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Kodex organizace, činnosti a hospodaření

Účel:
Účelem tohoto dokumentu je stanovit a popsat organizační uspořádání a základní
ekonomická pravidla uvnitř občanského sdružení. Dále popsat networkingové a projektově
orientované vazby kterými se naplňuje filozofie sdružení a jeho činností. Konkrétně:
•
•
•
•

kodex
organizační strukturu
pravidla hospodaření
základní činnosti a služby sdružení

Komu je dokument určen:
Tento dokument je určen členům sdružení, popřípadě zájemcům o členství, kteří se chtějí
seznámit se základnímy pravidly fungování sdružení před vstupem.
Tento dokument není určen zákazníkům nebo třetím stranám kterým jsou služby sdružení
poskytovány. Také není určen k volné distribuci pomocí Internetu nebo jiného media.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1 Zřízení společnosti
Společnost byla registrována pod č.j. VS/1-1/8299/10-R
1.2 Jméno, sídlo a provozovny
Jméno: technicallyours o.s.
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 957/42, 160 00 Praha 6
www.technicallyours.com
office@technicallyours.com
IČO: 22845143
1.3 Předmět činnosti
Cílem činnosti sdružení je poskytování komunitní záštity a podpory členům sdružení při
realizaci jejich projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií.
1.4 Poslání
technicallyours vytváří silné projektové zázemí

SCHVÁLENO

představenstvem
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Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ - KODEX
Tato pravidla upravují vnitřní organizační uspořádání sdružení, stanoví hlavní zásady
součinnosti a spolupráce uvnitř sdružení. Tento řád je v souladu s právními předpisy České
republiky.
Organizace sdružuje členy z oborů blízkých informačním a komunikačním technologiím, kteří
společně nebo samostatně realizují R&D projekty. Vycházíme z konceptu networkingu.
Tedy vytvoření spolupracující základny (technologické platformy), kde jsou členové schopni
realizovat větší projekty nebo zastupovat své zájmy s větším zázemím a silou nežli by bylo
možné jednotlivě.
Sdružení je neziskovou organizací, vytváří u svých členů důvěryhodnou reputaci a
umožňuje členům spolupracovat, vyhledávat ověřené partnery a sdílet své služby.
Nabízíme služby vlastní projektové kanceláře, které by jinak mezi obchodnímy
společnostmi provázela řada konkurenčních komplikací. Například finanční vedení projektu a
přeúčtování mezi členy, řízení projektu, využívání referencí, marketingu a další.

Závazky člena sdružení
Hlavním závazkem člena sdružení je neporušovat pravidla fair-play v rámci spolupráce
s ostatnímy členy sdružení. O dodržování fair-play pravidel se starají sami členové sdružení
a vedoucí projektově organizačních jednotek, včetně představenstva.

Proč se stát členem sdružení
Důvodů je více, zde je 6 základních:
startup aktivity

Seed investice, dotace a financování
…není to snadné, ale jde to
Sdružení je pro investory zajímavým partnerem. Proto může svým
členům zajistit financování, poskytnout potřebné informace včetně
poradenství. A to nejen finance ze soukromé sféry, ale i z
programů na podporu inovací a technologického rozvoje v ČR
vyhlašovaných ministerstvy a agenturami se kterými jednáme.

Chcete si vyzkoušet sv j nápad?
Využijte zázemí organizační jednotky. S nulovým vkladem
Vám v rámci sdružení zřídíme vlastní jednotku. Získáte
statut `lehké` firmy. Relizujte nápad v networkingové
spolupráci. Pokud se nápad neuchytí, nezůstane mrtvé s.r.o
na obtíž, ale pouhá účelová neaktivní organizační jednotka
sdružení. Pokud se nápad uchytí, založíte si společnost.
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aktivity virtuální firmy

Jak m e menší firma vyu ívat silné projektové zázemí?
Samozřejmě spoluprací. Působíme v oboru, kde nejlepší produkty
a služby vznikají právě při vzniku většího zázemí. Buď
obchodního (aplikace pro iTunes, Internetové aplikace, atd.), nebo
organizačního (velké IT společnosti realizující komplexní projekty).
Pod určitou hranicí velikosti organizace a její izolovanosti, včetně
izolace od zákazníků, nevzniká velká přidaná hodnota, i když její
členové mají velký potenciál.

Jak zvýšit svojí konkurenceschopnost?
Nabídka služeb členů sdružení předčí rozsahem nabídku
standardního menšího nebo středního podniku. Můžete
nabízet komplexní služby a ucházet se o zakázky, které
jako jednotlivec nebo menší firma nikdy nezrealizujete.
Navíc poskytujeme služby projektové kanceláře (projektové
řízení, vyjednávání, smluvní vztah), které vytvářejí zázemí
realizaci větších projektů ve spolupráci.

Nemusíte vyjednávat spolupráci na poslední chvíli
Je celkem běžné, že pro větší zakázky právě z uvedeného
důvodu velikosti zakázky i velké firmy zakládají sdružení. Vy, v
okamžiku zjištění zakázky, už členem budete a prostřednictvím
organizačních jednotek využijete předpřipravených smluvních
vztahů.

Z sta te koncentrovaní na to co umíte nejlépe
Rozvíjejte to v čem jste opravdu dobří. Jako člen sdružení
se můžete naplno věnovat tomu, čemu rozumíte, ostatní
činnosti efektivně zajistí ve spolupráci sdružení.
Jsem programátor – nechci se starat o vyjednávání
zákaznické smlouvy. Pokud jsem právník – nechci se starat
o programování. Jako obchodník se nebudu starat o
programování a administrativu.
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Část třetí
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SDRUŽENÍ
Oddíl 2.

Oddíl 2. Zásady organizace a řízení

Na následujícím obrázku je schema organizace sdružení. Dle stanov, představenstvo
zakládá organizační jednotky a jejich vedoucí mají pravomoce určené představenstvem,
které se mohou rovnat pravomocem členů představenstva.

Na následujícím obrázku je iustrativní příklad sdružení se založenýmy OJ. Příklad ukazuje
jakého typu budou OJ zakládány:

TY_kodex_organizace_10.1.2011.doc

technicallyours

Page 5 of 11

Kodex organizace, činnosti a hospodaření

2.1 Základní organizační útvary
Organizační útvary slouží ke strukturalizaci činnosti sdružení, zviditelnění jednotlivých
oblastí a efektivní komunikaci. Nadále platí, že členové sdružení jsou samostatné subjekty
a networking není podřízen hiearchickým strukturám.


Představenstvo – kromě jiného zřizuje projektové organizační jednotky, více viz.
stanovy. Představenstvo zajišťuje základní činnosti sdružení, zejména finanční
správu, marketing, udržování organizace sdružení. Finanční správa může být
delegována na organizační jednotky.



Projektové organizační jednotky – jsou samostatné jednotky v rámci sdružení se
svým vedoucím, který může mít stejné pravomoce jako představenstvo. Může tedy
napríklad zřizovat další jednotky. Vedoucí není ekvivalentem vedoucího v obchodní
společnosti. Má na starosti plynulou komunikaci v rámci sdružení a jeho jednotek,
což je případ většího počtu členů versus zajišťování činností sdružení.

2.2 Statutární orgán a jeho zástupci
Statutárním orgánem sdružení je jeho představenstvo v čele s předsedou představenstva.
Představenstvo deleguje své pravomoci v rozsahu uvedeném ve stanovách a
definovaném tímto organizačním řádem na další členy sdružení.
2.3 Členové sdružení
Členem sdružení se může stát obchodní společnost, podnikatel nebo fyzická osoba na
základě podmínek uvedených ve stanovách sdružení.
Člen sdružení může čerpat výhod a služeb, které sdružení poskytuje.
Sdružení prezentuje projekty své nebo svých členů na kterých se podílelo nebo je
zastřešovalo. Jedná se i o projekty, které vznikly na základě použití stávajících referenci
nebo marketingových informací sdružení nebo odkazováním se na ně.
Oddíl 3.

Základní principy

 benefit sdružení pro členy sdružení je větší než úsilí a investice vložená do

spolupráce
 technicallyours podporuje aktivity a činnosti jak je popsáno dále, tomuto účelu je

přizpůsobena organizační struktura
 síť

členů sdružení je
organizačních jednotek

organizována

svým

představenstvem

a

vedoucímy

 sdružení má svůj kodex a pravidla, se kterými souhlasil každý člen sdružení před

svým vstupem
 technicallyours lze charakterizovat jako síť sítí
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Část čtvrtá
pravidla HOSPODAŘENÍ
Oddíl 4.

Rámec

Cílem sdružení je budovat a zlepšovat své možnosti poskytované členům v oblasti
networkingu a projektů, budovat členskou bázi a silné marketingové zázemí sloužící členům
sdružení. Jelikož se jedná o neziskovou organizaci, není primárním cílem sdružení
hromadění volného finančního kapitálu a jeho přerozdělování mezi členy sdružení.
Cílem sdružení je vytvářet činnosti a služby, které budou tyto cíle naplňovat a budou přinášet
zisk členům sdružení v rámci jejich následných obchodních aktivit. Sdružení se neomezuje
pouze na podporu obchodních aktivit, ale vytváří i zázemí pro lobbing a zastupování zájmů
členů sdružení v mimoobchodních záležitostech.
Sdružení své činnosti a poskytované služby buduje a rozvíjí za úplatu. Charakterem se
činnosti a služby dělí na:
 poskytované pro členy nebo využívané členy sdružení
 poskytované zákazníkům se kterými sdružení nebo jeho členové obchodují

Sdružení získává na svůj provoz a poskytování služeb finanční prostředky zejména z těchto
zdrojů:
 pravidelné roční členské poplatky
 přímé platby za využití služeb sdružení
 vyjednané provize při sjednávání projektů sdružením
 vyjednané podíly na výnosech projektů, pokud se na nich sdružení podílí některou

ze svých služeb
K zajištění chodu a služeb si sdružení najímá příslušné zdroje nebo využívá služeb členů
sdružení.
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Část pátá
Činnosti a Služby
Oddíl 5.

Základní okruhy činností sdružení

Sdružení podporuje a rozvíjí tyto základní okruhy aktivit:

 spolupracující síť členů (collaborative network) – je přirozená aktivita sdružení,

proto sdružení existuje jako nezisková organizace a ne jako obchodní společnost.
Nezisková organizace podporuje zázemí pro spolupráci svých členů, kterými mohou
být konkurující si společnosti.
 virtuální společnost – technicallyours realizuje R&D projekty s podporou své

organizační struktury a spolupracující sítě členů. Vytváří tak “virtuální společnost”,
která zajišťuje projektové činnosti. Na rozdíl od obchodních společností, tato
projektová seskupení jsou virtuální, sestavovaná k realizaci konkrétního cíle.
 start-up centrum – kromě zákaznických projektů je sdružení orientováno také na

podporu produktově orientovaných start-up projektů (produkty nebo nové služby).
Zároveň, pokud některá z organizačních jednotek svojí činností přeroste rámec
zásad neziskové organizace, bude z ní vytvořena samostatná start-up obchodní
společnost, která bude nadále členem sdružení.
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Oddíl 6.

Základní činnosti a služby

Základní služby sdružení hrazené z členských poplatků:
 zázemí pro spolupráci členů sdružení (collaborative society)
 využívání referencí, jména sdružení a jeho činností členy sdružení při získávání

projektů
 vytvoření silného zázemí služeb pro zákazníky a možnost získání větších projektů

nežli by členové mohli zajistit jednotlivě
Služby a činnosti hrazené z plateb, provizí nebo podílech na projektech, jejichž výše je
dohodnuta během projektových jednání mezi členy nebo mezi členy a sdružením:
 projektová kancelář:

•

projektové vedení, vyjednávání se zákazníkem, human resourcing a další
služby související s realizací projektu

•

podpora start-up projektů

•

školení a poradenství, projektové řízení, řízení firmy, produktové strategi a
další

•

zajišťování zkušených odborníků

 zakázková kancelář – vyhledávání a zajišťování zákaznických projektů
 rozšířené zázemí pro spolupráci:

•

zajišťování významných odborníků a specialistů ve vybraných oborech pro
podporu start-up aktivit

•

„executive in residence“ – koučování a spolupráce se zkušenými profesionály,
kteří prošli kariérou v IT společnostech a mají zahraniční zkušenost

 financování (funding):

•

zajišťování podpory z programů pro rozvoj podnikání a inovací

•

podpora seed investic nebo venture kapitálu

 účetní služby:

•

účetní správa sdružení

•

zajiˇštění smluvního vztahu
přefakturace na členy projektu

se

zákazníkem

a

fakturace,

následná

 office space – případná podpora start-up aktivit
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