STANOVY
SDRUŽENÍ PRO INTERNETOVÝ ROZVOJ
V ČESKÉ REPUBLICE
§1
POSTAVENÍ, NÁZEV A SÍDLO
1. Název sdružení zní: "Sdružení pro internetový rozvoj v České republice", z.s.p.o. (dále jen
"Sdružení") používaná zkratka "SPIR“.
2. V zahraničním styku je používán název v anglickém jazyce "Association for Internet Progress
of the Czech Republic".
3. Sídlo Sdružení: Praha
4. Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob podle § 20f až § 20j občanského zákoníku
č. 40/1964 Sb. Sdružení je právnickou osobou.
5. Sdružení tvoří členové Sdružení. Vznik, podmínky a zánik členství upravuje § 4 stanov.
§2
PŘEDMĚT ČINNOSTI
1. Předmětem činnosti Sdružení je:
a. podpora rozvoje internetu zdroje obsahu a nástroje k získávání informací, způsobu
komunikace a prodejního kanálu jako důležitého nástroje zvyšování
konkurenceschopnosti národního hospodářství
b. zadávání výzkumů spojených s využitím internetu jako média, garance realizace
těchto výzkumů a využívání práv spojených s vlastnictvím a distribucí výsledků
těchto výzkumů
c. výměna zkušeností mezi svými členy, ale i se třetími stranami
d. organizování a pořádání školících kursů, seminářů, konferencí za účelem výměny
zkušeností a odborných materiálů
e. propagační, vydavatelská a obchodní činnost v oblasti využití internetu a
informačních technologií,
f. obchodní činnost související se zabezpečením předmětu činnosti
g. sdružování prostředků a činností členů Sdružení a přidružených členů Sdružení za
účelem naplňování předmětu činnosti Sdružení
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h. zprostředkování a udržování styků na mezinárodní úrovni v oblasti internetového
rozvoje zprostředkování a udržování styků s jinými profesními organizacemi a
sdruženími, orgány státní správy a samosprávy na úrovni České republiky a
Evropské unie, pro zastupování svých členů
i.

samoregulace v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a s nimi
souvisejících audiovizuálních obchodních sdělení ve smyslu směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/65/ES a předpisů ji provádějících; samoregulace obsahu
v oblasti internetu

j.

samoregulační rámce v jakékoliv oblasti internetového rozvoje, resp. informačních
technologií

k. pomoc při zprostředkování čerpání operačních programů Evropské unie, příp. jiných
dotací určených pro rozvoj internetu apod.
l.

hájení a obrana hospodářských a soutěžních zájmů členů a/nebo přidružených
členů, včetně jejich zájmů na ochraně obsahu a ochraně práv podle autorského
zákona na internetu, a to jakýmkoli k tomu vhodným způsobem, včetně uplatnění
nároků soudní cestou nebo v řízení před správními orgány a jinými orgány a
institucemi, ať již je taková obrana založena na jakékoli k tomu vhodné a
odůvodněné právní kvalifikaci (při této obraně může Sdružení uplatňovat nároky mj.
postupem podle § 54 obchodního zákoníku, resp. § 2989 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb. –
občanský zákoník, nebo obdobného ustanovení hmotného práva nebo zastupovat
své členy a/nebo přidružené členy na základě § 26 odst. 4 občanského soudního
řádu nebo obdobného procesního ustanovení). V rámci této činnosti však Sdružení
není oprávněno uplatňovat jakékoliv nároky vůči svým členům či zastupovat své
členy proti jinému členovi Sdružení.
§3
MAJETKOVÉ POMĚRY

1. Příjmy Sdružení tvoří zejména členské příspěvky, příspěvky za přidružené členství, příjmy za
služby členům Sdružení a příjmy z činností dle §2 odst.1 stanov.
2. Při hospodaření se Sdružení řídí schváleným rozpočtem.
3. Členové Sdružení nemohou požadovat z rozpočtu Sdružení úhradu nákladů spojených s prací
svých zástupců v orgánech Sdružení, v odborných skupinách a s účastí na Valné hromadě.
4. O způsobu vyrovnání (překročení) schváleného rozpočtu, pokud byl překročen, nebo o použití
zůstatku při nedočerpání rozpočtu, jakož i o užití vytvořeného zisku, rozhoduje Valná hromada
v rámci schvalování hospodaření za uplynulý rok a schvalování rozpočtu na běžný rok.
Vytvořený zisk nesmí být rozdělen mezi členy Sdružení.
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5. Při hospodářské činnosti se Sdružení řídí obecně závaznými právními předpisy.
§4
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ
1. Členem Sdružení se mohou stát právnické osoby založené podle českého práva se sídlem v
České Republice a podniky zahraničních osob/ jejich organizační složky zapsané v některém
z rejstříkových soudů na území České republiky, jejichž činnost je v souladu se zájmy a cíli
Sdružení, a které mají relevantní vazbu na podnikání v oblasti internetu, zejména:
-

mediální, reklamní, kreativní agentury
média
mediazastupitelé
technologické firmy, operátoři, dodavatelé obsahu atp.
e-commerce projekty
subjekty, které mají zájem o rozvoj internetu.

2. Na členství ve Sdružení není právní nárok.
3. Žádost o členství, podepsaná statutárním orgánem, musí být podána písemně. Součástí
žádosti pravdivě vyplněné ve všech bodech musí být prohlášení, že člen bude dodržovat
stanovy Sdružení.
4. O členství ve Sdružení rozhoduje Výkonná rada. Členství vzniká dnem a za podmínek
stanovených v rozhodnutí Výkonné rady o přijetí právnické osoby za člena. Výkonná rada musí
o členství žadatele rozhodnout nejdéle do 3 měsíců od doručení přihlášky. V případě, že
Výkonná rada rozhodne o nepřijetí žadatele, musí žadatele neprodleně o svém rozhodnutí
písemně informovat včetně vysvětlení důvodu svého rozhodnutí.
5. Členství ve Sdružení zaniká:
a. jednostranným rozhodnutím člena, oznámeným písemně Výkonné radě. Členství
zaniká dnem uvedeným v písemném oznámení, nejdříve však uplynutím 3 měsíců
od data doručení oznámení. Výkonná rada může tuto lhůtu zkrátit.
b. zánikem člena Sdružení, pokud jeho práva a závazky nepřejdou na jeho právního
nástupce. Setrvání právního nástupce ve Sdružení však musí potvrdit Výkonná rada.
c.

vyloučením člena
A.

v případě hrubého porušení stanov nebo poškození zájmů Sdružení

B.

v případě prodlení člena s úhradou jakékoliv finanční pohledávky, na
kterou Sdružení vznikl nárok (bez ohledu na to, z jakého titulu
pohledávka Sdružení za členem vznikla), pokud ani na písemnou
výzvu do 30 dnů od doručení neuhradí své pohledávky.
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členství zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí Výkonné rady
d. změnou statutu člena Sdružení za přidruženého člena ke Sdružení dle § 6a stanov.
V takovém případě členství ve Sdružení zaniká kladným rozhodnutím Výkonné rady
o žádosti dosavadního člena Sdružení, na základě které člen Sdružení požádal o
vznik přidruženého členství, s účinky k 1.1. následujícího kalendářního roku po roce,
ve kterém Výkonná rada kladně rozhodla o žádosti dosavadního člena Sdružení o
vznik přidruženého členství ke Sdružení.
O vyloučení rozhoduje Výkonná rada. Výkonná rada též rozhoduje o vypořádání nároků a závazků
člena vůči Sdružení, které vzniknou v důsledku zániku členství či vyloučení.
§5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
1. Všichni členové Sdružení jsou zejména oprávněni:
a. podávat návrhy a podněty týkající se činnosti Sdružení
b. využívat výsledky práce Sdružení. V odůvodněném případě může Výkonná rada
rozhodnout o úplatném využívání výsledků práce Sdružení
c.

účastnit se akcí Sdružení

d.

účastnit se jednání Valné hromady a hlasovat na Valné hromadě podle počtu
svých hlasů

2. Svá práva uplatňuje člen hlasováním na Valné hromadě v souladu s jednacím a volebním
řádem Sdružení. Členové hradí členský příspěvek.
3. Každý člen má na Valné hromadě takový počet hlasů, který odpovídá výši členem uhrazených
finančních plateb na účet Sdružení v rozhodném období dle druhého odstavce tohoto
ustanovení. Za rozhodné období se považuje vždy předchozí kalendářní rok před rokem, ve
kterém se koná Valná hromada. Za uhrazené finanční platby se pro účely počtu hlasů člena
Sdružení na valné hromadě považuje nejen členský příspěvek, ale všechny další platby
jednotlivého člena, které byly připsány na účet Sdružení v rozhodném období, a to bez ohledu
na to, z jakého titulu byla platba členem vůči Sdružení hrazena. Do výše finančních plateb se
započítává i částka představující daň z přidané hodnoty a celková výše finančních plateb se
zaokrouhluje na celé tisíce

Hlasy členů na Valné hromadě se stanoví takto:
a. 1 hlas na Valné hromadě – uhrazená finanční platba v rozhodném období na účet
Sdružení do výše 100.000,-Kč včetně,
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b. 2 hlasy na Valné hromadě – uhrazená finanční platba v rozhodném období na účet
Sdružení ve výši od částky vyšší než 100.000,-Kč do částky 300.000,-Kč včetně,
c. 3 hlasy na Valné hromadě – uhrazená finanční platba v rozhodném období na účet
Sdružení od částky vyšší než 300.000,-Kč do částky 520.000,- Kč včetně,
d. 4 hlasy na Valné hromadě – uhrazená finanční platba v rozhodném období na účet
Sdružení od částky vyšší než 520.000,-Kč do částky 770.000,- Kč včetně,
e. 5 hlasů na Valné hromadě – uhrazená finanční platba v rozhodném období na účet
Sdružení od částky vyšší než 770.000,-Kč do částky 1.050.000,- Kč včetně,
f. 6 hlasů na Valné hromadě – uhrazená finanční platba v rozhodném období na účet
Sdružení od částky vyšší než 1.050.000,-Kč do částky 1.360.000,- Kč včetně,
g. 7 hlasů na Valné hromadě – uhrazená finanční platba v rozhodném období na účet
Sdružení od částky vyšší než 1.360.000,-Kč do částky 1.710.000,- Kč včetně,
h. 8 hlasů na Valné hromadě – uhrazená finanční platba v rozhodném období na účet
Sdružení od částky vyšší než 1.710.000,-Kč do částky 2.100.000,- Kč včetně,
i.

9 hlasů na Valné hromadě – uhrazená finanční platba v rozhodném období na účet
Sdružení od částky vyšší než 2.100.000,-Kč do částky 2.540.000,- Kč včetně,

j.

10 hlasů na Valné hromadě – uhrazená finanční platba v rozhodném období na účet
Sdružení od částky vyšší než 2.540.000,-Kč do částky 3.030.000,- Kč včetně,

k. 11 hlasů na Valné hromadě – uhrazená finanční platba v rozhodném období na účet
Sdružení od částky vyšší než 3.030.000,-Kč a více.

4. Všichni členové Sdružení jsou zejména povinni:
a. dodržovat ustanovení těchto stanov
b. dodržovat ustanovení vnitřních pravidel a jiných norem schválených Sdružením,
zejména Etického kodexu měření NetMonitor a Etického kodexu internetové reklamy
c. podílet se aktivně na plnění předmětu činnosti Sdružení
d. platit řádně a včas členské příspěvky
e. nepředávat bez souhlasu Valné hromady nebo Výkonné rady třetím osobám
poznatky a informace získané od Sdružení
f. neprodleně písemně oznámit k rukám Výkonné rady veškeré změny údajů vedených
u Sdružení v rozsahu platné přihlášky
g. dodržovat rozhodnutí samoregulačního orgánu zřízeného podle § 11b.
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5. Členové Sdružení neručí za závazky Sdružení vůči třetím stranám.
6. V případě, že člen neuhradí členský příspěvek včas, pozastavují se mu do doby úhrady veškeré
služby Sdružení poskytované zdarma dle §5, odst. 1., včetně práva na spolurozhodování o
činnosti Sdružení (zejména právo hlasovat na Valné hromadě) a práva být zastoupen v
orgánech či odborných skupinách.

§6
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
1. Členský příspěvek každého z členů Sdružení ve stejné výši je stanoven pro příslušný
kalendářní rok Valnou hromadou Sdružení dle návrhu Výkonné rady. Výše členského
příspěvku přidruženého člena je vždy nižší než výše příspěvku řádného člena Sdružení.
2. Členský příspěvek se platí bankovním převodem na účet Sdružení v termínu určeném Valnou
hromadou. Za den úhrady se považuje datum připsání platby na bankovní účet Sdružení.
3. Právnická osoba, která byla přijata za člena Sdružení v průběhu kalendářního roku, platí
členský příspěvek za kalendářní rok, ve kterém její členství vzniklo, v plném rozsahu, a to do
30 kalendářních dnů po vzniku členství ve Sdružení.
4. V případě zániku členství člena ve Sdružení (zejména vystoupením nebo vyloučením)
nevzniká členovi nárok na vrácení členského příspěvku, a to ani jeho poměrné části.
§ 6a
PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ
1. Přidruženým členem Sdružení se mohou stát právnické osoby založené podle českého práva
se sídlem v České Republice a podniky zahraničních osob/ jejich organizační složky zapsané v
některém z rejstříkových soudů na území České republiky, jejichž činnost je v souladu se
zájmy a cíli Sdružení, a které mají relevantní vazbu na podnikání v oblasti internetu, zejména:
- mediální, reklamní, kreativní agentury
- média
- mediazastupitelé
- technologické firmy, operátoři, dodavatelé obsahu atp.
- subjekty, které mají zájem o rozvoj internetu
- e-commerce projekty atd.
2. Na přidružené členství ve Sdružení není právní nárok.
3. Žádost o přidružené členství, podepsaná statutárním orgánem, musí být podána žadatelem
písemně. Součástí žádosti pravdivě vyplněné ve všech bodech musí být prohlášení, že člen
přidružený bude dodržovat stanovy Sdružení.
4. O vzniku přidruženého členství ke Sdružení rozhoduje Výkonná rada. Přidružené členství
vzniká dnem a za podmínek stanovených v kladném rozhodnutí Výkonné rady o přijetí
právnické osoby za přidruženého člena, a v případě, že žádost podal stávající člen Sdružení,
vzniká přidružené členství dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém
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Výkonná rada o vzniku přidruženého členství kladně rozhodla. Výkonná rada musí o žádosti o
přidruženém členství žadatele rozhodnout na nejbližším zasedání Výkonné rady, nejdéle však
do 3 měsíců od doručení přihlášky. V případě, že Výkonná rada rozhodne o nepřijetí žadatele,
musí žadatele neprodleně o svém rozhodnutí písemně informovat včetně vysvětlení důvodu
svého rozhodnutí.
5. Přidružené členství ke Sdružení zaniká:
a. jednostranným rozhodnutím přidruženého člena, oznámeným písemně Výkonné radě.
Přidružené členství zaniká dnem uvedeným v písemném oznámení, nejdříve však
uplynutím 3 měsíců od data doručení oznámení. Výkonná rada může tuto lhůtu zkrátit.
b. zánikem přidruženého člena Sdružení, pokud jeho práva a závazky nepřejdou na jeho
právního nástupce. Setrvání právního nástupce ve Sdružení však musí potvrdit Výkonná
rada.
c. zrušením přidruženého členství formou vyloučení
A. v případě poškození zájmů Sdružení
B. v případě prodlení přidruženého člena s úhradou jakékoliv finanční pohledávky, na
kterou Sdružení vznikl nárok (bez ohledu na to, z jakého titulu pohledávka Sdružení
za přidruženým členem vznikla), pokud ani na písemnou výzvu do 30 dnů od
doručení neuhradí své pohledávky.
Přidružené členství zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí Výkonné rady
d. změnou statutu přidruženého člena ke Sdružení za člena Sdružení dle § 4 odst. 4
stanov. V takovém případě přidružené členství ke Sdružení zaniká kladným
rozhodnutím Výkonné rady o žádosti dosavadního přidruženého člena ke Sdružení, na
základě které přidružený člen ke Sdružení požádal o vznik členství ve Sdružení, s
účinky k 1.1. následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém Výkonná rada kladně
rozhodla o žádosti dosavadního přidruženého člena ke Sdružení o vznik členství ve
Sdružení.
6. O zrušení přidruženého členství formou vyloučení přidruženého člena rozhoduje Výkonná
rada. Výkonná rada též rozhoduje o vypořádání nároků a závazků přidruženého člena vůči
Sdružení, které vzniknou v důsledku zániku přidruženého členství či zrušení přidruženého
členství formou vyloučení.
7. Příspěvek za přidružené členství ke Sdružení je stanoven pro příslušný kalendářní rok Valnou
hromadou Sdružení dle návrhu Výkonné rady.
8. Příspěvek za přidružené členství se platí bankovním převodem na účet Sdružení v termínu
určeném Valnou hromadou. Za den úhrady se považuje datum připsání platby na bankovní
účet Sdružení.
9. Právnická osoba, která byla přijata za přidruženého člena ke Sdružení v průběhu kalendářního
roku, platí příspěvek za přidružené členství za kalendářní rok, ve kterém její přidružené
členství ke Sdružení vzniklo, v plném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů po vzniku
přidruženého členství ke Sdružení.
10. V případě zániku členství přidruženého člena ve Sdružení nebo jeho zrušení nevzniká
přidruženému členovi nárok na vrácení příspěvku za přidružené členství, a to ani jeho poměrné
části.
§ 6b
PRÁVA A POVINNOSTI PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ
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1. Přidružení členové ke Sdružení jsou zejména oprávněni:
a. využívat výsledky práce Sdružení v projektech, o kterých tak rozhodne Výkonná rada
Sdružení. V odůvodněném případě může Výkonná rada rozhodnout o úplatném
využívání výsledků práce Sdružení
b. účastnit se vybraných akcí Sdružení
2. Přidružení členové ke Sdružení jsou zejména povinni:
a. dodržovat ustanovení stanov, vnitřních pravidel a jiných norem schválených Sdružením,
zejména Etického kodexu měření NetMonitor a Etického kodexu internetové reklamy
b. podílet se na plnění předmětu činnosti Sdružení
c. platit řádně a včas příspěvky za přidružené členství
d. nepředávat bez souhlasu Valné hromady nebo Výkonné rady třetím osobám poznatky a
informace získané od Sdružení
e. neprodleně písemně oznámit k rukám Výkonné rady veškeré změny údajů vedených u
Sdružení v rozsahu platné přihlášky (žádosti o přidružené členství)
f. dodržovat rozhodnutí samoregulačního orgánu zřízeného podle § 11b.
3. Přidružení členové ke Sdružení neručí za závazky Sdružení vůči třetím stranám.
4. V případě, že přidružený člen neuhradí příspěvek za přidružené členství včas, pozastavují se
mu do doby úhrady veškeré služby Sdružení poskytované zdarma dle §6b, odst. 1. stanov.

§7
ORGÁNY SDRUŽENÍ
Orgány Sdružení jsou:
a. Valná hromada
b. Výkonná rada
c. Samoregulátor(ři) obsahu na internetu a reklamy
d. Kontrolní komise

§8
VALNÁ HROMADA
1. Valná hromada členů je nejvyšším orgánem Sdružení.
2. Řádná Valná hromada se koná jednou ročně a svolává ji Výkonná rada. Vyžadují-li to zájmy
Sdružení nebo požádají-li o to členové představující nejméně jednu třetinu všech hlasů ve
Sdružení, svolá Výkonná rada mimořádnou Valnou hromadu.
3. Řádnou Valnou hromadu svolává Výkonná rada pozvánkami zaslanými formou elektronické
pošty (e-mail), a to nejméně dva týdny před datem konání řádné Valné hromady. Současně s
pozvánkou musí být členům zaslán program jednání a nejpozději jeden týden před jednáním
materiály, které mají být projednávány.
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4. Mimořádnou Valnou hromadu svolává Výkonná rada pozvánkami zaslanými formou
elektronické pošty (e-mail), a to tak, aby se konala nejdéle do čtyř týdnů od obdržení žádosti
dle §8 odst.2 stanov. Současně s pozvánkou musí být členům zaslán program jednání a
nejpozději jeden týden před jednáním materiály, které mají být projednávány.
5. Valné hromady se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci každého člena Sdružení.
Hlasovací právo má však pouze jeden zástupce člena Sdružení, kterým musí být statutární
orgán nebo zástupce, který je k zastoupení člena Sdružení pro tuto Valnou hromadu písemně
pověřen statutárním orgánem člena. Členové Výkonné rady mají právo se Valné hromady
zúčastnit.
6. Jednání Valné hromady řídí předseda Výkonné rady, v jeho nepřítomnosti některý z
místopředsedů Výkonné rady nebo jiný člen Výkonné rady pověřený předsedou Výkonné
rady.
7. Do působnosti Valné hromady náleží:
a. schvalovat vlastní jednací a volební řád a jejich změny
b. schvalovat zprávy o činnosti Sdružení
c. schvalovat činnost Výkonné rady a Výkonného pracoviště
d. schvalovat plán činnosti Sdružení, rozpočet pro běžný rok a vyúčtování hospodaření
za uplynulý kalendářní rok
e. schvalovat použití hospodářského výsledku
f. schvalovat stanovy a jejich změny
g. schvalovat závazná pravidla a jiné předpisy Sdružení a jejich změny, zejména Etický
kodex měření NetMonitor, Etický kodex internetové reklamy aj.
h. volit a odvolávat členy Výkonné rady, rozhodovat o odměňování členů Výkonné rady,
komisí a pracovních skupin
i.

ukládat úkoly Výkonné radě a kontrolovat ji

j.

rozhodovat o zániku Sdružení a o majetkoprávním vyrovnání s tím spojeným

k. rozhodovat i o dalších otázkách, vyplývajících z těchto stanov, a otázkách, které si
vyhradí k rozhodování, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami jiným orgánům
l.

volit a odvolávat členy Kontrolní komise,

m. schvalovat změny ceníku měření NetMonitor, které budou znamenat zvýšení cen
v měření NetMonitor.
8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování v souladu s jednacím a volebním řádem Valné
hromady Sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí členové mající
alespoň nadpoloviční většinu hlasů ze všech hlasů ve Sdružení, nestanoví-li jednací řád Valné
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hromady pro usnášeníschopnost Valné hromady vyšší počet hlasů členů přítomných na Valné
hromadě. Nesejde-li se takový počet členů nebo klesne-li jejich počet na zasedání pod tuto
hranici, svolá Výkonná rada do třiceti dnů náhradní Valnou hromadu k projednání téhož,
případně jen zbývajícího pořadu. Náhradní Valná hromada se svolává způsobem dle §8 bod 3
a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

§ 8a
ROZHODOVÁNÍ MIMO VALNOU HROMADU

1. O otázkách, které jinak náleží do působnosti Valné hromady, mohou členové rozhodovat
mimo konání Valné hromady per rollam prostřednictvím elektronické pošty (e-mail).
2.

Podmínkou pro rozhodování per rollam je předložení konkrétního návrhu ze strany Výkonné
rady, o kterém mají členové rozhodnout hlasováním per rollam.

3. Hlasování per rollam probíhá zasláním souhlasného či nesouhlasného stanoviska
k předloženému návrhu Výkonné radě. Podmínkou pro přijetí návrhu při rozhodování per
rollam je, aby se pro něj vyjádřili alespoň členové mající nadpoloviční většinu hlasů ve
Sdružení. V případech, pro které stanovy nebo jednací či volební řád stanoví vyšší kvorum, je
rozhodování per rollam vyloučeno.
4. Rozprava k rozhodnutím přijatým per rollam může být znovu otevřena na nejbližší Valné
hromadě.
§9
VÝKONNÁ RADA
1. Výkonná rada je nejvyšším orgánem Sdružení v období mezi Valnými hromadami. Má patnáct
členů z řad členů Sdružení. Členem Výkonné rady může být vždy jen jeden zástupce jednoho
člena Sdružení. Členové Výkonné rady jsou voleni Valnou hromadou dle volebního řádu
Sdružení. Funkční období Výkonné rady trvá až do začátku funkčního období nové Výkonné
rady, zpravidla jeden rok. Začátek funkčního období nové Výkonné rady stanovuje Valná
hromada.
2. Výkonná rada volí ze svých členů předsedu Výkonné rady a dva místopředsedy Výkonné rady,
a to do 30 dnů od konání Valné hromady.
3. Členství ve Výkonné radě v období mezi konáním Valných hromad automaticky zaniká:
a. smrtí člena Výkonné rady,
b. odstoupením člena Výkonné rady,
c. ukončením členství člena Sdružení, kterého člen Výkonné rady zastupuje, ve Sdružení,
d. odvoláním člena Výkonné rady ze strany člena Sdružení, kterého zastupoval.
4. Účinky zániku členství člena Výkonné rady z důvodu dle odstavce 3, písm. a) tohoto článku
nastávají dnem úmrtí člena Výkonné rady.
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Účinky zániku členství člena Výkonné rady z důvodu dle odstavce 3, písm. b) tohoto článku
nastávají dnem projednání odstoupení člena Výkonné rady Výkonnou radou, nejpozději však do 3
měsíců od okamžiku, kdy písemné oznámení o odstoupení odstupující člen Výkonné rady doručil
SPIR (k rukám předsedy Výkonné rady, anebo Výkonnému pracovišti v případě odstoupení
předsedy Výkonné rady).
Účinky zániku členství člena Výkonné rady z důvodu dle odstavce 3, písm. c) tohoto článku
nastávají dnem ukončení členství člena Sdružení.
Účinky zániku členství ve Výkonné radě z důvodu dle odstavce 3., písm. d) tohoto článku
nastávají dnem doručení písemného oznámení o odvolání člena Výkonné rady členem Sdružení,
a to výlučně k rukám předsedy Výkonné rady (a týká-li se oznamovaná změna předsedy Výkonné
rady, pak k rukám kteréhokoliv místopředsedy Výkonné rady), učiněným statutárním orgánem
příslušného člena Sdružení (nebo pověřeným zástupcem na základě přiloženého písemného
zmocnění v originálu nebo ověřené kopii od statutárního orgánu člena Sdružení), přičemž takové
oznámení je člen Sdružení povinen uskutečnit bez zbytečného odkladu od vzniku okolnosti, se
kterou se váže ukončení členství ve Výkonné radě. Člen sdružení je zároveň v téže lhůtě povinen
informovat písemnou formou svého člena Výkonné rady, který jej zastupoval, o zániku jeho
členství ve Výkonné radě.
5. Zanikne-li členství člena Výkonné rady ve Výkonné radě z jiného důvodu, než je důvod
uvedený v odstavci 3 písm. c) tohoto článku v době mezi konáním Valných hromad, člen
Sdružení, kterého zastupoval člen Výkonné rady, jehož funkce zanikla, má právo do 1 měsíce
ode dne zániku členství člena Výkonné rady navrhnout nového člena Výkonné rady. Výkonná
rada projedná návrh člena Sdružení na doplnění nového člena Výkonné rady nejpozději do 3
měsíců od doručení návrhu člena Sdružení. Funkční období tímto postupem doplněného člena
Výkonné rady počíná běžet dnem projednání návrhu člena Sdružení na doplnění Výkonné rady
Výkonnou radou a končí dnem nejbližší následující Valné hromady. V případě, že člen
Sdružení, kterého zastupoval člen Výkonné rady, jehož funkce zanikla, nevyužije ve stanovené
lhůtě své právo navrhnout nového člena Výkonné rady, Výkonná rada kooptuje nového člena
Výkonné rady z náhradníků na členy Výkonné rady postupem dle § 9, odst. 5 tohoto článku
6. Zanikne-li členství člena Výkonné rady ve Výkonné radě z důvodu uvedeném § 9, odst. 3 písm.
c) stanov v době mezi konáním Valných hromad, Výkonná rada kooptuje nového člena
Výkonné rady z náhradníků na členy Výkonné rady, určených na předcházející Valné
hromadě. Podrobnosti určení náhradníků na členy Výkonné rady stanoví volební řád Sdružení.
Funkční období tímto postupem kooptovaného člena Výkonné rady počíná běžet dnem
rozhodnutí Výkonné rady o kooptaci člena Výkonné rady a končí dnem nejbližší následující
Valné hromady.
7. Člen Výkonné rady může být každoročně odměněn finanční částkou ve výši, kterou schválí
Valná hromada při schvalování výsledků hospodaření.
8. Zasedání Výkonné rady se konají nejméně 6x za kalendářní rok a svolává je předseda
Výkonné rady. Zasedání Výkonné rady řídí předseda Výkonné rady, v jeho nepřítomnosti
některý z místopředsedů nebo jiný předsedou pověřený člen Výkonné rady. Výkonnou radu
svolává její předseda pozvánkami zaslanými formou elektronické pošty (e-mail), a to nejméně
3 dny před datem konání zasedání Výkonné rady. Do působnosti Výkonné rady náleží:
a. řídit činnost Sdružení a zajišťovat plnění usnesení Valné hromady
b. zpracovávat návrh jednacího a volebního řádu Valné hromady, svolávat, připravovat a
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řídit Valnou hromadu
c. řídit činnost Výkonného pracoviště
d. rozhodovat o žádostech o členství ve Sdružení a o vyloučení člena, a o žádostech o
přidružené členství ke Sdružení a zrušení přidruženého členství formou vyloučení
e. zpracovávat zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a vyúčtování hospodaření za
uplynulý kalendářní rok, použití hospodářského výsledku a návrh plánu činnosti
Sdružení
f. schvalovat ustavení a zrušení pracovních skupin a/nebo komisí SPIR, navrhovat a
schvalovat jejich členy, pověřovat je úkoly, odvolávat jejich členy, schvalovat odměny
členů pracovních skupin anebo komisí SPIR, kontrolovat jejich činnost a přebírat
výsledky jejich činnosti; to vše s výjimkou Kontrolní komise ve smyslu § 10a stanov
g. rozhodovat o operativních změnách plánu činnosti
h. navrhovat Valné hromadě výši členského příspěvku a termín jeho úhrady
i.

zřizovat samoregulační orgán ve smyslu § 11b

j.

rozhodovat nebo plnit další činnosti, stanovené těmito stanovami nebo Valnou
hromadou

k. spolupracovat s Kontrolní komisí a poskytovat Kontrolní komisi potřebnou součinnost
k plnění úkolů Kontrolní komise
l.

volit a odvolávat předsedu a místopředsedy Výkonné rady

m. rozhodovat ve věcech spadajících pod ustanovení § 2 odst. 1 písm. k těchto stanov a
naplňovat
předmět činnosti Sdružení popsaný v citovaném ustanovení.
9. Výkonná rada může delegovat některé své pravomoci na ředitele Výkonného pracoviště, a to
svým usnesením. Výkonné pracoviště zajišťuje pro Výkonnou radu administrativní činnosti.
10. Výkonná rada může delegovat některé své pravomoci na Kategorizační komisi SPIR, zřízenou
speciálně pro projekt kategorizace NetMonitoru, včetně rozhodovací pravomoci. Výkonná rady
rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Kategorizační komise.
11. Výkonná rada rozhoduje na základě hlasování, a to prostou většinou všech svých členů. Každý
člen Výkonné rady má 1 hlas.
12. Ze zasedání Výkonné rady je pořizován zápis. Zapisovatele určí na začátku zasedání člen
Výkonné rady, který jej řídí. K zápisu se mohou členové Výkonné rady písemně vyjádřit do tří
pracovních dnů. Poté je zápis stvrzen podpisy určeného zapisovatele a předsedy Výkonné
rady. Nezapracované připomínky se stávají automaticky přílohou tohoto zápisu.
13. Zasedání Výkonné rady se účastní ředitel Výkonného pracoviště, případně další zástupce
Výkonného pracoviště.

§ 10
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PŘEDSEDA VÝKONNÉ RADY
1. Předseda Výkonné rady zastupuje Sdružení navenek, jedná jménem Sdružení a za Sdružení
podepisuje, nestanoví-li Výkonná rada jinak.
2. Předseda Výkonné rady odpovídá za řádné hospodaření Sdružení v rozsahu jemu svěřených
pravomocí. Předseda Výkonné rady je oprávněn sjednávat za Sdružení obchodní a jiné
závazky v souladu se schváleným rozpočtem.
3. Předseda Výkonné rady připravuje podklady pro zasedání Výkonné rady, navrhuje Výkonné
radě ke schválení rozsah oprávnění a okruh činnosti členů Výkonné rady a rozsah oprávnění
pracovníků Výkonného pracoviště, kteří mohou schvalovat jménem Sdružení jednotlivé
hospodářské operace.
4. Předseda Výkonné rady po schválení Výkonnou radou rozhoduje o organizaci Výkonného
pracoviště, o počtu pracovníků Výkonného pracoviště, způsobu jejich odměňování, jmenování
ředitele Výkonného pracoviště a určení výše jeho platu.
§ 10a
KONTROLNÍ KOMISE
1. Kontrolní komise kontroluje finanční toky Sdružení, projednává hospodářské výsledky,
účetní závěrky a nakládání s finančními prostředky Sdružení a podává na Valné hromadě
Sdružení zprávu o výsledcích své činnosti.
2. Kontrolní komise je tříčlenná. Členy Kontrolní komise volí a odvolává Valná hromada
Sdružení.
3. Funkční období členů Kontrolní komise trvá až do začátku funkčního období nové
Kontrolní komise, zpravidla jeden rok. Začátek funkčního období nové Kontrolní komise
stanoví Valná hromada.
4. Členům kontrolní komise nenáleží nárok na odměnu za výkon funkce.
5. Členství v Kontrolní komisi před uplynutím funkčního období zaniká smrtí člena Kontrolní
komise, odstoupením člena Kontrolní komise nebo ukončením členství člena Sdružení,
kterého člen Kontrolní komise zastupuje, ve Sdružení. § 9 odst. 4 a § 9 odst. 5 stanov se
použije přiměřeně pro volbu náhradních členů Kontrolní komise.

§ 11
VÝKONNÉ PRACOVIŠTĚ
1. Výkonné pracoviště je organizační jednotka, kterou zřizuje svým usnesením Valná
hromada na návrh Výkonné rady k zajištění odborných, technických a administrativních
činností pro Sdružení.
2. Organizaci a rozsah činnosti Výkonného pracoviště schvaluje Valná hromada na návrh
Výkonné rady svým usnesením o jeho zřízení.
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§ 11 b
SAMOREGULÁTOR OBSAHU NA INTERNETU A REKLAMY
1. K výkonu činností podle § 2 odst. 1 písm. j) může Výkonná rada zřídit samostatně či ve
spolupráci s jinými organizacemi či státními orgány jeden nebo více specializovaných
výborů jako samoregulačních orgánů (dále jen „samoregulátor“). Název, počet členů,
způsob jejich ustanovování, délku jejich funkčního období, oblast působnosti a další
náležitosti týkající samoregulačního orgánu, především finanční participaci dotčených
subjektů nebo členů Sdružení, určuje Výkonná rada. Výkonná rada může rozhodnout o
zřízení specializovaného samoregulačního orgánu odděleně pro audiovizuální obchodní
sdělení a pro ostatní obsah audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
2. Samoregulátor obsahu na internetu a reklamy je povinen řídit se vnitřními pravidly a
předpisy Sdružení, zejména Etickým kodexem NetMonitoru a Etickým kodexem internetové
reklamy.
3. Samoregulátor obsahu na internetu a reklamy je řízen Výkonnou radou, Výkonná rada
jmenuje jeho členy, a členové samoregulátora mohou být kdykoliv odvoláni rozhodnutím
Výkonné rady, a to bez udání důvodu.
4. Funkce samoregulátora obsahu na internetu a reklamy dále zaniká odstoupením z funkce
člena samoregulátora, které je účinné dnem projednání odstoupení Výkonnou radou.

§ 12
ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ A JEHO LIKVIDACE
1. Při zrušení Sdružení podle ustanovení § 8 odst. 7 písm. j) dojde k jeho likvidaci. Výkonná
rada zajistí vypořádání majetku a rozdělení likvidačního zůstatku Sdružení mezi členy
Sdružení v souladu s rozhodnutím Valné hromady.
2. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidátorem může být jen fyzická osoba.
3. Při určování způsobu likvidace a postavení práv a povinností likvidátora se postupuje
přiměřeně podle ustanovení § 269 až par. 273 o.z.
§13
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto stanovy byly schváleny na zakládající Valné hromadě Sdružení dne 29. srpna 2000. Změny
stanov byly přijaty na 2. Valné hromadě, která proběhla 5. února 2001., na 3. Valné hromadě,
která proběhla 30. listopadu 2001, na Valné hromadě dne 13. prosince 2005, na Valné hromadě,
která proběhla dne 8. listopadu 2006, na Valné hromadě, která proběhla dne 15. 6. 2009, na
Valné hromadě, která proběhla dne 8. 6. 2010, a na Valné hromadě, která proběhla dne 4. 6. 2012
a na Valné hromadě, která proběhla dne 23.5.2013 a na Valné hromadě, která proběhla dne 21. 5.
2014 a 16.9. 2019 .
Poslední změny byly provedeny v souladu s usnesením Valné hromady, která proběhla dne 18. 5.
2020.
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V Praze dne 18. 5 .2020
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