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Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 28. 6. 2022  
ve výukovém centru Akademie CZ.NIC, Táboritská 1000, Praha 3 

 
 
1. Prezence 
Prezence zahájena ve 13:30 hodin. 

 
2. Zahájení a úvod 
Jednání kolegia sdružení CZ.NIC zahájeno ve 14 hodin za přítomnosti 16 z 20 členů kolegia; kolegium bylo tudíž 
usnášeníschopné. 

 
3. Volba orgánů kolegia 
Orgány kolegia zvoleny jednomyslně ve složení: řídící jednání Petr Hostaš, skrutátor a ověřovatel zápisu Zbyněk 
Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová.  
 
4. Zpráva o činnosti představenstva 
S činností představenstva sdružení za období 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022 přítomné členy kolegia seznámil předseda 
představenstva K. Taft.   
 
Představenstvo sdružení se zabývalo hospodařením sdružení a kontrolou jeho činností a stavem jednotlivých projektů, 
včetně účasti sdružení v grantových projektech, blokací tzv. dezinformačních webů v souvislosti s invazí vojsk Ruské 
federace na Ukrajinu (i v této souvislosti sdružení začalo zveřejňovat seznam domén, které jsou z různých důvodů 
vyřazeny z DNS), dále mj. řešilo rovněž úpravu Stanov sdružení či hostování setkání organizace CENTR.  

 
Stav: přítomno 17 členů kolegia z 20  

 
Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí. 

 
5. Zpráva dozorčí rady 
S činností dozorčí rady sdružení za období prosinec 2021 – květen 2022 seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady 
Jan Redl.  Dozorčí rada průběžně sledovala činnost sdružení a dále mj. provedla kontrolu hospodaření za rok 2021, 
projednala účetní závěrku za r. 2021, provedla kontrolu hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2022 a kontrolu nově uzavřených 
smluv, seznámila se se stavem interních projektů a jejich plánem na rok 2022. Dozorčí rada rovněž vzala na vědomí akce 
sdružení v souvislosti s konfliktem na Ukrajině a kladně hodnotí poskytnutou pomoc finanční i technickou; řešila rovněž 
okolnosti a motivaci blokace domén dezinformačních webů, přijaté opatření vnímá jako výjimečný krok ve výjimečné 
době, neshledává v něm překročení pravomocí představenstva a kladně hodnotí snahy o komunikaci se státem směřující 
k vyjasnění řešení podobných situací v budoucnosti. 
 
Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.  
 
6. Informace o projektech sdružení 
S aktuálními projekty sdružení a výstupy hodnocení těchto projektů seznámil kolegium O. Filip.  
 
Kolegium vzalo informace o projektech sdružení na vědomí.  
 
7. Volba člena představenstva 
Členem představenstva sdružení CZ.NIC byl s účinností od 29. 6. 2022 zvolen Karel Taft. 

 
8. Informace o odstoupení T. Hály z funkce člena kolegia 
Kolegium vzalo na vědomí informaci o odstoupení T. Hály z funkce člena kolegia. 
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9. Zpráva o podpoře externích subjektů za 1. pololetí 2022 
Kolegium vzalo na vědomí informaci o poskytnuté podpoře dle Kodexu podpory třetích osob a projektů za 1. pololetí 
2022:  

 
 Nadační fond Českého rozhlasu, 500 000,-- Kč, 7/2021 – sbírka Pomáhejte s námi Moravě (finanční dar, pomoc obcím zničeným tornádem); 

 Nadace Via, 500 000,-- Kč, 7/2021 – sbírka Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy (finanční dar, pomoc obcím zničeným tornádem); 

 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), 300 000,-- Kč, 12/2021 – 
Středoškolská odborná činnost (finanční dar, podpora a partnerství soutěže autorů odborných prací); 

 POST BELLUM, 5 000 000,-- Kč, 3/2022 – sbírka Pomozte Ukrajině s Pamětí národa (finanční dar, humanitární dar na pomoc Ukrajině); 

 Hostmaster UA, 348 000,-- Kč, 23 MD, 4/2022 – podpora správce domény UA v souvislosti s ozbrojeným konfliktem (zapůjčení HW, 
hosting); 

 Stichting Global NOG Alliance, 565 364 CZK, 4/2022 – projekt/sbírka Keep Ukraine Connected (věcný dar, routery Turris MOX).  

  
10. Informace o smlouvách uzavřených se státem 
Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období od 22. 11. 2021 do 13. 6. 2022.  
 
11. Závěr 
Kolegium a představenstvo diskutovalo podněty členů sdružení a kolegia.  

 
Jednání kolegia bylo ukončeno v 16:25 hodin.  
 
 

 
 

Petr Hostaš 
řídící jednání kolegia 

Zbyněk Pospíchal 
skrutátor a ověřovatel zápisu 

Zuzana Průchová 
zapisovatelka 

 

 

 


