Stanovy IQRF Alliance

Stanovy IQRF Alliance z.s.
I.

Preambule

Čl.1 Charakter Alliance
1.

IQRF Alliance z.s. (dále „Alliance”) je otevřený neziskový spolek právnických osob, které mají zájem o vzájemně
výhodnou spolupráci v oblasti vývoje, výroby, podpory prodeje a prodeje zařízení s využitím technologie IQRF® a
navazujících softwarů a služeb.

2.

Alliance je zapsaný spolek dle občanského zákoníku č. 89/2012 sb. § 214 se sídlem v Jičíně, Průmyslová 1275,
PSČ 506 01, Česká republika, alliance@iqrf.org.

3.

Nejvyšším orgánem Alliance je Představenstvo (Board of Directors).

4.

Statutárním orgánem Alliance je Předseda (CEO).
Čl.2 Účel Alliance

5.

Účelem Alliance je:
a.

podporovat rozvoj technologií, koncových produktů, softwarů, řešení, služeb a projektů založených na technologii
IQRF® a to jak v oblasti technologického rozvoje, tak i v oblasti propagace a komerčního využití;

b.

podporovat vzájemnou spolupráci a výměnu informací mezi jejími členy;

c.

propagovat značku IQRF® a na ní založené produkty, řešení a projekty a dostat IQRF® do obecného povědomí jako
jednu z klíčových bezdrátových mesh technologií pro Internet věcí;

d.

definovat ucelený standard, proces certifikace produktů a IT infrastrukturu pro zajištění IQRF® interoperability.

II.

Členství v Allianci

Čl.3 Typy členství
1.

Sponsor
a.

Člen typu Sponsor je společnost, která má zájem o zásadní vliv na směřování Alliance a je připravena se aktivně
podílet na managementu, finančních nákladech, propagaci a technickém vývoji v rámci Alliance.

b.

Členský příspěvek člena typu Sponsor splatný jednorázově při vstupu člena do Alliance činí 1.000,- EUR bez DPH.

c.

Člen typu Sponsor má v rámci Alliance následující práva:
i. mít tři své představitele v Představenstvu Alliance;
ii. mít jednoho nebo více svých představitelů v rámci všech Komisí;
iii. právo hlasovat ve všech Komisích (jeden hlas na člena a Komisi);
iv. získat HWPID pro certifikaci až 128 vlastních interoperabilních produktů;
v. používat alianční a/nebo certifikační logo na svých certifikovaných produktech, webových stránkách a
propagačních materiálech;
vi. být uveden v tiskových zprávách a rozhovorech týkajících se Alliance;
vii. přístupu do členské zóny webových stránek a k informačním zdrojům Alliance;
viii. dostávat emaily, zprávy a další informace určené pouze členům Alliance.

d.

Servisní poplatek člena typu Sponsor činí 100.000,- EUR ročně bez DPH.
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e.

Na základě platby servisního poplatku poskytuje Alliance členovi typu Sponsor následující služby:
i. Platinum partnerství na pravidelných konferencích IQRF Summit zdarma;
ii. vstup zdarma na networkingové a komunitní akce pořádané Alliancí;
iii. propagace společnosti jako člena typu Sponsor na webových stránkách Alliance, na tištěných materiálech, na
mezinárodních veletrzích a konferencích a v rámci PR aktivit Alliance;
iv. prioritní propagace produktů a služeb člena na webových stránkách Alliance, na tištěných materiálech, na
veletrzích a konferencích a v rámci PR aktivit Alliance;
v. čerpání rozpočtu ve výši 20.000,- EUR ročně na Alliancí definované marketingové a PR akce;
vi. zpracování až 20 případových studií dle dodaných podkladů do on-line, tištěné a PPT podoby;
vii. zpracovaní a medializace až 20 tiskových a PR zpráv dle dodaných podkladů;
viii. certifikace IQRF Interoperability až 128 vlastních produktů zdarma.

2.

Contributor
a.

Člen typu Contributor je společnost, která chce ovlivňovat směřování Alliance převážně prostřednictvím své práce
v komisích.

b.

Členský příspěvek člena typu Contributor splatný jednorázově při vstupu člena do Alliance činí 300,- EUR bez DPH.

c.

Člen typu Contributor má v rámci Alliance následující práva:
i. mít jednoho nebo více svých představitelů v rámci všech Komisí;
ii. právo hlasovat ve všech Komisích (jeden hlas na člena a Komisi);
iii. získat HWPID pro certifikaci až 64 vlastních interoperabilních produktů;
iv. používat alianční a/nebo certifikační logo na svých certifikovaných produktech, webových stránkách a
propagačních materiálech;
v. být uveden v tiskových zprávách a rozhovorech týkajících se Alliance;
vi. přístupu do členské zóny webových stránek a k informačním zdrojům Alliance;
vii. dostávat emaily, zprávy a další informace určené pouze členům Alliance.

d.

Servisní poplatek člena typu Contributor činí 6.000,- EUR ročně bez DPH.

e.

Na základě platby servisního poplatku poskytuje Alliance členovi typu Contributor následující služby:
i. Golden partnerství na pravidelných konferencích IQRF Summit zdarma;
ii. vstup zdarma na networkingové a komunitní akce pořádané Alliancí;
iii. propagace společnosti jako člena typu Contributor na webových stránkách Alliance, na tištěných materiálech,
na mezinárodních veletrzích a konferencích a v rámci PR aktivit Alliance;
iv. prioritní propagace produktů a služeb člena na webových stránkách Alliance, na tištěných materiálech, na
veletrzích a konferencích a v rámci PR aktivit Alliance;
v. čerpání rozpočtu ve výši 2.000,- EUR ročně na Alliancí definované marketingové a PR akce;
vi. zpracování až 6 případových studií dle dodaných podkladů do on-line, tištěné a PPT podoby;
vii. zpracovaní a medializace až 6 tiskových a PR zpráv dle dodaných podkladů;
viii. certifikace IQRF Interoperability až 64 vlastních produktů za sníženou cenu.
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3.

Adopter
a.

Člen typu Adopter je společnost, která chce využívat technických zdrojů, komunity a marketingových aktiv Alliance
ke zvýšení své konkurenční výhody a zlepšení své situace na trhu.

b.

Členský příspěvek člena typu Adopter splatný jednorázově při vstupu člena do Alliance činí 100,- EUR bez DPH.

c.

Člen typu Adopter má v rámci Alliance následující práva:
i. mít jednoho nebo více svých představitelů v rámci technické a marketingové komise – nemá právo hlasovat,
má toliko hlas poradní;
ii. získat HWPID pro certifikaci až 16 vlastních interoperabilních produktů;
iii. používat alianční a/nebo certifikační logo na svých certifikovaných produktech, webových stránkách a
propagačních materiálech;
iv. být uveden v tiskových zprávách a rozhovorech týkajících se Alliance;
v. přístupu do členské zóny webových stránek a k informačním zdrojům Alliance;
vi. dostávat emaily, zprávy a další informace určené pouze členům Alliance.

d.

Servisní poplatek člena typu Adopter činí 1.000,- EUR ročně bez DPH.

e.

Na základě platby servisního poplatku poskytuje Alliance členovi typu Adopter následující služby:
i. Silver partnerství na pravidelných konferencích IQRF Summit zdarma;
ii. vstup zdarma na networkingové a komunitní akce pořádané Alliancí;
iii. propagace společnosti jako člena typu Adopter na webových stránkách Alliance, na tištěných materiálech, na
mezinárodních veletrzích a konferencích a v rámci PR aktivit Alliance;
iv. propagace produktů a služeb člena na webových stránkách Alliance, na tištěných materiálech, na veletrzích a
konferencích a v rámci PR aktivit Alliance;
v. zpracování až 2 případových studií dle dodaných podkladů do on-line, tištěné a PPT podoby;
vi. zpracovaní a medializace až 2 tiskových a PR zpráv dle dodaných podkladů;
vii. certifikace IQRF Interoperability až 16 vlastních produktů za standardní cenu.

f.

Je-li člen typu Adopter začínající nebo mladá společnost, může se zároveň stát členem programu IQRF® Start-up a
to za následujících podmínek:
i. Společnost byla založena méně než tři roky před vstupem do Alliance;
ii. Společnost plánuje nebo pracuje na produktu, který má přímou souvislost s IQRF® Ekosystémem;
iii. Společnost společně s podepsaným souhlasem se stanovami dodá i stručný business plán a úspěšně projde
kvalifikačním pohovorem s manažerem programu IQRF® Start-up;
iv. Předseda Alliance odsouhlasí společnost pro program IQRF® Start-up;
v. Člen programu IQRF® Start-up je od členského příspěvku i servisních poplatků Alliance osvobozen;
vi. Členství v programu IQRF® Start-up je poskytováno na 1 rok a může být prodlouženo maximálně o 1 rok na
základě aktualizovaného business plánu, prezentace dosažených výsledků za předcházející rok manažerovi
programu IQRF® Start-up a odsouhlasení Předsedou Alliance.

4.

Institution
a.

Člen typu Institution je nezisková nebo příspěvková organizace (střední nebo vysoká škola, inovační centrum,
vývojové centrum apod.), která má zájem o účast v programu IQRF® Smart School, podporu programu IQRF® Startup a/nebo může jinak přispět k rozvoji Alliance a těžit ze svého členství.

b.

Člen typu Institution je od členského příspěvku i servisních poplatků Alliance trvale osvobozen.
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c.

Člen typu Institution má v rámci Alliance následující práva:
i. mít jednoho nebo více svých představitelů v rámci technické a marketingové komise – nemá právo hlasovat má
toliko hlas poradní;
ii. používat alianční logo na svých webových stránkách a propagačních materiálech;
iii. využívat činnosti Alliance v rámci podpory propagace služeb člena Alliance;
iv. být uveden v tiskových zprávách a rozhovorech týkajících se Alliance;
v. přístupu do členské zóny webových stránek a k informačním zdrojům Alliance;
vi. dostávat emaily, zprávy a další informace určené pouze členům Alliance;
vii. účastnit se akcí organizovaných Alliancí.

d.

Je-li člen typu Institution střední nebo vysoká škola, může se zároveň stát členem programu IQRF® Smart School
s následujícími právy a povinnostmi:
i. Organizace má právo užívat označení IQRF® Smart School a používat logo IQRF® Smart School na svých
webových stránkách a propagačních materiálech;
ii. Organizace získává přístup ke vzdělávacím materiálům o technologii IQRF® a může je používat pro účely výuky,
výzkumu a vývoje;
iii. Organizace má právo účastnit se soutěží pořádaných Alliancí;
iv. Organizace může svým studentům prostřednictvím svých proškolených a certifikovaných lektorů zajistit
certifikaci znalosti technologie IQRF® pomocí připravených testů;
v. Organizace se jako člen programu IQRF® Smart School zavazuje, že dle svých možností zajistí výuku a/nebo
propagaci technologie IQRF® v rámci své organizace a ve svém regionu.

Čl.4 Členský příspěvek
1.

Členský příspěvek je jednorázový příspěvek, na základě nějž získává člen práva dle Čl. 3 těchto stanov a typu svého
členství.

2.

Výši členského příspěvku stanovuje Představenstvo Alliance pro každý typ členství individuálně.

3.

Členský příspěvek je splatný k datu vstupu člena do Alliance.
Čl.5 Servisní poplatek

4.

Servisní poplatek je pravidelný roční poplatek za služby definované v Čl. 3 těchto stanov, které poskytuje Alliance členovi
dle typu jeho členství.

5.

Výši servisního poplatku stanovuje Představenstvo Alliance pro každý typ členství individuálně.

6.

Servisní poplatek je splatný k datu vstupu člena do Alliance a následně každoročně ve výročí vstupu člena do Alliance.
Čl.6 Vznik členství

1.

O přijetí člena Alliance rozhoduje Předseda Alliance, v případě člena typu Sponsor Představenstvo Alliance, na základě
podepsaného souhlasu se stanovami a zaplacení členského příspěvku a servisního poplatku nebo splnění podmínek
stanovených pro daný typ členství.

2.

Proces vzniku členství:
a.

Zájemce o členství vyplní formulář, který je publikován na oficiálních internetových stránkách Alliance;

b.

Zájemce o členství podepíše souhlas se stanovami a pošle jej naskenovaný na adresu alliance@iqrf.org nebo dva
originály na adresu sídla Alliance;
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3.

c.

Zájemce o členství zaplatí vystavené zálohové faktury nebo splní požadavky stanovené pro daný typ členství, jež je
od členských poplatků osvobozeno;

d.

Pokud Předseda Alliance kladně posoudí žádost o členství, podepíše Předseda Alliance doručený souhlas se
stanovami zájemce. Členství nového člena vzniká k datu podpisu souhlasu se stanovami oběma subjekty;

e.

Po podpisu souhlasu se stanovami pošle Alliance novému členovi:
i.

naskenovaný originál nebo originál podepsaného souhlasu se stanovami;

ii.

faktury za členský příspěvek a servisní poplatky;

iii.

informační email s přístupem do členské zóny;

iv.

další důležité a aktuální informace.

Seznam členů Alliance je veřejný a je uveden na oficiálních stránkách Alliance.
Čl.7 Pozastavení a ukončení členství

1.

Pokud člen Alliance neuhradí nejpozději jeden měsíc po splatnosti servisní poplatek, může mu být na základě rozhodnutí
Předsedy Alliance pozastaveno čerpání služeb dle Čl. 3 těchto stanov, a to až do doby řádného doplacení servisního
poplatku.

2.

Pokud člen Alliance neuhradí servisní poplatek ani tři měsíce po splatnosti servisního poplatku, může mu být na základě
rozhodnutí Předsedy Alliance pozastaveno členství v Allianci, a to až do doby řádného doplacení servisního poplatku.

3.

Členství v Allianci může být pozastaveno nebo ukončeno na základě rozhodnutí Představenstva Alliance, zejména na
základě těchto skutečností:

4.

a.

Ukáže se, že údaje uvedené v žádosti o členství nebyly pravdivé nebo úplné;

b.

Člen Alliance poruší některou ze svých povinností, které mu ukládají tyto stanovy, přičemž se jedná o závažné
porušení povinnosti;

c.

Člen jedná v rozporu s cíli Alliance, které jsou definované těmito stanovami.

Členství v Allianci může být také pozastaveno nebo ukončeno na základě požadavku daného člena.
a.

5.

Člen Alliance je oprávněn své členství v Allianci pozastavit nebo ukončit, přičemž v takovém případě dojde
k pozastavení nebo ukončení jeho členství k datu doručení písemného oznámení člena do sídla Alliance.

V případě pozastavení nebo ukončení členství nemá člen nárok na vrácení jakékoli části zaplacených členských nebo
servisních poplatků.
Čl.8 Povinnosti člena Alliance

1.

Člen Alliance je povinen zejména:
a.

Pravdivě vyplnit a podepsat Stanovy Alliance;

b.

V termínu uhradit ve prospěch Alliance servisní poplatek za služby poskytované Alliancí dle typu svého členství;

c.

Dodržovat zásady etického jednání, zejména jednat kvalifikovaným způsobem, v dobré víře, s nejvyšší odbornou
péčí, čestně, zdvořile, kolegiálně, vstřícně a v souladu s dobrými mravy. Svým jednáním v žádném případě
nepoškozovat oprávněné zájmy a práva Alliance ani jejích členů a jednat v souladu s principy rovnoprávnosti a
nestranného jednání vůči všem bez ohledu na jejich rasu, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk. Člen
Alliance se nesmí přímo nebo nepřímo zapojit do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako vyhledávání
nebo vymáhání úplatků, nelegálních provizí nebo jiných plateb či výhod;

d.

Poskytnout Allianci digitální verzi loga člena v křivkovém formátu nebo ve formě obrázku s vysokým rozlišením;

e.

Umožnit Allianci využívat loga člena Alliance k propagaci společnosti, značky, produktů, služeb, řešení a projektů
člena Alliance, a dále pak k propagaci Alliance jako celku.
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i. V případě explicitní žádosti člena může být využití loga člena podmíněno jeho souhlasem pro každý případ
použití loga člena.
f.

Dle svých možností podporovat šíření dobrého jména technologie IQRF® a Alliance.

Čl.9 Partneři Alliance
1.

Představenstvo Alliance může odsouhlasit vzájemnou volnou spolupráci Alliance s jinou organizací. Tato organizace není
členem Alliance a označuje se jako IQRF® Alliance Partner.

2.

Partneři Alliance mohou být uvedeni na webových stránkách Alliance v sekci Partners.

III.

Komise

Čl.10 Komise a jejich cíle
1.

Komise jsou dobrovolné pracovní skupiny členů Alliance, ve kterých mohou členové různou formou přispívat
k naplňování účelu Alliance.

2.

Cílem Komisí je:
a.

vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci členů v klíčových oblastech fungování Alliance;

b.

připravovat odsouhlasené výstupy Komise, které slouží k rozvoji dané oblasti Alliance;

c.

realizovat odsouhlasené kroky v rámci Komise.

Čl.11 Vedoucí a členové Komisí
1.

Vedoucí Komise
a.

Předseda Alliance jmenuje a odvolává vedoucího Komise.

b.

Vedoucím Komise může být zástupce člena typu Sponsor nebo Contributor.

c.

Vedoucí Komise je zodpovědný za:
i. Pravidelná (měsíční) jednání Komise;
ii. Administrativní práci v rámci Komise (pozvánky, seznam členů komise, zápisy z jednání, zpracování výstupů,…);
iii. Zajištění hlasování Komise;
iv. Předložení výstupů Komise ke schválení Předsedou Alliance;
v. Zajištění prezentace výstupů Komise a realizaci odsouhlasených kroků;

2.

d.

Vedoucí Komise má právo zamítnout nebo ukončit účast člena Komise mimo členů typu Sponsor a Contributor a to
zvláště z v případě, kdy se člen komise nechová efektivně a konstruktivně a/nebo nijak nepřispívá k práci Komise.

e.

Vedoucí Komise nemá nárok na odměnu za pozici Vedoucího Komise.

Člen Komise
a.

Od členů komise se očekává aktivní a konstruktivní přistup k práci Komise a v rámci svých možností plnění úkolů,
které Vedoucí Komise zadá.

b.

Zástupci členů typu Sponsor a Contributor mají právo hlasovat během schvalování výstupů Komise. Zástupci členů
typu Adopter a Institution toto právo nemají.

c.

Zájemci o členství v Komisi požádají Vedoucího Komise o zařazení na seznam členů Komise.

d.

Člen Komise nemá nárok na odměnu za svou práci v Komisi.
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Čl.12 Typy Komisí
1.

Strategická Komise
a.

Strategická Komise je složena ze zástupců členů typu Sponsor a Contributor.

b.

Hlavními úkoly Strategické Komise jsou:
i. tvorba a aktualizace dlouhodobých a ročních strategických plánů Alliance;
ii. plánování výstupů a klíčových aktivit Alliance na organizační i technické úrovni;
iii. plánování rozvoje IQRF® Ekosystému.

2.

Technická Komise
a.

Technická Komise je složena ze zástupců členů typu Sponsor, Contributor, Adopter a Institution.

b.

Hlavními úkoly Technické Komise jsou:
i. definovat standardizaci IQRF® koncových zařízení a bran;
ii. definovat proces certifikace IQRF® interoperabilních koncových zařízení a bran a dohlížet na její realizaci a
provoz;
iii. definovat koncept IT infrastruktury pro jednoduché použití certifikovaných IQRF® produktů a dohlížet na její
realizaci a provoz;
iv. definovat koncept databáze certifikovaných IQRF® produktů a dohlížet na její realizaci a provoz;
v. spolupracovat s Marketingovou Komisí na přípravě technicko-marketingových materiálů;
vi. spolupracovat se Strategickou Komisí na plánech rozvoje IQRF® Interoperability Standardu a Ekosystému.

3.

Marketingová Komise
a.

Marketingová komise je složena ze zástupců členů typu Sponsor, Contributor, Adopter a Institution.

b.

Hlavními úkoly Marketingové komise jsou:
i. tvorba tiskových a digitálních marketingových materiálů;
ii. organizace eventů s cílem propagovat produkty, řešení a služby založené na IQRF®;
iii. údržba a vylepšování webových stránek Alliance;
iv. propagace IQRF® prostřednictvím PR a sociálních sítí.

4.

Další Komise
a.

Vznik či zánik Komise schvaluje Předseda Alliance na návrh člena typu Sponsor nebo Contributor.

IV.

Duševní vlastnictví

Čl.13 Duševní vlastnictví Alliance
1.

Alliance využívá značku IQRF® na základě licenční smlouvy se společností IQRF Tech s.r.o.

2.

Veškeré patenty a užitné vzory k IQRF® stejně jako ochranné známky k produktům IQRF® OS, IQRF® DPA, IQRF® SDK,
IQRF® IDE atd. zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti IQRF Tech s.r.o.

3.

Alliance ve spolupráci s IQRF Tech s.r.o. spravuje:
a.

technickou dokumentaci IQRF® Standardu;

b.

IT infrastrukturu k zajištění jednoduchého fungování certifikovaných IQRF® Produktů;

c.

hesla, certifikační klíče a další bezpečností prvky Alliancí spravovaných systémů a služeb;
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4.

d.

výstupy a materiály Komisí;

e.

marketingové materiály Alliance;

f.

webové stránky Alliance a jejich obsah;

g.

dokumentaci, databázi a proces k certifikaci IQRF® interoperabilních produktů.

Veškeré podklady, návrhy, nápady a doporučení členů Komisí mohou být využity pro tvorbu Duševního vlastnictví
Alliance, pokud člen explicitně neidentifikuje jím sdílené informace jako tajné.

V.

Standardizace a certifikace IQRF® interoperability

Čl.14 Standardizace IQRF® interoperability
1.

Cíle IQRF® Standardizace:
a.

zajištění interoperability IQRF® produktů různých výrobců (sjednocení ovládání běžných periferií prostřednictvím
standardizace IQRF® DPA příkazů);

b.

jednoduchá integrace IQRF® Standardu do koncových zařízení, bran, cloudů, mobilních aplikací atd.

2.

IQRF® Standardizaci zajišťuje Technická Komise Alliance.

3.

IQRF® Standard je veřejně dostupný na stránkách Alliance.
Čl.15 Certifikace IQRF® interoperability

1.

Cíle IQRF® Certifikace:
a.

zajištění interoperability IQRF® produktů členů Alliance;

b.

ujištění zákazníka, že dané zařízení je interoperabilní s IQRF® Ekosystémem a je možno jej ovládat standardními
IQRF® DPA příkazy.

2.

IQRF® Certifikaci definuje a zajišťuje (případně zadává) Technická komise Alliance.

3.

Veškeré materiály potřebné k certifikaci produktu jsou dostupné na stránkách Alliance.

4.

Certifikovaný produkt může být označen logem IQRF® Certified.
Čl.16 IT Infrastruktura k podpoře IQRF® interoperability

1.

2.

Cíle:
a.

jednoduchá (plug-and-play) instalace IQRF® interoperabilního produktu;

b.

minimalizace chyb spojených se špatnou instalací či programováním IQRF® produktů;

c.

zajištění jednotné databáze všech IQRF® interoperabilních produktů.

IT Infrastrukturu definuje Technická komise Alliance, která také dohlíží na její realizaci a provoz.

VI.

Organizace Alliance

Čl.17 Představenstvo (Board of Directors) Alliance
1.

Představenstvo Alliance je tvořeno:
a.

2.

zástupci členů typu Sponsor, přičemž každý člen má v představenstvu tři členy;

Představenstvo má tyto úkoly a pravomoci:
a.

je nejvyšším orgánem Alliance;

b.

schvaluje stanovy Alliance včetně výše členských příspěvků a servisních poplatků;
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c.

schvaluje výsledek hospodaření Alliance (je k dispozici pouze členům představenstva);

d.

jmenuje a odvolává Předsedu Alliance;

e.

definuje úkoly a pravomoci Předsedy Alliance;

f.

stanovuje případné odměny Předsedy Alliance;

g.

jmenuje a odvolává CTO Alliance;

h.

definuje úkoly a pravomoci CTO Alliance;

i.

odsouhlasuje vstup člena typu Sponsor;

j.

může rozhodnout o zrušení, fúzi nebo přeměně Alliance.

3.

Rozhodnutí Představenstva je učiněno na základě prosté většiny všech členů představenstva, hlasování může
proběhnout i pomocí služeb vzdálené komunikace.

4.

Minimální frekvence zasedání představenstva Alliance je jednou ročně.
Čl.18 Předseda (CEO) Alliance

1.

Předseda Alliance je fyzická osoba vykonávající funkci statutárního orgánu na základě jmenování Představenstvem
Alliance.

2.

Předseda Alliance má tyto úkoly a pravomoci:
a.

je jmenován na 3 roky;

b.

jmenuje a odvolává vedoucí Komisí;

c.

zakládá a ruší Komise;

d.

odsouhlasuje výstupy Komisí;

e.

může se účastnit všech jednání Komisí a Představenstva;

f.

podporuje práci Komisí;

g.

je Vedoucím Strategické komise;

h.

reprezentuje Allianci na veřejnosti, konferencích, výstavách, eventech, vůči médiím, společnostem, atd.;

i.

podporuje spolupráci členů Alliance;

j.

odsouhlasuje vstup členů do Alliance;

k.

řídí nákup a prodej zboží a služeb;

l.

podepisuje smlouvy za Allianci;

m. stanovuje rozpočet Alliance;
n.

je zodpovědný za administrativu a účetnictví Alliance;

o.

může dostávat odměny na základě rozhodnutí Představenstva Alliance.

Čl.19 CTO Alliance
1.

CTO Alliance je fyzická osoba vykonávající tuto pozici na základě jmenování Představenstvem Alliance.

2.

CTO Alliance má tyto úkoly a pravomoci:
a.

Je Vedoucím nebo členem Technické komise;

b.

Koordinuje činnosti Alliance v technických oblastech.

c.

Zastupuje Allianci při technických jednáních, diskuzích a prezentacích.
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VII.

Přechodná ustanovení

1.

IQRF Alliance z.s. je pokračovatelem volného sdružení bez právní subjektivity IQRF Alliance a v momentě svého vzniku
přebírá veškeré členy a agendu původního sdružení. Původní sdružení bez právní subjektivity vznikem spolku IQRF
Alliance z.s. ukončí svoji činnost.

2.

Komerční členové původního sdružení (platící členské poplatky) budou od vzniku IQRF Alliance z.s. považováni za členy
typu Adopter. Zaplacení servisních poplatků ve prospěch IQRF Alliance z.s. bude považováno za souhlas s těmito
stanovami a členstvím v IQRF Alliance z.s. Komerční členové původního sdružení členský příspěvek neplatí.

3.

Nekomerční členové původního sdružení (kteří byli od plateb členských poplatků trvale osvobozeni) budou od vzniku
IQRF Alliance z.s. považovány za členy typu Institution.
a.

Střední a vysoké školy, které byly součástí programu IQRF Smart School, budou v tomto programu automaticky
pokračovat.

4.

Jakýkoli člen, jehož členství vzniklo podle tohoto článku stanov, který nesouhlasí se svým členstvím v IQRF Alliance z.s.,
může své členství kdykoli ukončit dle Čl.7 těchto Stanov.

5.

Všichni členové, jejichž členství vzniklo podle tohoto článku stanov, budou o svém členství v IQRF Alliance z.s.
informováni elektronickou poštou nejpozději jeden měsíc po vzniku IQRF Alliance z.s.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.

Změny ve stanovách a jejich doplňování provádí Představenstvo, které takovou změnu oznámí všem členům nejméně
jeden měsíc před účinností změny stanov. Každý člen má právo v případě, že se změnou stanov nesouhlasí, ukončit své
členství vystoupením z Alliance.

2.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem zápisu Alliance do veřejného rejstříku.
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