STANOVY SDRUŽENÍ BMI 


PREAMBULE

Zvládnutí internetové gramotnosti není módní či samoúčelnou věcí, nýbrž se může stát konkurenční výhodou nejen jednotlivých firem, ale i států. Internet považujeme za klíčový faktor nejen ekonomického ale i celkového rozvoje společnosti v prosperující informační společnost. Jednou z hlavních překážek dalšího rozvoje Internetu  v České republice  je všeobecně malá informovanost o tomto novém globálním komunikačním prostředku. Proto se hnutí BMI snaží seznamovat širokou veřejnost, podnikatelské kruhy i ústřední orgány s podstatou Internetu, současnými možnostmi jeho využití i dalšími perspektivami jeho rozvoje.


ČLÁNEK I.
Název, sídlo, územní působnost
1.Sdružení nese název BMI a sídlí v Praze na adrese Česákova 424, 182 00 Praha.
2. Sdružení provozuje svou činnost na celém území České republiky jako organizace, je právnickou osobou, která se řídí českým právním řádem a těmito stanovami.

ČLÁNEK II.
1. Poslání a zaměření činnosti
Podpora pozitivních zkušeností a možností využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti. Podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního a marketingového prostředku, charakteristického pro  informační společnost.  

2. Naplnění svých cílů dosahuje následujícími činnostmi:
a) Monitoruje stav rozvoje  Internetu v České republice a prezentuje výsledky 
     veřejnosti.
b) Vytváří prostor pro diskusi a řešení odborných a souvisejících problémů a 
     organizuje za tím účelem semináře, konference a nejrůznější setkání.
c)	Realizuje  a podporuje kvalitní projekty, které jsou v souladu s jeho posláním, jako například otevřený projekt Březen – měsíc Internetu.
d)	Reprezentuje zájmy svých členů vůči tuzemským i mezinárodním organizacím a vůči veřejnosti.

3. Tímto se činnost sdružení charakterizuje, ale neomezuje.

ČLÁNEK III.
Organizační struktura
1.	Valná hromada (dále jen VH).
2.	Správní rada (dále jen SR): prezident, výkonný ředitel.
3.	Kontrolní komise (dále jen KK).
4.	Sekretariát: vedoucí sekretariátu.
5.	Pracovní rady, komise apod. dočasná seskupení




ČLÁNEK IV.
Působnost orgánů sdružení

1. VH všech členů je nejvyšším orgánem sdružení BMI. Rozhoduje o všech zásadních záležitostech jeho činnosti, schvaluje hospodaření a změny stanov, projednává návrhy SR, řeší otázky členství.
a)	Řádná  VH se koná minimálně jedenkrát ročně. VH svolává SR, přičemž čas, místo, začátek shromáždění a pořad jednání musejí být oznámeny současně s pozvánkou.
b)	Mimořádná VH se svolává na žádost minimálně 10% členů s udáním důvodu svolání.
c)	VH je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně jedné třetiny členů. Pokud není VH ve stanovenou hodinu usnášeníschopná, koná se o hodinu později se stejným pořadem jednání, a toto shromáždění je, za podmínky přítomnosti alespoň dvou členů SR, bez ohledu na počet přítomných, usnášeníschopné.
d)	Pokud se má rozhodnout o změně stanov nebo o rozpuštění sdružení,  pak je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech přítomných členů a splnění podmínky přítomnosti alespoň dvou členů SR. Při stejném počtu hlasů rozhoduje předsedající.
e)	O každém jednání VH je veden protokol, který je následně rozeslán všem řádným členům bez ohledu na jejich účast na VH.
f)	Hlasovací právo náleží členům, kteří zaplatili členské příspěvky. Členy – právnické osoby zastupuje jejich statutární zástupce nebo jím zmocněná osoba. Účastnit se jednání VH mohou i zaměstnanci členů, avšak nemají hlasovací právo. 

2. SR řídí a rozhoduje za  sdružení BMI v období mezi VH. Předkládá zprávy a návrhy VH, připravuje její jednání. Určuje prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje sdružení BMI, vytváří jeho program a schvaluje rozpočet jednotlivých akcí. 
a)	SR je statutárním orgánem sdružení BMI.
b)	SR se skládá z minimálně tří členů sdružení maximálně z pěti členů Sdružení. Ze svých řad volí prezidenta a výkonného ředitele. 
c)	Členové SR jsou voleni VH. SR má právo při rezignaci svých členů kooptovat náhradníky, avšak počet kooptovaných řádných členů nesmí v průběhu celého funkčního období přesáhnout 2.
d)	SR rozhoduje ve věcech sdružení prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimální nadpoloviční účasti všech zvolených členů SR na jejím zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta, při jeho nepřítomnosti hlas výkonného předsedy. 
e)	SR je odpovědná VH. Pokud není SR v důsledku rezignace více než dvou svých řádných členů usnášeníschopná, musí VH zvolit novou. V tomto případě svolává mimořádnou VH některý člen sdružení BMI.
f)	Funkční období je pětileté. SR je svolávána nejméně čtyřikrát do roka. O usneseních SR je veden protokol, který musí podepsat předsedající a minimálně jeden další člen SR.
g)	SR jmenuje a odvolává vedoucího sekretariátu sdružení BMI.   
h)	Sdružení navenek zastupuje samostatně prezident nebo výkonný ředitel. 

3. Kontrolní komise
a)	KK provádí kontrolu vedení účtů, výsledků hospodaření, jakožto i dalších oblastí života sdružení BMI, na nichž se usnese. O výsledcích revize podává jednou ročně zprávu SR a VH.
b)	KK je volená VH na dva roky, počet jejích členů určuje VH dle potřeby.
c)	Členství v KK je neslučitelné s členstvím v SR. KK rozhoduje stejným mechanismem   jako SR.
d)	Členové KK mohou zvolit ze svého středu předsedu, který řídí a koordinuje činnost KK. Předseda či pověřený člen KK rady přednese na každém jednání VH zprávu o činnosti. VH může KK ukládat úkoly v rámci její působnosti.
e)	Členové KK mají právo účastnit se jednání VH a dostat uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

4.	Sekretariát
a)	Sekretariát je provozním orgánem sdružení BMI, jehož hlavním úkolem je zajišťovat kompletní servis k zajištění práce SR a ostatních orgánů sdružení, dále zabezpečovat úkoly uložené SR.
b)	V čele sekretariátu stojí vedoucí, který je  za jeho řádný chod odpovědný SR. Vedoucí sekretariátu má povinnost účastnit se jednání SR a provádět zápisy.
c)	Sekretariát vede evidenci všech členů sdružení BMI.


5. Pracovní rady, komise apod. dočasná seskupení.
Dočasná pracovní seskupení svolává SR pro realizaci dílčích úkolů a projektů, souvisejících s činností sdružení BMI. Tato seskupení nemají žádnou právní subjektivitu.


ČLÁNEK V.
Členství

1. Vedle členů přípravného výboru, kteří se stávají členy dnem registrace sdružení, se může stát členem sdružení BMI kterákoliv právnická či fyzická osoba, která splní následující podmínky a jejíž přijetí odsouhlasí SR:
a)	souhlasí s posláním a cíly sdružení BMI
b)	platí členský příspěvek každý rok

2. Členství ve sdružení BMI může být ukončeno na základě rozhodnutí SR.  
    
3. Výše členských příspěvků je pro každý rok stanovená SR podle zásad schválených VH.

4. V případě člena – právnické osoby vykonává členská práva jeho statutární zástupce.

5. Čestné členství  - kandidátům, kteří výrazně přispěli k plnění cílů a poslání BMI, ale kteří nechtějí nebo nemohou být jeho členy, může SR navrhnout udělení čestného členství. V případě, že takto navržený kandidát – fyzická osoba – s tímto návrhem souhlasí a za podmínky, že tento návrh schválí valná hromada, stává se kandidát čestným členem sdružení BMI. V době od navržení čestného členství do nejbližší valné hromady se v případě, že kandidát návrh přijme, na takového kandidáta pohlíží jako na čestného člena. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků, mohou se zúčastnit jednání VH s hlasem poradním, mají právo aktivně se účastnit práce v pracovních radách a komisích.


ČLÁNEK  VI.
Členská práva a povinnosti

1.	Členové mají zejména tato práva:
a)	volit a být voleni do orgánů sdružení BMI
b)	podávat návrhy a doporučení všem orgánům sdružení BMI
c)	užívat podle pravidel určených SR prostředky a zařízení sdružení BMI a účastnit se akcí jím pořádaných
d)	být informováni o činnosti sdružení BMI a účastnit se jeho akcí

2.	Členové sdružení BMI mají povinnost dodržovat jeho stanovy, stejně jako 
      rozhodnutí orgánů sdružení. Členové mají povinnost platit členské příspěvky ve 
      stanovené lhůtě.

3.	Členové mají povinnost přispívat k naplňování cílů a poslání sdružení BMI a upustit od všeho, co by mohlo uškodit zájmům sdružení.

4.	Hlasovací právo náleží pouze členům, kteří zaplatili členské příspěvky.



ČLÁNEK VII.

1.	Hospodaření sdružení BMI
Majetek a finanční prostředky  nutné k realizaci svých cílů sdružení BMI získává z členských příspěvků (podle zásad schválených SR a VH), z darů  a dědictví, z jiných zákonných zdrojů. Sdružení BMI s nimi hospodaří podle obecně závazných právních předpisů.

2.	Podpisové právo
Podepisování za sdružení BMI se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení BMI připojí svůj podpis samostatně prezident nebo výkonný ředitel


ČLÁNEK VIII.
Zánik sdružení BMI

1.	O zániku sdružení BMI může být rozhodnuto jen na řádné nebo mimořádné VH a pouze dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem a za podmínky přítomnosti alespoň tří členů SR.
2.	V případě dobrovolného rozpuštění také VH rozhodne o majetku sdružení BMI, který by měl připadnout neziskové organizaci se stejným či podobným zaměřením nebo věnován humanitární organizaci.
3.	Jinak platí pro likvidaci sdružení BMI i jeho majetku obecně závazné právní předpisy (Obchodní zákoník).


ČLÁNEK IX.
Závěrečné ustanovení

1. 	Změny těchto stanov BMI provádí VH sdružení BMI.
2. 	Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.

