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S T A N O V Y  

Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z.s. 

____________________________________________________________  

Článek 1  

Název a sídlo  

Název  

Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z.s. 

Je možno používat zkrácený název „ ARPKI“ 

(dále jen „spolek")  

Sídlo: Nové sady 988/2, Brno, 602 00 

 

Článek 2  

Statut spolku  

ARPKI je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizující technickou podporu, 

edukaci a certifikaci pro zabezpečení a ochranu vybavení zařízení kritické infrastruktury. Zapsaný 
spolek sdružuje své členy na základě společného zájmu.  

Článek 3  

Účel, poslání a cíle spolku 

1. Účelem spolku Agentury rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z.s.  je samosprávná, 
dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, sdružujíce zájemce o rozvoj a podporu kritické 
infrastruktury.  

2. Základním posláním Agentury rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z.s. je v rámci kritické 
infrastruktury proaktivní a reaktivní plánování a následné řešení situací, které úzce souvisí s ochranou 
života a zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat a majetku před vznikem a dopady mimořádných 
událostí a krizových situací, které by zásadním způsobem mohly narušit funkčnost systémů a 
fungování suverenity svobodného státu v základech demokracie napříč všem oblastem kritické 
infrastruktury. 

3. K naplnění tohoto účelu a poslání spolek zejména:  

a) zajišťuje vzdělávací procesy a certifikační plány pro odbornou způsobilost lidí činných v kritické 
infrastruktuře  

b) podílí se podle svých možností na rozvoji podpůrných programů pro segmenty kritické 
infrastruktury, např.: energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, 
doprava, komunikační, informační a distribuční systémy a nouzové služby zvládání mimořádných 
událostí a krizových situací 

c) vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to i vlastní činností,  
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d) v oblasti činnosti provozované zapsaným spolkem chrání práva svých členů a zastupuje je ve 
vztahu k dalším organizacím a případně ve vztahu ke státním orgánům a dalším institucím, za tím 
účelem spolupracuje s orgány státní správy i s jednotlivci  

 

Článek 4  

Členství  

1. Členem spolku ARPKI mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí s jeho posláním a 
stanovami.  

2. Řádnému členství předchází status čekatele. Čekatelem se stává žadatel podáním přihlášky a 
zaplacením členských příspěvků. Přihlášky přijímá výkonný výbor ARPKI.  

3. O přijetí čekatele rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor spolku.  

4. Členství vzniká po 1 roce aktivní účasti na činnostech spolku dnem schválení žádosti o přijetí 
výkonným výborem a zaplacením členského příspěvku. 

5. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor. 

6. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví výkonný výbor svým interním předpisem.  

7. Členství zaniká:  

a) vystoupením člena písemným oznámením výkonnému výboru,  

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,  

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,  

d) úmrtím člena,  

e) zánikem spolku.  

 

Článek 5  

Práva a povinnosti členů  

1. Člen i čekatel spolku má právo:  

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností spolkových aktivit, 

b) účastnit se členské schůze spolku, čekatel bez hlasovacího práva, 

c) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,  

d) uplatňovat svobodně své návrhy, názory i kritiku k činnosti spolku, obracet se s nimi na orgány 
spolku a žádat jejich vyjádření,  

e) člen starší 18 let může být volen do orgánů spolku. Kandidát pro volbu musí být dopředu schválen 
výborem spolku. 

2. Člen i čekatel spolku má zejména povinnost:  

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní etické a mravní normy,  



3 

 

b) respektovat usnesení členské schůze a výkonného výboru,  

c) podílet se na plnění cílů spolku,  

d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,  

e) platit členské příspěvky ve výši stanovené výkonným výborem,  

f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.  

 

Článek 6  

Orgány Agentury rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z.s. 

1. Orgány spolku jsou :  

a) předsednictvo,  

b) výkonný výbor,  

c) členská schůze 

 

2. 

a) Předsednictvo je kolektivním orgánem Asociace tvořeným Předsedou (statutární orgán), 
Místopředsedou a Členem předsednictva. 

b) Výkonný výbor je tvořen Výkonným ředitelem, Zástupcem výkonného ředitele a třemi členy. 

c) Členská schůze je tvořena jmenovanými členy Asociace. 

 

Článek 7  

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.  

2. Členská schůze je složená ze jmenovaných členů spolku.  

3. Členskou schůzi svolává a řídí výkonný výbor nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 
alespoň 1/3 členů, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení 
takového podnětu.  

4. Členská schůze zejména:  

a) stanoví hlavní směry činnosti spolku pro příští období,  

b) schvaluje a vydává interní směrnice, organizační řád a předpisy fungování pro činnost spolku, 
pokud tak neučinil výkonný výbor 

c) volí a odvolává členy výkonného výboru na základě jednomyslného usnesení 

5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.  
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6. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti 

nadpoloviční většiny všech členů.  

 

Článek 8  

Výkonný výbor  

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem členské schůze. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.  

2. Výkonný výbor je tvořen vždy lichým počtem členů a má minimálně Ředitele a Zástupce ředitele. 

Ředitel (v jeho nepřítomnosti Zástupce ředitele) svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však 
jednou za 6 měsíců.  

3. Členství ve výkonném výboru vzniká na základě usnesení ostatních členů výboru. Toto usnesení 
musí být potvrzeno jednohlasně všemi přítomnými členy. 

4. Výkonný výbor zejména:  

a) schvaluje a projednává hospodaření a rozpočet spolku,  

b) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,  

c) organizuje a řídí činnost spolku,  

d) rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou v pravomoci členské schůze,  

e) připravuje podklady pro členskou schůzi, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k  

rozdělení dotací a příspěvků od státu, jiných organizací a fyzických osob,  

f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku  

g) spolupracuje s jinými subjekty,  

h) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány státní správy, s podniky,   

jinými organizacemi a fyzickými osobami,  

5. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 

usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, není-li ve 

stanovách stanoveno jinak. 

6. Vyloučení člena výkonného výboru musí být jednohlasně odsouhlasen ostatními členy výboru. 

 

Článek 9  

Předseda spolku  

1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a naplňuje rozhodnutí výkonného výboru. 
Zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah 
pravomocí předsedy stanoví výkonný výbor. 

2.  Předseda řídí činnost a schůze výkonného výboru.  

3.  V případě nepřítomnosti předsedy vykonává tyto činnosti místopředseda. 
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4. Předsedu a místopředsedu volí ze svého středu výkonný výbor.  

 

Článek 10  

Majetek a hospodaření spolku  

1. Spolek ARPKI je neziskovou organizací.  

2. Případné příjmy spolku jsou zejména:  

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,  

b) dotace a granty od státu, města, apod.  

c) příspěvky členů spolku,  

d) příjmy spojené s vlastní činností spolku a organizováním činnosti.  

3. Kromě vlastního majetku může spolek hospodařit i s majetkem svěřeným či pronajatým apod.  

4. Výdaje ARPKI jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s rozpočtem spolku.  

 

Článek 11  

Jednání jménem spolku  

1. Jménem spolku Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z.s. jedná předseda a v jeho 

nepřítomnosti místopředseda. 

2. Dále může za ARPKI na základě písemného pověření předsedy jednat jiný člen spolku starší 18 let.  

3. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou po projednání a odsouhlasení výkonným výborem 
udělit plnou moc k zastupování další osobě.  

 

Článek 12  

Zánik spolku  

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným subjektem, nebo sdružením na 
základě jednomyslného rozhodnutí výkonného výboru. 

 

Článek 13  

Závěrečná ustanovení  

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.  

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 13.9.2022. Účinnosti nabývají dnem zápisu do 
spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.  
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V Brně, dne 13.9.2022 

 

 

 

 

 

 

 


