
Stanovy spolku 

„Asociace softwarových agentur z.s.“ 
(§218 NOZ) 

 
Zakladatelé: 

1) SYNETECH s.r.o., IČ 03521117, se sídlem Praha 7, Veletržní 820/73, PSČ 170 00, 

2) Applifting s.r.o., IČ: 02542072, se sídlem Praha 8, Šaldova 476/9, PSČ 186 00, 

3) Cookielab s.r.o., IČ: 06809804, se sídlem Praha 10, Na vinici 882/31, PSČ 100 00, 

4) Futured apps s.r.o., IČ: 29280192, se sídlem Brno, Veselá 238/39, PSČ 602 00, 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku shodli na následujícím obsahu stanov spolku Asociace softwarových 
agentur z.s. s budoucím sídlem Praha 7, Veletržní 820/73, PSČ 170 00:  

 

 
Článek I. 

Název a sídlo spolku 
 

Názvem spolku je „Asociace softwarových agentur z.s.“ (dále jen jako „spolek“) se sídlem Praha 7, 

Veletržní 820/73, PSČ 170 00. 
 

 
Článek II. 

Účel spolku 
 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem právnických osob, v němž se spolčily agentury 

zaměřené na vývoj software za účelem zlepšování spolupráce, vzdělávání rozvoje oboru a spolupráce při 
tvorbě best practices SW vývoje v ČR i s ohledem na vytvoření metodiky pro tvorbu výběrových řízení na 

softwarové produkty pro subjekty ve veřejném i soukromém sektoru a k poskytování obecně prospěšné 
činnosti v této oblasti a oblasti poslání tohoto Spolku. 

 

Hlavními cíli spolku je: 
- Vytvoření metodiky pro tvorbu výběrových řízení na softwarové produkty pro subjekty ve veřejném a 

komerčním sektoru; 
- Vzdělávání agentur zaměřených na tvorbu software k tomu, aby byly schopny korektně vytvořit SW podle 

návodu předloženém komerční a veřejné sféře; 

- Publikace a udržování best practices softwarového vývoje v ČR; 
- Spolupráce mezi členy na výzkumech, které mohou pomoci celému odvětví – každému bez zajištění 

konkurenční výhody jednomu konkrétnímu subjektu; 
- Sdružovat agentury jejich cílem je poznávání, vzdělávání a kvalita dodaného výstupu; 

- Využívaní vlastního i pronajatého majetku k cílům a poslaní spolku. 
 

Článek III. 

Hlavní činnost spolku 
 

Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je 
vymezeno v čl. II. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. 

 

Hlavní činnost může být financována především, avšak nikoli jen výlučně, z členských příspěvků dle čl. VII. 
těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. IV. těchto stanov. Je-li při 

výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost 



či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.  

 
Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 

- Výzkum, vzdělávaní a přenos informací k bodu II. těchto stanov; 
- Pořádaní vzdělávacích akci, praktických ukázek vývoje a tvorby software, související s cíli uvedených v 

bodě II stanov; 

- Tvorba vzdělávacích a osvětových materiálů, návodů a best practices v oblasti vývoje a tvorby software, 
jejich publikace a šíření; 

- Vzdělávaní pro členy spolku a jejich hosty; 
- Činnosti související s využitím vlastního nebo pronajatého majetku spolku, pronajímání movitých i 

nemovitých věcí. 
 

Článek IV 

Vedlejší činnost spolku 
 

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské či 
jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití 

majetku Spolku či Spolkem spravovaného majetku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k 

podpoře hlavních činností dle čl. III. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní 
správu. 

 
 

Článek V. 
Členství 

 

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá právnická osoba vykonávající činnost 
agentury tvořící software. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí 

jiného zástupce. 
 

Podmínky přijetí nového člena Spolku jsou následující: 

a) Nový uchazeč o členství musí splňovat podmínky minimální kvality SW vývoje: 
a. aplikovat nějaký ze základních principů efektivního vývoje, alespoň v nějaké mutaci 

(konkrétně agilní metody SW vývoje), 
b. do procesu mít zahrnutého testera, 

c. vývoj musí vždy vést projektový manažer nebo obdobná role, která má na starosti 

koordinaci vývoje, 
d. vývoj musí mít seniorního technologického garanta, 

e. na projekt musí být nasazeni minimálně dva vývojáři, kteří si práci kontrolují, 
b) Uchazeč musí jednat eticky v rámci týmu: 

a. týmové otevřené prostředí zaměřené na komunikaci, transparentnost a důvěru, 
b. otevřené a upřímné jednání vč. snahy prohloubit otevřenou zpětnou vazbu mezi členy týmu. 

c) Uchazeč musí podporovat vzdělávání členů svého týmu v rámci softskills i hardskills. 

d) Uchazeč musí jednat eticky vůči svým klientům a partnerům: 
a. s partnery a klientem jedná upřímně, na rovinu, nelže ani nezatajuje pravdu,  

b. partnery a klienty se snaží aktivně vzdělávat v tom, jak probíhá softwarový vývoj. 
e) Uchazeč nesmí vytvářet software: 

a. který nemá žádnou přidanou hodnotu pro zákazníka ani jeho koncové uživatele (a zákazník 

s tím nebude předem srozuměn), 
b. který slouží jako instrument korupčního jednání, 

c. jehož cena hrubě neodpovídá zadání klienta. 
f) Uchazeč musí splňovat další obecné podmínky: 

a. obrat za poslední kalendářní rok alespoň 15.000.000 Kč, 
b. minimálně 50% skutečných vlastníků uchazeče jsou fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR, 



c. maximálně 70% obratu uchazeče pochází ze státních zakázek; 

d. uchazeč nesmí mít jako primární zdroj příjmů bodyshopping bez přidané hodnoty, 
e. uchazeč nesmí porušovat základní morální pravidla. 

 
 

Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 

 
Uchazeč může být přijat za člena s podmínkou i pokud nesplňuje některou z uvedených podmínek. Uchazeč 

má v tom případě povinnost do jednoho roku změnit procesy a splnit podmínky.  
 

Osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí Předsedy Spolku o přijetí její žádosti o členství. Žádost o 
členství musí být podána v písemné formě.  

 

Členství ve Spolku je individuální nebo čestné nebo časově omezené. 
 

Člen Spolku je povinen dodržovat podmínky přijetí nového člena Spolku po celou dobu členství ve spolku. 
 

Čestné členství může být uděleno pouze rozhodnutím Předsedy Spolku nebo po splnění některé s 

následujících podmínek: 
- mimořádný přínos minulý nebo budoucí pro Spolek; 

- osobnost vážená širokou nebo odbornou veřejností. 
 

O udělení čestného členství rozhoduje Předseda Spolku. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné 
členství.  

 

Časově omezené členství je bud roční (kalendářní rok), 30-ti denní, sedmidenní nebo jednodenní. Držitelé 
takového členství požívají výhod člena Spolku, nemají však právo volit a být voleni. 

 
Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: 

- dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství 

Rady Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; 
- úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

- vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému 
členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Rada Spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním 

porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. II těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností 

dle těchto stanov nebo i bez udání důvodu. 
- zánikem spolku; 

- rozhodnutím Rady Spolku o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb. 

 
Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 

 

 
Článek VI. 

Práva a povinnosti člena 
 

Každý člen Spolku má právo: 

- podílet se na činnosti Spolku; 
- být pravidelně informován o dění ve Spolku; 

- podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v 
přiměřené době; 

- volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku, mimo členů časově omezeného členství; 
- žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. VII. Stanov, mimo členů časově omezeného členství; 



- přivést do spolku své hosty, jejich množství může omezit svým rozhodnutím Rada spolku. 

 
Každý člen Spolku má povinnost: 

- platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze; 
- chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku; 

- dodržovat stanovy Spolku; 

- aktivně se podílet na činnosti Spolku; 
- pravidelně se informovat o dění ve Spolku; 

- informovat svoje hosty o pravidlech Spolku, za jejichž dodržování sám odpovídá. 
 

Článek VII. 
Členské příspěvky 

 

Členské příspěvky jsou za přijetí člena do Spolku pro jakékoliv individuální členství, jako vstupní členský 
příspěvek a dále pravidelný roční členský příspěvek na kalendářní rok. 

 
Výši a splatnost členských příspěvku za individuální členství a za další členské příspěvky určí Členská schůze. 

Členská schůze ustanovuje případně jiné členské příspěvky vždy na konkrétní potřeby Spolku. 

 
Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.  

 
Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O 

prominutí či snížení rozhoduje Předseda Spolku. 
 

Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Předseda Spolku. 

 
Článek VIII. 

Seznam členů 
 

Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: 

 
Název 

Sídlo 
IČ 

Osoba zastupující člena ve Spolku 

 
Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Rada Spolku. Rada Spolku provede zápis nového člena do 

seznamu členů ve lhůtě 60 dnů od vzniku členství. Rada provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 
60 dnů od zániku členství. 

 
Rada Spolku je povinna vydat ve lhůtě 30 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis 

požádá. Seznam členů Spolku je neveřejný. 

 
Článek IX. 

Statutární orgán a další orgány spolku 
 

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby: 

- schválila případné změny stanov; 
- zvolila na čtyřleté funkční období nejméně tříčlennou Radu Spolku, případně tuto Radu Spolku odvolala; 

- schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období; 
- určila koncepci činnosti spolku na další období; 

- stanovila výši členských příspěvků; 
- schválila rozpočet spolku na příští období; 



- rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

 
Zasedání Členské schůze Spolku svolává Rada Spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční 

většina členů. Není-li Členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada Spolku náhradní členskou schůzi do 
jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu 

na počet přítomných členů.  

 
Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. 

 
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

 
Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada Spolku, která si volí ze svého středu Předsedu, 

Místopředsedu a Pokladníka.  

 
Jménem spolku samostatně jednají Předseda Spolku a Místopředseda Spolku, kteří jsou statutárním 

orgánem spolku. 
 

 

Článek X. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
Stanovy spolku byly schváleny na ustanovující schůzi Spolku dne 12.02.2020, 100% hlasů všech zakladatelů. 

Prvotní úplné znění stanov budiž uloženo v sídle spolku. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového 
rejstříku. 

 

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
 

 
 

Podpisy: 

 
 


