poplatek a platit včas členský příspěvek.
5. Každý člen má povinnost dodržovat stanovy a vnitřní předpisy PeLaSe. Sankcí za neplnění
může být pozastavení členství nebo vyloučení. O pozastavení členství či vyloučení
rozhoduje předseda PeLaSe. Člen se může odvolat k valné hromadě, případně své vyloučení
může nechat přezkoumat soud. O rozsahu omezení práv člena s pozastaveným členstvím
rozhodne předseda.
6. Další povinnosti členům může ukládat technik, rada správců nebo předseda rozhodnutím.
Rozhodnutí však nesmí být v rozporu se Stanovami a vnitřními předpisy. Povinnosti může
rovněž ukládat valná hromada.
7. Člen má povinnost spravovat zařízení, které užívá PeLaSe pro komunikaci a které jsou v
jeho dispozici, tak, aby mohly plnit účel PeLaSe a aby nikomu nevznikala škoda. Dále má
povinnost poskytnout, dle možností, prostor a nezbytné technické zázemí pro instalaci
prostředků sítě a připojení dalšího člena.
8. Člen nesmí umožnit přístup do sítě PeLaSe ani jinak využívat prostředky a kapacity sítě
jiným osobám, mimo osob žijícím s ním ve společné domácnosti.

9. Přidružený člen nemá práva člena, neúčastní se jednání PeLaSe a jeho povinnosti určuje
vnitřní předpis.
VI. Článek - Orgány spolku
1. Orgány PeLaSe jsou valná hromada, předseda, technik a rada oblastních správců.
2. Statutárním orgánem PeLaSe je předseda. Ze své činnosti je odpovědný valné hromadě.
3. V případě značného nárůstu členské základny může předseda ustanovit výbor PeLaSe na
jehož členy se přenesou některé povinnosti a práva předsedy.
4. Další orgány může ustanovit jen valná hromada.
VII. Článek - Hlavní technik
1. Hlavní technik, dále jen technik, je nezávislý orgán.
2. Technikovi nelze pozastavit členství. Není volený orgán.
3. Dalšího technika jmenuje pouze technik
4. Zajišťuje technické vybavení sítě. Dohlíží na chod sítě a to především na hlavní trasy,
páteřní spoje a uzly. Koordinuje rozvoj a provoz sítě PeLaSe Při této činnosti mu jsou
nápomocni především techničtí poradci oblastí. Odpovědnost lze přenést i na další členy.
5. Provádí školení technických poradců a členů sdružení.
6. Přijímá rozhodnutí a ukládá další povinnosti členům sdružení vždy v mezích stanov a
vnitřních předpisů, v souvislosti s provozem a správou sítě.
7. Navrhuje valné hromadě výše členských příspěvků s ohledem na potřeby zabezpečení chodu
sítě a služeb
8. Má právo navrhovat nové členy PeLaSe.
9. Má právo posoudit, dle místních technických podmínek a znalostí, možnost připojení
žadatele k síti PeLaSe. V odůvodněných případech může odmítnout žádost o členství a to
tlumočí předsedovi. Dále může, s ohledem na práva stávajících členů, vyhlásit stop stav
dalšího připojování k jednotlivým bodům či celým oblastem. Technik může okamžitě
odpojit od sítě PeLaSe člena, který svým jednáním omezuje nebo ohrožuje řádný provoz sítě
a nebo nadměrně a neeticky využívá připojení do internetu. Podrobnosti stanoví vnitřní
předpisy.
10. Rozhoduje o výši účelových členských příspěvků, v návaznosti na služby, které člen
využívá. Souhlas s placením účelových členských příspěvků dává člen podpisem na listině.
11. Jmenuje technické poradce oblastních jednotek.

VIII. Článek - Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem PeLaSe.
2. Valné hromady se může účastnit každý člen PeLaSe.
3. Člen se může nechat na valné hromadě zastupovat jiným členem na základě písemné plné
moci.
4. Nepřítonmé členy zastupuje správce oblasti.
5. Správce oblasti má hlasy nepřítomných členů své oblastní jednotky plus svůj hlas. Za
nepřítomného člena oblastní jednotky, dle tohoto odstavce, se nepovažuje člen, jenž pověřil
zastoupením jiného přítomného účastníka valné hromady písemnou plnou mocí.
6. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává Rada správců.
Oznámení o konání valné hromady zveřejní předseda nejméně 14 dní předem. Pokud valnou
hromadu nesvolá rada v předepsaném termínu, může ji svolat kterýkoliv člen stejným
způsobem.
7. Předseda, Rada správců nebo skupina aspoň 1/3 členů PeLaSe můžou svolat mimořádnou
valnou hromadu. Oznámení o konání spolu se jmény členů, kteří ji svolávají, zveřejní aspoň
7 dní předem.
8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných, kromě změny Stanov.
9. Za přítomného je považován nepřítomný člen dle odstavce 3 a 4 tohoto článku.
10. Valná hromada volí a odvolává předsedu PeLaSe.
11. Valná hromada schvaluje výši základních i účelových členských příspěvku, pokud budou
navržena technikem. Pokud neschválí navrženou výši členského příspěvku, je technik
povinen předložit další návrh. V případě neschválení ani tohoto návrhu, platí příspěvek
schválený na poslední valné hromadě, na které byl schvalován.
12. Valná hromada schvaluje změnu Stanov a to 2/3 většinou hlasů všech členů PeLaSe.
13. Schvaluje zprávy předsedy, technika a rady správců o činnosti a hospodaření sdružení za
uplynulé období. Schvaluje účetní závěrky
14. Valná hromada se může uskutečnit i hlasováním po síti. Hlasování za použití síťového
prostředku komunikace na dálku je možné uskutečnit pouze takovým prostředkem, který je
všem členům sdružení dostupný. Hlasovat o volbě předsedy, odvolání předsedy a změně
Stanov je však možné pouze na schůzi s osobní účastí členů.
15. Podmínkou platnosti hlasování virtuální valné hromady je účast nejméně 1/2 všech členů
PeLaSe. Rozhodným okamžikem je zahájení hlasování.
16. Každý člen má na virtuální valné hromadě právo veta. Pokud právo veta při hlasování o
určitém bodu využije aspoň 1/5 hlasujících členů, návrh není přijat a předseda svolá do 2
měsíců schůzi s osobní účastí členů. Pokud právo veta nevyužije aspoň 1/5 členů, nepřihlíží
se k němu. Neuplatní-li se právo veta, je návrh přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
hlasujících členů.
17. Lhůta pro hlasování na virtuální valné hromadě je 7 dní. Hlasování je neveřejné.
18. V opodstatněných případech se může valná hromada uskutečnit pouze za účasti oblastních
správců, předsedy a technika.

IX. Článek - Předseda
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za PeLaSe jedná.
Předseda je statutárním orgánem PeLaSe. Je oprávněn činit za PeLaSe jakékoliv právní
úkony vyjma těch, které jsou výlučně v pravomoci valné hromady.
2. Rozhoduje o uvolňování finančních prostředků na plnění cílů PeLaSe. Bere zřetel především
na požadavky hlavního technika.
3. Má dispoziční právo k bankovním účtům sdružení.
4. Má právo odmítnout žádost o členství.
5. Funkční období předsedy je 5 let, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
6. Předseda je ze své činnosti odpovědný valné hromadě. Valná hromada jej může kdykoliv
odvolat.
7. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy, případně na zaměstnance
PeLaSe. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může zmocnit další osoby. Plná moc
musí být v takovém případě udělena písemnou formou.
8. Rozhoduje o odměnách funkcionářů a členů PeLaSe, kteří zajišťují chod PeLaSe a to v
mezích, které jsou dány vnitřním řádem nebo schváleny radou správců. Podmínkou
poskytnutí odměn je časová náročnost výrazně převyšující požadavky na běžného člena a
sloužící k naplnění cílů PeLaSe.
9. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími členské schůze.
X. Článek - Oblastní jednotka
1. Oblastní jednotka, dále jen jednotka, je organizační složkou PeLaSe. Nemá právní
subjektivitu.
2. Vzniká automaticky na základě příslušnosti členů k určité územní lokalitě, obec, část obce,
městská část. Počet členů rozhodující pro vznik jednotky jsou 4. Velikost oblastní jednotky
stanovuje technik, další náležitosti řeší vnitřní předpis.
3. Členové jednotky si volí na sněmu správce oblasti, dále jen správce. Volba je platná při
účasti nadpoloviční většiny členů oblastní jednotky prostou většinou zúčastněných. Správce
je volen na dobu neurčitou. V případě, že se volba nepovede a nebo neuskuteční, jmenuje
oblastního správce předseda. Zastupovat členy jednotky na valné hromadě může pouze
volený správce.
4. Sněm může udělit správci i další pravomoci, jenž náleží dle tohoto článku jednotce.
5. Jednotka má též technického poradce (může jich být i více). Jmenuje jej technik s
přihlédnutím na návrh správce. Technickým poradcem může být též správce.
6. Další případné funkce a strukturu jednotky si určují členové dané jednotky.
7. Sněm jednotky svolává správce či jiný člen nepravidelně dle potřeby.
8. Hlavním úkolem jednotky je koordinace činnosti v dané oblasti, jednání se zájemci o
členství, zjištění dostupnosti sítě u zájemce, vzájemná pomoc při instalaci prostředků sítě a
řešení problémů.

9. Technický poradce úzce spolupracuje s technikem na řešení úkolů spojených s provozem,
řízením a rozšiřováním sítě v dané oblasti.
10. Na sněmu jednotky může být přítomen předseda nebo technik, nemají však hlasovací právo
vyjma jednotky ke které náleží.
XI. Článek - Hospodaření
1. PeLaSe hospodaří podle platných právních předpisů.
2. Za hospodaření PeLaSe odpovídá předseda. Předseda odpovídá i za řádné vedení účetnictví
a vedení evidence majetku PeLaSe.
3. Každý člen PeLaSe má právo nahlížet do všech materiálů týkajících se hospodaření PeLaSe.
Předseda je navíc povinen každý rok předložit výroční zprávu.
4. Příjmy PeLaSe jsou zejména:
a) Vstupní a základní členský příspěvek
b) Účelové příspěvky na provoz služeb, které člen užívá.
c) Granty, dary a dotace.
5. Podrobnosti hospodaření stanoví vnitřní předpis PeLaSe.
6. PeLaSe může mít zaměstnance.
XII. Článek - Rada správců
1. Je nezávislým orgánem sdružení.
2. Skládá se ze správců oblastních jednotek.
3. Ze své činnosti se každý správce zodpovídá své oblastní jednotce a jako celek valné
hromadě.
4. Přijímá svůj jednací a pracovní řád.
5. Volí si svého zastupujícího.
6. Průběžně kontroluje hospodaření sdružení i věcnou a formální stránku činnosti sdružení.
7. Svolává se na žádost člena rady, předsedy nebo technika a to do 7 dnů od obdržení žádosti.
8. Svolává valnou hromadu a předkládá její program.
9. Předkládá zprávu o své kontrolní činnosti valné hromadě. Navrhuje valné hromadě,
předsedovi nebo technikovi opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
10. Na žádost členů sdružení vykládá stanovy a vnitřní předpisy. Přispívá k řešení problémů
mezi uživateli a orgány sdružení, tlumočí záležitosti uživatelů orgánům sdružení a je
prostředníkem při jednání. Přispívá k řešení problémů mezi jednotlivými uživateli.
11. Kterýkoliv člen PeLaSe se může na radu obrátit a vyhledat její pomoc. Předseda PeLaSe,
technik nebo další případný orgán se musí na žádost rady k podanému podnětu nebo
připomínce vyjádřit.

