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Zápis z valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o., 
konané elektronickým hlasováním na https://intranet.nic.cz 

v období 19. 6.  – 3. 7.  2018 (včetně) 
 
 

Výkonný ředitel sdružení, Mgr. Ondřej Filip, MBA, vyzval členy sdružení dne 19. června 2018 zprávou zaslanou 
do elektronické konference členů na adresu nic-c@lists.nic.cz, k hlasování o dokumentech umístěných na 
intranetu sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., https://intranet.nic.cz.  
 
V okamžiku zahájení hlasování mělo hlasovací právo v souladu se Stanovami sdružení celkem 105 členů 
sdružení, z toho 25 členů za komoru ISP, 65 členů za komoru držitelů jmen domén a 15 členů za komoru 
registrátorů (seznam členů s hlasovacím právem viz příloha č. 1 zápisu, seznam členů bez hlasovacího práva, 
tedy se statusem pozorovatele, viz příloha č. 2 zápisu). 
 
Členové hlasovali o následujících bodech: 
 
 

1. Účetní závěrka roku 2017 
Představenstvo předložilo valné hromadě účetní závěrku za rok 2017 a doporučilo její schválení. 
Podkladem pro hlasování byly následující dokumenty: 

- zpráva o činnosti představenstva za období 1 – 5/2018 
- zpráva dozorčí rady za období 12/2017 – 5/2018 
- plnění rozpočtu za rok 2017 
- zpráva auditora za rok 2017 

Všechny tyto dokumenty byly umístěny na https://intranet.nic.cz. 
 
Výsledky hlasování: 
Komora ISP: 
pro: 17, proti: 0, zdržel se: 3, potvrzení účasti pozorovatelé: 0 
5 členů nehlasovalo (tzn. nevyužilo svého práva zvolit mezi možnostmi pro, proti, zdržel se), 1 člen se 
statusem pozorovatele nepotvrdil účast 
Komora registrátorů: 
pro 11, proti: 0, zdržel se: 1, potvrzení účasti pozorovatelé. 2 
3 členové nehlasovali, 1 člen se statusem pozorovatele nepotvrdil účast 
Komora držitelů jmen domén: 
pro: 55,  proti: 0, zdržel se: 0, potvrzení účasti pozorovatelé: 3 
10 členů nehlasovalo, 2 členové se statusem pozorovatele nepotvrdili účast 
 
Valná hromada schválila účetní závěrku sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., za rok 2017. 
 

2. Hospodářský výsledek za rok 2017 
Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. dosáhlo v roce 2017 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 10 276 tis. 
Kč.  Představenstvo navrhlo tento hospodářský výsledek převést do rezervního fondu sdružení. 
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Výsledky hlasování: 
Komora ISP: 
pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, potvrzení účasti pozorovatelé: 0 
5 členů nehlasovalo (tzn. nevyužilo svého práva zvolit mezi možnostmi pro, proti, zdržel se), 1 člen se 
statusem pozorovatele nepotvrdil účast 
Komora registrátorů: 
pro 12, proti: 0, zdržel se: 0, potvrzení účasti pozorovatelé. 2 
3 členové nehlasovali, 1 člen se statusem pozorovatele nepotvrdil účast 
Komora držitelů jmen domén: 
pro: 55,  proti: 0, zdržel se: 0, potvrzení účasti pozorovatelé: 3 
10 členů nehlasovalo, 2 členové se statusem pozorovatele nepotvrdili účast 
 
Valná hromada schválila, že zisk za rok 2017 ve výši 10 276 tis. Kč bude převeden do rezervního fondu 
sdružení.  

 
3. Výroční zpráva za rok 2017 

Představenstvo valné hromadě předložilo návrh výroční zprávy za rok 2017 – text byl umístěn na 
https://intranet.nic.cz. 
 
Výsledky hlasování: 
Komora ISP: 
pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, potvrzení účasti pozorovatelé: 0 
5 členů nehlasovalo (tzn. nevyužilo svého práva zvolit mezi možnostmi pro, proti, zdržel se), 1 člen se 
statusem pozorovatele nepotvrdil účast 
Komora registrátorů: 
pro 12, proti: 0, zdržel se: 0, potvrzení účasti pozorovatelé. 2 
3 členové nehlasovali, 1 člen se statusem pozorovatele nepotvrdil účast 
Komora držitelů jmen domén: 
pro: 55,  proti: 0, zdržel se: 0, potvrzení účasti pozorovatelé: 3 
10 členů nehlasovalo, 2 členové se statusem pozorovatele nepotvrdili účast 

 
Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2017.  
 
Za správnost:  
 

 
Mgr. Ondřej Filip, MBA 
výkonný ředitel 
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Příloha č. 1 – seznam členů s hlasovacím právem 
 
Komora držitelů jmen domén 

1. ABRATICA s. r. o.    

2. ACOMWARE s. r. o.    

3. ADAPTIVITY s. r. o.    

4. AdminIT s. r. o.  
5. Advio Network, s. r. o. 

   

6. AKREDIT, spol. s r. o.    

7. ALEF NULA, a. s. 
8. ALENSA, s. r. o. 

   

9. AliaWeb, spol. s r. o.    

10. Asociace pro elektronickou komerci, z. s. 
11. AUDITEL, s. r. o. 

   

12. CD PROFESIONAL security agency, s. r. o.  
 

 
 

13. ComSource s. r. o.    

14. Com-Sys TRADE spol. s r. o. 
15. CQK HOLDING a. s. 

   

16. CYBERSALES a. s.    

17. Datahost s. r. o. 
 

18. DELL Computer, spol. s r. o. 
   

19. ekolo.cz s. r. o.    

20. Fortion Networks, s. r. o. 
21. Greenlux s. r. o. 

   

22. Holubová advokáti s. r. o.    

23. H17 Networks, s. r. o. 
24. ICZ a. s. 

   

25. igloonet, s. r. o.    

26. I. H. P. společnost s ručením omezeným    

27. INBES, spol. s r. o.    

28. Intell. Net s. r. o.    

29. Internet Info, s. r. o.    

30. i - registry s. r. o.    

31. Klíč, spol. s r. o.    

32. Laurián s. r. o.    

33. MAFRA, a. s. 
34. MARIAS s. r. o. 

   

35. MASANTA.COM s. r. o.    

36. MEDIA FACTORY Czech Republic a. s.    

37. Michal Krsek & partneři s. r. o.    

38. MITE Infonet s. r. o.    

39. Moonlake Web Services, s. r. o.    

40. Neutral czFree eXchange, z. s. p. o.    

41. NEW MEDIA GROUP s. r. o. 
42. Nux s. r. o. 
43. Občanské sdružení Ubuntu pro Českou 

republiku 

   

44. Orego finance s. r. o.    

45. PharoCom s. r. o.    

46. Pražský Účetní Servis s. r. o.    

47. Prague Business Office s. r. o. 
48. Q3, s. r. o. 

   

49. Seznam.cz, a. s.    

50. Skymia s. r. o.    

51. Software602 a. s.    

52. Socha, spol. s r. o.    

53. SuperNetwork s. r. o.    

54. SVBsoft, s. r. o.    

55. Tech Ware spol. s r. o.    

56. TIKWI s. r. o.    

57. Trustica s. r. o. 
58. Unie vydavatelů, o. s. (Czech Publishers 

Association) 
   

59. ÚVT, s. r. o.    

60. VIZUS.CZ s. r. o.    

61. VOLNÝ, a. s.    

62. Vymáhání a odkup pohledávek s. r. o.    

63. Webarium, s. r. o.    

64. Webnames s. r. o. 
65. 1X s. r. o. 
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Komora ISP 

1. ABAK, spol. s r. o. čes. ABAK, GmbH něm. 
ABAK, Co.Ltd. angl. 

   

2. CASABLANCA INT s. r. o.    

3. CentroNet, a. s.    

4. CESNET, z. s. p. o.    

5. COOLHOUSING s. r. o.    

6. ČD - Telematika a. s.    

7. České Radiokomunikace a. s.    

8. Dragon Internet a. s.    

9. Družstvo EUROSIGNAL    

10. Faster CZ spol. s r. o. 
11. FreeTel, s. r. o. 

   

12. INTERNEXT 2000, s. r. o.    

13. IPEX a. s.    

14. ISP Alliance a. s. 
15. JHComp s. r. o. 

   

16. LAM plus s. r. o.    

17. Master Internet, s. r. o. 
18. NetArt Group s. r. o. 
19. PODA a. s. 

   

20. Qnet CZ s. r. o.    

21. STARNET, s. r. o.    

22. T-Mobile Czech Republic a. s. 
23. ÚVT Internet s. r. o. 
24. Trestel CZ, a. s. 

   

25. 2 connect a. s.    

 
Komora registrátorů 

1. ACTIVE 24, s. r. o. 

2. Dial Telecom, a. s. 

3. e-BAAN Net s.r.o. 

4. GENERAL REGISTRY, s. r. o. 

5. IGNUM, s. r. o. 

6. INTERNET CZ, a. s. 

7. KRAXNET s. r. o. 

8. ONE.CZ s. r. o. 

9. ONEsolution s. r. o. 

10. Seonet Multimedia s. r. o. 

11. Stable.cz s. r. o. 

12. TELE3 s. r. o. 

13. TERMS a. s. 

14. Web4U s. r. o. 

15. ZONER software, a. s. 

 

 
Příloha č. 2 – seznam členů bez hlasovacího práva (se statusem pozorovatele) 
Komora držitelů doménových jmen 

1. CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s. r. o. 
2. ECOMOLE LTD. 
3. Internet Mall, a. s. 

4. Panificium, s. r. o. 
5. Vema, a. s. 

 
Komora ISP 

1. Mach3net s. r. o. 
 
Komora registrátorů 

1. Gransy s. r. o. 
2. Media4web, s. r. o. 
3. O2 Czech Republic a. s. 

   

 


