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I. Základní ustanovení
ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s., (dále jen ČAT) je právnickou osobou. V souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění je zapsaným spolkem ve spolkovém rejstříku pod
spisovou značkou L 7694 u Městského soudu v Praze ze dne 1.1.2014.
ČAT vznikla dne 11.9.1996 registrací u Ministerstva vnitra ČR pod čj. II/s-OS/1-30641/96-R.
IČ: 65401859
Sídlo ČAT: Koněvova 1140/65, 130 00 Praha 3

II. Poslání ČAT
ČAT je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem členských firem a fyzických osob,
podnikajících v oboru elektronických komunikací. Jejím cílem je poskytování prospěšné
činnosti v následujících oblastech:
1) Hájit profesní zájmy svých členů a rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT).
2) Zastupovat členy v legislativní oblasti a to zejména spolupůsobením při tvorbě zákonů,
předpisů, norem, resp. standardů v oblasti ICT nebo jinak souvisejících s podnikáním v této
oblasti.
3) Organizovat a realizovat přednáškovou, školící, vydavatelskou a propagační činnost,
pořádat nebo spolupořádat výstavy, veletrhy, tématické zájezdy apod.
4) Poskytovat poradenské a konzultační služby členům, státním orgánům, právnickým i
fyzickým osobám při jejich rozhodování v oblasti ICT včetně spolupráce při přípravě,
organizaci a vyhodnocování výběrových řízení.
5) Prostřednictvím jmenování svých členů a zástupců do orgánů ve státní a komerční sféře se
aktivně podílet na činnosti těchto orgánů ve prospěch a v zájmu oboru ICT.
6) Podporovat aktivní zapojení členů v procesu vytváření průmyslových standardů a rozvíjení
programu vhodných akreditací, autorizací, certifikací a testování.
7) Podporovat rozvoj podnikání v oblasti ICT na domácím i zahraničním trhu.
8) Podporovat odborný růst členů a zavádění nových poznatků a technologií z oboru ICT do
odborného školství.
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III. Členství v ČAT
1) Členem ČAT se může stát právnická nebo fyzická osoba, která projeví dále uvedeným
způsobem zájem podílet se na činnosti ČAT.
2) Členství vzniká schválením podané členské přihlášky a splněním podmínek pro členství.
Dokladem o členství je „Osvědčení o členství“
3) Podmínky řádného členství:
a) souhlas se Stanovami a dalšími závaznými dokumenty ČAT (např. Organizační řád),
b) předložení dokladu o podnikatelské činnosti (Výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenský
list) včetně dokladu o počtu zaměstnanců (např. čestné prohlášení),
c) u právnických osob zřízených za účelem profesního sdružování předložení stanov a
dokladu o počtu členů,
d) schválení členství statutárním orgánem,
e) úhrada členských příspěvků ve stanovené výši a termínu
4) Statutární orgán může zájemcům o činnost v ČAT, kteří nesplňují podmínku řádného
členství dle kapitoly III bod 3, poskytnout status přidruženého člena. Tento status zahrnuje
pouze hlas poradní bez hlasovacího a volebního práva v nejvyšším orgánu ČAT.
V odůvodněných případech může statutární orgán udělit řádné členství i přidruženému
členovi v případě jeho významné, dlouhodobé a perspektivní práce pro ČAT nebo v oboru.
5) Členství zaniká:
a) vystoupením člena z ČAT na základě jeho vlastního rozhodnutí s účinností jednoho měsíce
od podání písemného oznámení statutárnímu orgánu,
b) zánikem právnické osoby nebo úmrtím člena, pokud je člen samostatně podnikající
fyzickou osobou,
c) vyloučením člena pro hrubé porušení stanov,
d) zánikem ČAT
Za hrubé porušení stanov je považováno:
c1) poškození zájmů nebo dobrého jména ČAT,
c2) uvedení nepravdivých údajů, které jsou podmínkou přijetí za člena,
c3) neplnění platebních povinností vyplývajících z členství
O vyloučení člena rozhoduje statutární orgán. Vyloučenému členovi nevzniká nárok na
vrácení dosud zaplacených příspěvků, jejichž úhrada byla spojena s členstvím. Proti
rozhodnutí se může člen odvolat k nejvyššímu orgánu ČAT. Rozhodnutí nejvyššího orgánu
ČAT je konečné.
Zánikem ČAT nevzniká nárok na vrácení zaplacených příspěvků, jejichž úhrada byla spojena
s členstvím.
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IV. Práva a povinnosti řádného člena ČAT
1) Základní práva člena:
a) účastnit se jednání nejvyššího orgánu ČAT,
b) volit a být volen do orgánů ČAT,
c) podávat návrhy na úpravy Stanov ČAT a dalších závazných dokumentů,
d) podávat návrhy, týkající se činnosti ČAT,
e) seznamovat se s dokumentací ČAT a vyjadřovat se ke zprávám, hospodaření, a dalším
materiálům vydaných ČAT
2) Základní povinností člena:
a) dodržovat Stanovy ČAT a závazné dokumenty ČAT,
b) spolupracovat při realizaci programových cílů ČAT,
c) zdržet se jednání, jímž by bylo poškozováno dobré jméno ČAT,
d) nezneužívat důvěrné informace, které člen získal v souvislosti s činností ČAT,
e) oznamovat všechny změny údajů, které jsou potřebné pro členskou evidenci,
f) plnit závazná rozhodnutí řídících orgánů ČAT a respektovat je,
g) platit ve stanovené výši a termínu členské příspěvky,
h) vrátit při zániku členství „Osvědčení o členství“

V. Orgány ČAT
1. Valná hromada ČAT – nejvyšší orgán
Valná hromada ČAT je svolávána nejméně jednou ročně statutárním orgánem, kterým je
prezidium ČAT. Zasedání Valné hromady ČAT s informací o jejím programu svolává prezidium
ČAT nejméně 30 dnů před jejím konáním. V případě řešení potřeby naléhavých záležitostí
patřících do působnosti Valné hromady ČAT musí svolat prezidium ČAT mimořádnou Valnou
hromadu ČAT. Zasedání Valné hromady ČAT řídí prezidiem ČAT navržený a jejími účastníky
prostou většinou hlasů schválený člen. Valná hromada ČAT je usnášeníschopná při
jakémkoliv počtu přítomných členů při dodržení podmínky jejího včasného svolání. Usnesení
Valné hromady ČAT je schváleno prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedajícího.
Do výlučné působnosti Valné hromady ČAT patří:
a) projednat a schválit zprávu o činnosti,
b) projednat a schválit zprávu o hospodaření za předcházející období,
c) projednat a schválit zprávu kontrolní komise,
d) určit koncepci činnosti ČAT na další období,
e) schválit rozpočet ČAT na příští období,
f) stanovit počet členů prezidia ČAT a kontrolní komise ČAT (musí být lichý, prezidium musí
být nejméně pětičlenné, kontrolní komise nejméně tříčlenná),
g) zvolit v tajné volbě na dvouleté funkční období nebo odvolat Prezidium ČAT a Kontrolní
komisi ČAT (opětovné zvolení je možné, členství současně v prezidiu a kontrolní komisi je
neslučitelné),
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h) projednat a schválit založení a zrušení pobočného spolku nebo nového orgánu,
i) schválit změny Stanov,
j) schválit změnu výše členských příspěvků,
k) rozhodnout o odvolání vyloučeného člena ČAT,
l) rozhodnout o zrušení ČAT s likvidací nebo o její přeměně
2. Prezidium ČAT – statutární orgán
Je voleným orgánem a řídí činnost ČAT mezi zasedáními Valné hromady. Ze svého středu si
volí prezidenta a dva viceprezidenty.
Mezi hlavní práva a povinnosti prezidia ČAT patří:
a) příprava podkladů a materiálů k projednání na Valné hromadě ČAT,
b) organizační zajištění Valné hromady ČAT,
c) projednání a schválení realizace finančního plánu ČAT,
d) návrh změny Stanov a dalších závazných dokumentů ČAT,
e) návrh a schválení vnitřních směrnic ČAT,
f) řízení činnosti výkonného aparátu,
g) rozhodnutí o zveřejnění dokumentů a materiálů ČAT a formě zveřejnění,
h) ustavení a rušení odborných sekcí a komisí,
i) projednání a schválení členství v ČAT,
j) rozhodnutí o vyloučení člena ČAT,
k) projednání návrhů, sdělení, podnětů a stížností členů,
l) možnost pozastavit výkon funkce členům prezidia, kteří neplní řádně své povinnosti,
m) možnost kooptovat nové členy pro doplnění počtu členů prezidia i za členy s
pozastaveným členstvím,
n) zasedat minimálně jedenkrát za tři měsíce, jinak kdykoliv na základě svolání prezidentem
nebo jeho zástupcem (nejméně 7 kalendářních dnů předem),
o) způsobilost usnášet se, jestliže jednání je přítomna nejméně nadpoloviční většina členů.
Usnesení je platné, když se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
p) rozhodnutí prezidia je možné v naléhavých případech provést i bez fyzické přítomnosti
jeho členů, a to telekonferencí nebo písemnou formou (včetně e-mailu), jestliže s tím vysloví
souhlas pro daný případ nadpoloviční většina členů prezidia ČAT,
q) pracovněprávní vztahy pracovníků aparátu ČAT se řídí obecně závaznými právními
předpisy a vnitřními směrnicemi ČAT
Prezident ČAT
a) jedná jménem ČAT a podepisuje se za ni,
b) svolává a řídí jednání prezidia ČAT,
c) jmenuje předsedu odborné sekce a komise na základě doporučení prezidia,
d) v době nepřítomnosti prezidenta jej zastupují v nezbytném rozsahu viceprezidenti,
případně jiný člen zmocněný k zastupování prezidiem ČAT,
e) po schválení prezidiem může pověřit kteréhokoliv člena, aby na základě plné moci
vykonával některé činnosti
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3. Kontrolní komise ČAT
Je samostatným voleným kontrolním orgánem ČAT. Ze svého středu si volí předsedu
kontrolní komise.
a) pro svoji činnost vypracovává plán kontrolní činnosti,
b) za výkon své činnosti odpovídá Valné hromadě ČAT,
c) zasedá nejméně jednou za čtyři měsíce,
d) kontroluje plnění usnesení Valné hromady ČAT, dodržování Stanov ČAT, plnění úkolů a
činnost prezidia, dohlíží na hospodaření ČAT a provádí jeho kontrolu,
e) v období mezi Valnými hromadami ČAT může pozastavit výkon funkce svého člena, který
neplní řádně své povinnosti,
f) může kooptovat nové členy pro doplnění počtu členů kontrolní komise ČAT i za členy s
pozastaveným členstvím

VI. Hospodaření ČAT
Hospodaření je vedeno v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Prostředky
jsou vynakládány výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti ČAT a jsou řádně
podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření jsou členové ČAT seznamování na
Valné hromadě ČAT.
Majetek a finanční zdroje ČAT jsou tvořeny:
a) členskými příspěvky,
b) příjmy z vlastní činnosti,
c) dotacemi a dary od cizích subjektů

VII. Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na Valné hromadě ČAT dne 6.6.2014.
3. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu
v Praze pod spisovou značkou L 7694.
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