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Hlava I. Základní ustanovení 

Článek 1. 

1. Česká informační společnost,  o.s. (dále jen ČIS), je dobrovolné zájmové 
sdružení občanů založené podle zákona č. 83/90 Sb. ze dne 27. 3. 1990 
o sdružování občanů ve znění zákona č. 342/2006 Sb. 

2. ČIS působí na území České republiky, sídlem společnosti je Praha.  

3. ČIS je samostatnou právnickou osobou, může se však sdružovat s jinými 
odbornými společnostmi, např. jako člen Českého svazu vědeckotechnických 
společností (ČS VTS). 

Hlava II. Poslání a cíle ČIS 

Článek 2. 

1. Posláním ČIS je účelné spojování individuálních a skupinových odborných 
zájmů se zájmy celospolečenskými v celém průřezu těch oblastí 
společenského života, které mají vztah ke spontánním nebo usměrňovaným 
procesům informatizace a k rozvoji informační společnosti. Jde zejména 
o profesionální zvládání sběru, indexace, ukládání, zpětné vyhledávání 
a šíření informací ve všech oborech vědy, techniky a ekonomiky. Oborová 
působnost ČIS zahrnuje všechny obory vnímané dnes jako informační 
(dokumentace, vědeckotechnické informace, znalostní inženýrství, informační 
a znalostní management, knihovnictví, bibliografie, archivnictví, informetrie, 
konkurenční zpravodajství, telematika apod.). Teoretickým základem oblasti, 
v níž ČIS působí, je informační věda (information science).  

2. Obsah činnosti ČIS je orientován zejména na zlepšování informačního 
potenciálu celého společenského prostředí a na optimální uplatňování 
informačních oborů ve společenské dělbě práce. Toto působení probíhá ve 
třech hlavních směrech: 

 jako vnitřní rozvoj informačních oborů prostřednictvím odborné 
a vzdělávací činnosti mezi členy 

 spoluprací s orgány a organizacemi v oblasti usměrňování 
informatizačních procesů na všech úrovních 

 těsnou součinností s uživateli informací, osvětovou, vzdělávací 
a propagační činností ke zlepšení využívání informací. 

Formy činnosti ČIS jsou přizpůsobeny uvedeným cílům a zahrnují zejména 
pořádání všech druhů společenských, odborných a doplňkově vzdělávacích 



akcí, studijní, ediční a propagační činnost a dále činnost konzultační, 
poradenskou a informační (vč. podnikatelských forem).  

Hlava III. Členství v ČIS, práva a povinnosti členů 

Článek 3. 

Členskou základnu ČIS tvoří individuální a kolektivní členové. 

Článek 4. Individuální členství 

1. Individuálním členem ČIS může být každý občan České republiky starší 18 
let. Se souhlasem zastupitelstva ČIS se může stát členem též cizí státní 
příslušník. 

2. Individuální členství vzniká registrací člena u pobočky, oblastního výboru 
nebo přímo u zastupitelstva ČIS. 

3. Individuální členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení, 
neplacením členských příspěvků, úmrtím; zcela výjimečně též vyloučením, 
o kterém na základě závažného porušení stanov ČIS rozhoduje jednání 
orgánu, u kterého je daný člen registrován. 

4. Práva individuálního člena ČIS: 

a) podílet se na všech formách činnosti ČIS 

b) využívat výhody vyplývající z členství v ČIS 

c) požadovat na orgánech společnosti odbornou poradenskou a konzultační 
pomoc v oboru činnosti ČIS 

d) podávat návrhy, připomínky a stížnosti a obracet se s dotazy na orgány 
ČIS 

e) volit a být volen do orgánů ČIS a pracovat v jejím odborném aktivu. 

5. Povinnosti individuálního člena ČIS: 

a) dodržovat stanovy ČIS a respektovat jejich programové zásady ve vlastní 
činnosti 

b) platit členské příspěvky orgánům, u kterých je člen registrován; příspěvky 
musí být placeny v termínech a výši stanovených těmi orgány, u kterých 
je člen registrován 

c) řádně vykonávat funkce, do kterých je člen v rámci ČIS zvolen nebo 
jmenován 



d) hájit zájmy a poslání ČIS a vlastní činností a jednání přispívat k jejímu 
dobrému jménu v ČR i v zahraničí 

e) aktivně napomáhat zvyšování obecné a odborné úrovně ostatních členů 
ČIS. 

Článek 5. Kolektivní členství 

1. Kolektivním členem může být každá organizace působící v ČR i v zahraničí, 
jejíž činnost je slučitelná s posláním ČIS a s právním řádem ČR. 

2. Kolektivní členství vzniká zpravidla podáním přihlášky ve kterémkoli orgánu 
ČIS a registrací u zastupitelstva, pobočky nebo oblastního výboru ČIS. 
Organizace se sídlem v zahraničí se může hlásit pouze u zastupitelstva ČIS. 

3. Kolektivní členství zaniká písemným oznámením o vystoupení, a to k 31. 12. 
kalendářního roku, v němž bylo oznámení orgánu ČIS, u kterého je kolektivní 
člen registrován, doručeno, nebo zrušením organizace, která byla kolektivním 
členem. 

4. Práva kolektivního člena ČIS: 

a) požadovat od ČIS informace, stanoviska, posudky, expertizy, odborné 
konzultace a využívat dalších služeb a výhod 

b) požadovat informace o akcích ČIS i o akcích partnerských organizací 
v zahraničí 

c) předkládat návrhy na uspořádání odborných nebo výchovně vzdělávacích 
akcí, příp. rekvalifikačních kurzů ve sféře odborné působnosti ČIS 

d) požadovat odbornou pomoc ve sféře působnosti ČIS 

e) využívat zkušeností, poznatků a materiálů získaných z mezinárodních 
styků ČIS

5. Povinnosti kolektivního člena ČIS: 

a) dodržovat stanovy ČIS 

b) platit ve stanovených termínech a výši členský příspěvek 

c) přispívat k uskutečnění odborných akcí pořádaných ve spolupráci s ČIS 

d) vytvářet podmínky pro činnost členů a příp. vlastní pobočky ČIS 
a umožňovat svým členům aktivním účast v práci orgánů ČIS. 



Hlava IV. Organizační struktura ČIS 

Článek 6.  

Stupně organizační výstavby ČIS jsou: 

a) pobočka (s právní subjektivitou) 

b) oblastní výbor (s možností právní subjektivity) 

c) zastupitelstvo (zastupitelstvo nemá právní subjektivitu, právní 
subjektivitu má ČIS jako celek) 

d) valná hromada. 

Na všech uvedených úrovních mohou být zřizována zájmová, profesní a pracovní 
seskupení, např. odborné sekce. Oblastním výborům, odborným sekcím i jiným 
seskupením může ČIS přiznat právní subjektivitu, oblastním výborům též právo 
přijímat a registrovat individuální a kolektivní členy. Pokud je oblastnímu výboru, 
odborné sekci atd. přiznána právní subjektivita, vztahují se na ně dále specifikovaná 
ustanovení o pobočkách přiměřeně.  

Článek 7. Pobočka 

Pobočka je základním organizačním článkem ČIS, který působí při organizaci, 
instituci nebo orgánu ČIS. Pobočka má právní subjektivitu vyplývající z těchto 
stanov, má rovněž odbornou a ekonomickou samostatnost. Činnost pobočky se řídí 
obecně závaznými právními předpisy a je usměrňována organizačním řádem 
a dalšími metodickými pokyny ČIS. 

Článek 8. Oblastní výbor 

Oblastní výbor je aktivem, který podle potřeby poboček nebo zastupitelstva 
v některých oblastech nebo přirozených územních centrech podporuje součinnost 
poboček v daném regionu, nebo sdružuje individuální členy z pracovišť, ve kterých 
nepůsobí pobočky ČIS, umožňuje zapojování individuálních členů do činností 
odborných sekcí apod.  

Článek 9. Zastupitelstvo a revizní komise 

Nejvyšším orgánem ČIS je zastupitelstvo ČIS (dále jen Z ČIS). Jeho členy volí valná 
hromada ČIS. Z ČIS volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, příp. další 
funkcionáře. Volby mohou být organizovány elektronicky. 

Činnost Z ČIS spočívá ve vytváření podmínek pro odbornou a společenskou 
seberealizaci členů ČIS, v koordinaci všech orgánů ČIS a dále v usměrňování 
vlastních pracovních orgánů Z ČIS, jimiž jsou: 



 zasedání Z ČIS 

 předsednictvo Z ČIS. 

Ve své činnosti se Z ČIS řídí organizačním řádem a odpovídá za své působení valné 
hromadě. V období mezi valnými hromadami činnost zastupitelstva sleduje a ve 
smyslu stanov i obecných právních předpisů kontroluje revizní komise ČIS, jejíž 
členy volí valná hromada ČIS. 

Článek 10. Valná hromada ČIS 

Nejvyšším orgánem ČIS je řádná valná hromada konaná jedenkrát za čtyři až šest 
let. Účastní se jí individuální a kolektivní členové registrovaní u Z ČIS a delegáti 
poboček a oblastních výborů s právní subjektivitou, zvolení podle klíče stanoveného 
Z ČIS (tzv. oprávnění účastníci). Řádná valná hromada je schopná usnášení, je-li 
přítomna nadpoloviční většina oprávněných účastníků. Nesejde-li se valná hromada 
v uvedeném počtu účastníků, svolá předseda Z ČIS mimořádnou valnou hromadu do 
jednoho měsíce od konání řádné valné hromady. Mimořádná valná hromada je 
schopná usnášení při jakémkoliv počtu oprávěných účastníků.  Valné hromady se 
mohou zúčastnit hosté pozvaní Z ČIS. Valná hromada ČIS se může konat 
elektronicky. 

Hlava V. Hospodaření 

Článek 11. Hospodaření ČIS 

1. Majetek ČIS tvoří hmotné statky a finanční prostředky; ČIS hospodaří s tímto 
majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a do jeho výše 
ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům. 

2. Příjmy ČIS tvoří: 

a) členské příspěvky individuálních členů 

b) členské příspěvky kolektivních členů 

c) příjmy z vlastní odborné činnosti 

d) příjmy z hospodářské a podnikatelské činnosti 

e) dotace, subvence a dary cizích subjektů. 

Článek 12. Hospodaření poboček 

Hospodaření poboček se řídí rozpočtem, který na období kalendářního roku 
schvaluje členská schůze. Příjmy pobočky tvoří podíl z příspěvků stanovený čl. 15 
odst 4. stanov ČIS a příjmy z vlastní odborné činnosti, jakož i dotace, subvence 
a dary.  



Článek 13. Hospodaření oblastního výboru 

Způsob hospodaření oblastního výboru a dalších článků zřízených na úrovni oblasti 
se řídi obecně platnými právními předpisy a jejich aplikací stanovenou v ČIS v rámci 
dohody orgánů, které oblastní výbor ustavily. 

Článek 14. Hospodaření zastupitelstva ČIS 

Hospodaření Z ČIS se řídí rozpočtem, který na období kalendářního roku schvaluje 
Z ČIS. 

Příjmy Z ČIS tvoří: 

a) příspěvky individuálních a kolektivních členů registrovaných u Z ČIS 

b) podíl z příspěvků kolektivních členů poboček a oblast. výborů s právní 
subjektivitou 

c) podíl z příspěvků individuálních členů oboček a oblastních výborů s právní 
subjektivitou 

d) příjmy z vlastní odborné a hospodářské činnosti 

e) dotace, subvence a dary cizích subjektů 

Článek 15. Členské příspěvky 

1. Výši příspěvků individuálních a kolektivních členů stanoví na období každého 
roku ten orgán, u kterého jsou registrováni (Z ČIS, pobočky, oblastní výbory). 

2. Individuální a kolektivní členové poskytují příspěvky tomu orgánu, u kterého 
jsou registrováni. 

3. Způsob výběru členských příspěvků stanoví pro svoje členy ten orgán, 
u kterého jsou registrováni. 

4. Výše podílu podle čl. 14, písm. b) a c) stanov určí pro každý kalendářní rok 
zastupitelstvo v dohodě s pobočkami. 

  

Hlava VI. Závěrečná ustanovení 

Článek 16. 

1. Právní subjektivitu mají ČIS a pobočky. Z ČIS může přiznat právní 
subjektivitu i jiným orgánům společnosti. 

2. Jménem ČIS jsou oprávněni samostatně jednat a podepisovat předseda, 
místopředseda, popř. další pověření členové předsednictva Z ČIS. 



3. Jménem pobočky je oprávněn samostatně jednat a podepisovat předseda, 
popř. další pověřený člen výboru pobočky. 

4. Tyto stanovy mohou být změněny pouze usnesením valné hromady ČIS. 
Předsednictvo ZČIS vydá jako prováděcí předpis k těmto stanovám 
organizační řád. 

5. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace ČIS u příslušného orgánu 
státní správy. 

6. O zániku ČIS rozhoduje valná hromada nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů. 

Stanovy schváleny valnou hromadou ČIS a potvrzeny zastupitelstvem ČIS 
11. 12. 2007 

 


