Schváleno zastupitelstvem ČIS 11. 12. 2007
1. Organizační řád vydává zastupitelstvo České informační společnosti na základě Hlavy VI, čl. 16,
bodu 4 stanov ČIS. Organizační řád konkretizuje a doplňuje Stanovy, zejména jejich části: Hlava IV.
Organizační struktura ČIS a Hlava V. Hospodaření.
2. Řídící orgány společnosti
2.1 Zastupitelstvo ČIS
Je voleno valnou hromadou v počtu, který stanoví na každé funkční období valná hromada. Volba se
uskutečňuje na základě kandidátní listiny, kterou předkládá valné hromadě volební komise. Zvoleni
jsou ti kandidáti, kteří dostali nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů přítomných na
valné hromadě. Je-li na kandidátce více kandidátů než je počet členů zastupitelstva stanovený valnou
hromadou, rozhoduje výše počtu hlasů, při rovnosti počtu hlasů pořadí na kandidátní listině. V
průběhu volebního období se doplnění členů zastupitelstva provádí kooptací.
2.2 Předseda zastupitelstva ČIS
Zastupitelstvo ČIS volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a podle potřeby další funkcionáře.
Volbu předsedy organizuje předseda volební komise.
2.3 Předsednictvo zastupitelstva
Zastupitelstvo ČIS volí ze svého středu předsednictvo. Počet členů určuje zastupitelstvo ČIS zpravidla
v rozashu 1/3 členů zastupitelstva. Tento počet se může v průběhu volebního období podle potřeby
měnit.
2.4 Oblastní výbor
Je sestaven z členů ČIS delegovaných do tohoto výboru orgány poboček, které se na jeho ustavení
dohodly, nebo z individuálních členů registrovaných u zastupitelstva ČIS, kteří se dohodli o ustavení
oblastního výboru. Minimální počet členů delegovaných jednou pobočkou jsou dvě osoby. Oblastní
výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a podle potřeby další funkcionáře.
2.5 Výbor pobočky
Počet členů určuje členská schůze (konference) pobočky podle svých potřeb. Je volen členskou schůzí
(konferencí) na základě návrhů jednotlivých členů pobočky. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří dostali
nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů přítomných na členské schůzi (konferenci).
Výbor pobočky volí ze svého středu předsedu pobočky, podle potřeby místopředsedu a další
funkcionáře. V průběhu volebního období se doplnění členů výboru provádí kooptací.
2.6 Volební období
orgánů uvedených v bodech 2.1 – 2.5 jsou 2 – 4 roky.
3. Činnost a vztahy řídících orgánů společnosti
Zastupitelstvo, oblastní výbory a výbory poboček pracují podle plánů své odborné a organizátorské
činnosti zpracovaných včetně plánovaných termínů pravidelných zasedání zpravidla na období 1 roku.
Jednání svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo kterýkoliv pověřený člen
výboru. Uvedené výbory se navzájem informují o své činnosti předáváním plánů činnosti, zápisů z
jednání, zpráv o činnosti, pozvánek na akce a dalších materiálů. Všechny výbory jsou oprávněny

pozvat na své zasedání představitele kteréhokoliv jiného výboru a nebrání-li tomu zvláštní důvody,
musí být pozvání vyhověno.
Pro zabezpečení účelné koordinace a spolupráce mohou orgány ČIS sdružovat svoje kapacity ve
společných dočasných nebo trvalých komisích a pracovních skupinách např. pro koordinaci pořádání
odborných akcí, zvládnutí náročných a rozsáhlých akcí přesahujících svým významem rámec jednoho
orgánu apod.
4. Odborné orgány společnosti
Odbornými orgány společnosti jsou:
- odborné sekce
- odborné skupiny
- zájmové kluby
4.1 Odborné sekce
Ustavují se jako trvalé odborné složky ČIS pro vymezenou odbornou oblast informační činnosti při
jednotlivých řídících orgánech ČIS (viz kap. 2). Mají průřezový charakter, tzn. že jedna odborná sekce
může sdružovat jak členy registrované v pobočkách nebo oblastních výborech, tak i členy registrované
u zastupitelstva a může mít svoje složky vyvíjející samostatnou činnost v rámci jiných řídících orgánů
ČIS než při kterých byla ustavena. Ustavení sekcí schvaluje zastupitelstvo, které jmenuje jejího
předsedu na návrh iniciátorů založení sekce. Změny v osobě předsedy mohou navrhovat jednotliví
účastníci sekce nebo řídící orgány ČIS, pravidelné změny se uskutečňují po zvolení nového
zastupitelstva valnou hromadou . Sekce uskutečňují odbornou činnost společnosti danou stanovami a
programovými dokumenty ČIS, a to všemi formami uvedenými ve stanovách.
4.2 Odborné skupiny
Ustavují se jako dočasné nebo trvalé odborné orgány jednotlivých řídících orgánů ČIS (viz kap. 2) pro
dílčí úseky odborné činnosti ČIS. Činnost skupin se zabývá danou odbornou problematikou v rozsahu
nepřesahujícím působnost orgánu ČIS, při kterém je zřízena. Vedoucího skupiny jmenuje ten orgán,
při kterém je skupina zřízena.
4.3 Zájmové kluby
Ustavují se při jednotlivých řídících orgánech ČIS (viz kap. 2) jako platforma pro setkávání a výměnu
zkušeností členů ČIS určité lokality ve vymezené zájmové oblasti. Vedoucího klubu jmenuje ten orgán,
který klub zřizuje.
5. Kontrolní orgány ČIS
Kontrolním orgánem ČIS je revizní komise zvolená valnou hromadou v počtu, který stanoví na každé
funkční období valná hromada. Revizní komise volí ze svého středu předsedu komise.
Kontrolním orgánem pobočky je revizní komise pobočky zvolená členskou schůzí (konferencí) obočky v
počtu nejméně 3 členů. Revizní komise pobočky volí ze svého středu předsedu komise.

6. Hospodaření ČIS
6.1 Výše členských příspěvků
O výši členských příspěvků individuálních a kolektivních členů jsou povinny ty orgány, u kterých jsou
členové registrováni, rozhodnout nejdéle do 31. ledna příslušného roku.
6.2 Vybírání členských příspěvků
Individuální a kolektivní členové registrovaní u zastupitelstva ČIS zasílají příspěvky na běžný účet
společnosti. Termín splatnosti je 30. 4. příslušného roku. Tajemník společnosti kontroluje úplnost
výběru příspěvků a upozorňuje zastupitelstvo na členy, kteří nezaplatili v daném termínu.
Individuální a kolektivní členové registrovaní v pobočkách platí příspěvky buď poštovní poukázkou na
běžný účet pobočky nebo v hotovosti hospodáři pobočky. Zaplacení příspěvku v hotovosti je hospodář
povinnen potvrdit. Termín splatnosti je 30. 4. příslušného roku.
6.3 Výše podílů z členských příspěvků poboček placených zastupitelstvu
Výši podílu z příspěvků kolektivních členů poboček, nebo v případě, že pobočka nemá žádného
kolektivního člena, výši podílu z příspěvků individuálních členů pobočky stanoví zastupitelstvo v
dohodě s výbory poboček do 31. ledna příslušného roku. Termín splatnosti je 30. 4. příslušného roku.
6.4 Členské legitimace
Zastupitelstvo a výbory poboček mohou jako doklad o členství vydávat individuálním členům členské
legitimace. Obsah a formální úpravu členské legitimace stanoví zastupitelstvo. Výrobu legitimací
zajišťuje zastupitelstvo v dohodě s výbory poboček. Zastupitelstvo a výbory poboček mohou vybírat
od nově přihlášených členů zápisné a úhradu nákladů na zhotovení legitimace.
6.5 Podpisové právo
Podpisové právo pro finanční operace s prostředky zastupitelstva ČIS mají předseda zastupitelstva,
místopředseda a případně další určení členové zastupitelstva. Podpisové právo pro finanční operace s
prostředky poboček mají předseda a hospodář pobočky a v případě potřeby 1 – 2 členové výboru
pobočky.
6.6 Pro oblastní výbory s právem registrovat individuální a kolektivní členy platí ustanovení bodů 6.2
až 6.5 přiměřeně.
6.7 Účast pracovníků kolektivních členů ČIS na akcích, na kterých je účast členů bezplatná
Pro účast na výše uvedených akcích ČIS se za členy ČIS považuje takový počet pracovníků, jejichž
příspěvky jako individuálních členů by se součtem rovnaly výši příspěvku kolektivního člena. Při
stanovení výše čl. příspěvku kolektivního člena podle bodu 6.1 Organizačního řádu na příslušný rok se
současně stanoví počet pracovníků, na které se vztahuje právo bezplatné účasti na akcích ČIS.
7. Mezinárodní spolupráce ČIS
O vstupu ČIS do odborné společnosti se sídlem v zahraničí a o uzavření dohod o spolupráci se
zahraničními subjekty rozhoduje zastupitelstvo, které současně pověří některého člena ČIS funkcí
odborného garanta za plnění závazků vyplývajících z členství nebo dohody pro ČIS.

