
Zápis z valné hromady zájmového sdru�ení právnických osob CZ.NIC, z.s.p.o., 
konané dne 18. prosince 2006  od 9.30 hodin 

v konferenčním centru InGarden, Dvouletky 529/42, Praha 10 
 

1. Prezence 
Zahájena v 9.30 hodin.  
  

2. Zahájení a úvod 
Jednání zahájeno v 10.00 hodin.  Přítomno 27 ze 46 členů sdru�ení (22 přítomných členů má hlasovací 
právo) a valná hromada je tudí� usná�eníschopná.  
 

3. Volba orgánů valné hromady 
Jednomyslně schváleny orgány valné hromady v tomto slo�ení: 

- předseda valné hromady Mgr. Petr Hosta� 
- ověřovatel zápisu Mgr. Jan Redl 
- skrutátoři Zbyněk Pospíchal a Bc. Martin Kukačka 
- zapisovatelka Zuzana Durajová 

Účast hostů na valné hromadě byla schválena jednomyslně. 
 

4. Informace o změnách ve členské základně 
V období od poslední valné hromady (tzn. od 12. 12. 2005 do 1. 12. 2006) vstoupilo do sdru�ení 8 
společností: 

• 1. 1. 2006 do komory dr�itelů doménových jmen společnosti MAFRA, a. s., MARIAS s. r. o. a 
Pra�ský Účetní Servis s. r. o. 

• 1. 2. 2006 do komory ISP společnost RADIOKOMUNIKACE a. s. 
• 1. 7. 2006 do komory dr�itelů doménových jmen společnost LAM plus s. r. o. 
• 1. 8. 2006 do komory dr�itelů doménových jmen společnost Dragon Internet a. s. 
• 1. 11. 2006 do komory dr�itelů doménových jmen společnost Michal Krsek & partneři s. r. o. 
• 1. 12. 2006 do komory dr�itelů doménových jmen společnost Kanlux s. r. o. 
 

Členství k 31. 12. 2005 ukončily společnosti KPNQwest Czechia s. r. o. (komora dr�itelů doménových 
jmen) a GTS CZECH a. s. (komora dr�itelů doménových jmen), a to z důvodu zru�ení bez likvidace se 
společností GTS NOVERA a. s. (komora ISP). 
 
Společnost GTS NOVERA a. s. se od 1. 7. 2006 stala členem komory registrátorů z důvodu zániku 
sloučením společnosti GTS Novera Next s. r. o. (dříve NEXTRA Czech Republic s. r. o.).  
 
U člena sdru�ení CP Online a. s. do�lo v roce 2006 ke změně názvu: 

• od 16. ledna 2006 A24 MEDIA FACTORY a. s. 
• od 8. prosince 2006 MEDIA FACTORY Czech Republic a. s. 

 
Valná hromada bere informaci o změnách ve členské základně na vědomí.
 

5. Prezentace ředitele ccTLD .BE 
Ředitel správce domény .BE, pan  Marc Van Wesemael přednesl prezentaci na téma �Marketing Domain 
Names to the local Internet Community�.  

 
6. Zpráva o činnosti představenstva 

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti představenstva.   
 

7. Zpráva dozorčí rady 
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady.  
 

8. Informace o vý�i kapitálu a rezerv pro fungování v roce 2007 
Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o vý�i kapitálu a rezerv pro fungování v roce 2007.  
  



9. Projekt ENUM a přechod na nový systém správy domény .cz 
Valná hromada bere informaci o projektu ENUM a přechodu na nový systém na vědomí. 
 

10. Volba členů kolegia 
Přítomno 28 členů, 24  s hlasovacím právem (11 komora dr�itelů doménových jmen, 4 komora ISP a 9 
komora registrátorů).  
 
Za komoru ISP byli zvoleni: 
Kysela Jiří      2 kladné hlasy 
Macek Michael      2 kladné hlasy 
 
Za komoru dr�itelů doménových jmen byli zvoleni: 
Hřebíček Jan      11 kladných hlasů 
Mar�álek Tomá�      10 kladných hlasů 
 
Za komoru registrátorů byli zvoleni: 
Kukačka Martin      7 kladných hlasů 
Taft Karel      6 kladných hlasů 
 
 

11. Závěr 
Jednání valné hromady bylo ukončeno ve 13 hodin.  
 
 
 
  Mgr. Petr Hosta�      Mgr. Jan Redl                  Zuzana Durajová 
předseda valné hromady   ověřovatel zápisu        zapisovatelka 
 

 
 

 


