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I) Informační centrum oddílů a klubů (dále jen ICOK)je občanské sdružení s právní subjektivitou a
sdružuje členy oddílů, klubů, neorganizované děti, občany se zájmem o práci s dětmi a mládeží.
2) ICOK působí na území České republiky. Sídlem ICOK je Viktorinova 1210/8, Praha 4 - Nusle.
3) Všeobecná korespondence a písemnosti jsou přijímány na adrese: Informační centrum oddílů a
klubů, Viktorinova 1210/8, 140 00 Praha 4 - Nusle.

/
""" ~stllO

2. Poslání a úkoly .:-,••..e ,...:;;..~,X••
I) Hlavním zaměřením ICOKje informovat své členy o akcích, které se konají pro děti a mlád{~~:tl~ ~~.~
možnostech vzdělávání a zvyšování kvalifikace členů, kteří pracují s dětmi a mládeží a nebo f rSilas~~ -,
informatiky a Internetu a podporováním těchto akcí. ICOK se snaží o rozvoj informatiky a pd,dporuj
ho zejména mezi dětmi a mládeží.
2) ICOK zejména provozuje tyto činnosti:
a) vydávání informačního zpravodaje pro své členy i pro veřejnost,
b) vydávání a prodej metodické a odborné literatury,
c) pořádání přednášek, besed a školení,
d) půjčování literatury,
e) pořizování databází a poskytování údajů z nich členům i veřejnosti,
f) tvorba a provoz projektů na Internetu - Magazín eKamarád, Dětská seznamka, Virtuální oddíl
informatiky a další,
g)různé další zprostředkovatelské služby ve prospěch dětí a mládeže,
h) doplňkové služby pro své členy i nečleny z oblasti výpočetní techniky a Internetu.
3) ICOK uplatňuje ve své činnosti zásady demokracie, humanismu a principy dobrovolnosti.
4) ICOK usiluje o vytváření potřebných materiálních a finančních podmínek pro služby poskytované
svým členům včetně rozvoje hospodářské činnosti.
5) ICOK vyhledává vzájemnou spolupráci s místními úřady, různými podniky, jinými organizacemi ale
ijednotlivci.
6) rCOK má charakter nepolitické společenské organizace, která se zdržuje jakýchkoliv politických
ambicí' a praktik politického boje. Nicméně považuje za své právo podílet se aktivně na veřejném
životě, a to nejen v místě svého sídla a působení.
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3. Členství, práva a povinnosti členů
I) Řádným členem ICOK se může stát fyzická osoba, bez ohledu na svoji společenskou nebo politickou
orientaci či vyznání, která projeví zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly ICOK
a zaváže se dodržovat jeho stanovy.
3) Členství fyzické osoby lze založit podáním písemné přihlášky. Přihlášky registruje Rada ICOK.
4) Základní práva řádných členů jsou:
a) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku k činnosti Rady ICOK, vznášet dotazy a připomínky
vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď související s jejich činností v
rámci ICOK,
b) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření ICOK,
c) účastnit se jednání Rady ICOK, jedná-li se o jeho činnosti,
d) využívat slev pro členy ICOK,
e) po dovršení 18 let volit a být volen do Rady ICOK a Kontrolní komise ICOK.
5) Základní povinnosti člena ICOKjsou:
a) dodržovat stanovy,
b) svým jednáním a chováním uvědoměle dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat
vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží ICOK k zabezpečení jeho činnosti a všemožně
usilovat o dobré jméno ICOK.
6) Řádné členství zaniká:
a) zrušením - vystoupením ze strany člena písemnou formou,
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, zejména pro soustavné porušování stanov nebo
členské smlouvy,
c) zánikem respektive úmrtím člena.



4. Členství a členské příspěvky
I) Členské příspěvky stanoví rada ICOK: _
Pro nevýdělečné osoby jsou ve výši 50% základního členského příspěvku. ......."-: t~'
2) Informační materiály jsou zasílány členům starším 15 let. / (':'-~~ "".... "
3) Proti rozhodnutí Rady ICOKje možno se písemně odvolat do 21 dnů k Valné hromadě I~' \~...(:~\ ~ ..
prostřednictvím Rady ICOK. i \~~7ř~; 9l
4) Členské příspěvky se platí vždy v průběhu měsíce ledna do 31. I. ~~
5) Nový člen platí zápisné a členský příspěvek do daného konce kalendářního roku, přičem se p~~~ ~~
na dvě pololetí, které jsou základním časovým úsekem. Člen, který vstoupí do ICOKu po I. J~W I

kalendářního roku včetně, platí členský příspěvek ve výši 50%. Datem vstupu se rozumí datum vedene 10\ /'
řihláš 11 ~na pn a ce. - _

5. Orgány lCOK
I) Orgány ICO jsou:
a) valná hromada ICOK
b) Rada ICOK,
c) odborné komise ICOK
d) Kontrolní komise ICOK.
2) Nejvyšším orgánem ICOK je Valná hromada ICOK, která se schází nejméně jednou za rok. Pokud o
její svolání požádá Rada ICOK nebo 1/3 členů ICOK starších 15 let, musí být svolán Radou ICOK
nejpozději do 90 dnů od takovéhoto podnětu ke svolání.
3) Do výlučné pravomoci Valné hromady ICOK náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách
ICOK, zejména pak:
a) rozhodnutí o změně názvu a symboliky ICOK,
b) stanovit hlavní směry a koncepce rozvoje činnosti,
c) schvalovat, rušit nebo měnit stanovy ICOK,
d) schvalovat jednací řád valné hromady ICOK,
e) volit Ředitele ICOK, Radu ICOK a Kontrolní komisi ICOK.
4) Členi na valnou hromadu ICOK jsou zváni pozvánkou na Internetu a emailem
5) Rozhodnutí valné hromady ICOK je právoplatné, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů starších 15 let, byli-li členi sezváni dle bodu 4 tohoto odstavce.
6) lCOK zanikne, jestliže o tom rozhodne písemně 3/5 většina členů starších 18 let.
7) Valná hromada ICOK se schází nejméně jednou ročně, zpravidla na zlomu roku nebo pokud o to
požádá Rada ICOK. Valnou hromadu ICOK svolává Rada ICOK nejpozději do 30 dnů od podnětu ke
svolání písemně. Valná hromada ICOKje usnášení schopná, byli-li všichni členové pozváni dle článku
5/4. Rozhodnutí valné hromady ICOK je právoplatné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných členů.
9) Do výlučné pravomoci valné hromady ICOK patří zejména:
a) schvalovat rozpočet a zprávu o hospodaření ICOK za uplynulý rok,
b) schvalovat zprávu o činnosti ICOK a plán činnosti ICOK,
c) volit při doplňkových volbách do Rady ICOK a do Kontrolní komise ICOK
10) Rada ICOK je volena na období 5 let. Má v čele Ředitele ICOK, který je statutárním zástupcem
ICOK. Rada ICOK reprezentuje ICOK při styku se všemi ostatními právními subjekty na celém území
republiky. Rada ICOK má 3 až 9 členů.
II) Kontrolní komise kontroluje plnění usnesení konferencí. Komise má 2 až 5 členů aje volena na
období 5 let. Má-li ICOK méně jak 50 členů starších 15 let, může být kontrolní komise nahrazena
kontrolorem.
12) Rada ICOK plní zejména tyto úkoly:
a) připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti a rozpočtu pro valnou hromadu ICOK,
b) zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu a přijímá rozhodnutí ke splnění
usnesení valné hromady ICOK,
c) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními společenskými organizacemi, podniky a
jednotlivci,
d) zajišťuje optimální využití, provoz a údržbu zařízení sloužící k zajištění úkolů ICOK,
e) zajišťuje a odpovídá za vedení účetnictví a archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů ICOK,
f) schvaluje odměny (mzdy i věcné odměny) funkcionářům ICOK.
13) Odborné komise jsou jmenované Ředitelem ICOK pro klíčové oblasti činnosti ICOK. Jsou
odborným poradním orgánem Ředitele ICOK a Rady ICOK, který metodicky řídí danou oblast činnosti.
14) Funkcionáři odborných komisí ICOKjsou přizváváni v případě potřeby najednání Rady ICOK,

jsou v rámci své funkce pověřováni úkoly, za které mají zodpovědnost jako ostatní funkcionáři. Pokud
je členu odborné komise svěřen konkrétní úkol, sepíše s ním Ředitel ICOK písemnou smlouvu s
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6. Právní postavení a majetek ICOK ~~ 't' i/
I) ICOK je samostatnou a nezávislou neziskovou spolkovou organizací s právní subjektivito - _: I /

právnická osoba. rCOK může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou maj ovou "O
odpovědnost. Může též k plnění svých úkolů používat státního nebo jiného majetku, který mu byl ~ -_/'
smluvně předán do užívání s právem hospodařit s ním, s výjimkou práva zcizení.
2) Za rCOK jeho jménem jedná Ředitel ICOK. Ten je oprávněni jednat v rozsahu schváleného plánu a
rozpočtu.
3) Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsána písemná forma (smlouvy všeho druhu,
všech právních odvětví), pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis Ředitele ICOK nebo
jiného statutárního zástupce, který může být pověřen Ředitelem ICOK.
4) Přijímání pracovníků do pracovního poměru podléhá zásadně schválení Rady ICOK.
5) Majetek ICOK tvoří hmotný majetek, pohledávky ajiná majetková práva. Zdrojem majetku rCOK
jsou:
a) členské příspěvky a zápisné od jednotlivých členů,
b) dary od jakýchkoliv fyzických a právnických osob,
c) dotace a granty,
d) hospodářské činnosti ICOK,
e) úhrady za služby poskytnuté členům ICOK ..
5) Funkcionáři ICOK, i když nejsou za svoji funkci a práci v ní vykonanou odměňováni, mají vůči
ICOK zodpovědnost za svěřenou hotovost a inventář, či za důsledky svých rozhodnutí v rámci své
pravomoce nebo za případnou nedbalost při výkonu své funkce. Případnou takto zaviněnou škodu jsou
povinni v plné míře nahradit.

7. Struktura ICOK
I) ICOK má dvoustupňové řízení. Tvoří ho ústředí a členové.
2) V čele ústředí stojí Rada ICOK a ŘeditellCOK.

8. Ustanovení přechodná a závěrečná
I) Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají do výlučné pravomoci valné hromady ICOK.
2) ICOK vznikl jako právnická osoba na základě schválení těchto stanov na ustavující valné hromadě
ICOK a dnem registrace těchto stanov ve smyslu zákona Č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.


