Stanovy IQRF Alliance
I.

Preambule

Čl.1 Charakter Aliance
1.

IQRF Alliance (dále „Aliance”) je volné sdružení právnických a fyzických osob, které mají zájem na vzájemné výhodné
spolupráci v oblasti vývoje, výroby, podpory prodeje a prodeje zařízení s využitím technologie IQRF® Data Controlled
Transceivers.

2.

Aliance je sdružení bez právní subjektivity.

3.

Zakladatelem Aliance je společnost IQRF Alliance s.r.o., sídlo Jičín, Průmyslová 1275, PSČ 506 01, IČ: 45786461,
soupisová značka C 17136 vedená u Městského soudu v Praze (dále “Aliance” nebo „Zakladatel“).

Čl.2 Cíle Aliance
4.

Aliance si klade za cíl podporovat rozvoj technologií a koncových produktů založených na technologii IQRF® Data
Controlled Transceivers a to jak v oblasti technologického rozvoje, tak i v oblasti komerčního využití.

5.

Aliance si dále klade za cíl podporovat vzájemnou spolupráci a výměnu informací mezi jejími členy.

6.

Aliance si dále klade za cíl propagovat značku IQRF® a dostat ji do obecného povědomí jako jeden ze standardů
bezdrátového MESH síťování.

II.

Členství v Alianci

Čl.3 Vznik členství
7.

O přijetí člena Aliance rozhoduje Zakladatel Aliance na základě žádosti zájemce o členství. Formulář žádosti o členství je
publikován na internetových stránkách Aliance. Pokud Zakladatel kladně posoudí žádost o členství, vystaví zájemci o
členství zálohovou fakturu na úhradu ročního poplatku. Členství v Alianci vzniká dnem uhrazení ročního poplatku na
účet Zakladatele a doručením dvou podepsaných originálů těchto stanov na adresu Aliance, podle toho, která
skutečnost nastane později.

Čl.4 Pozastavení a zánik členství
8.

Pokud člen Aliance neuhradí ve splatnosti roční poplatek za členství, je mu členství pozastaveno, a to až do doby
řádného doplacení ročního poplatku. Po dobu pozastavení členství není člen oprávněn uplatňovat práva člena Aliance
dle článku 5 těchto stanov.

9.

Členství v Alianci zaniká na základě rozhodnutí Zakladatele. Zakladatel je oprávněn ukončit členství v Alianci zejména na
základě těchto skutečností:
a. Ukáže se, že údaje uvedené v žádosti o členství nebyly pravdivé nebo úplné;
b. Člen Aliance poruší některou ze svých povinností, které mu ukládají tyto stanovy, přičemž se jedná o závažné
porušení povinnosti;
c. Člen nezaplatí roční poplatky za členství ani jeden měsíc po jejich splatnosti.

10. Členství v Alianci zaniká také vystoupením člena. Člen Aliance je oprávněn z Aliance vystoupit, přičemž v takovém
případě dojde k zániku jeho členství k datu doručení písemného oznámení člena Aliance o jeho vystoupení.
11. Důsledky pozastavení resp. zániku členství:
a. pozastavení resp. ukončení výhody nákupu IQRF® Data Controlled Transceivers za cenu IQRF® Transceivers
uvedenou v aktuálním ceníku IQRF produktů;
b. pozastavení – resp. ukončení podpory propagace produktů a obchodních aktivit člena Aliance;
c. pozastavení resp. ukončení přístupu na dedikované části webu IQRF Alliance.
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III.

Práva a povinnosti člena Aliance

Čl.5 Práva člena Aliance
12. Člen Aliance má právo využívat při své komerční činnosti informace, postupy a technologie vyvinuté Zakladatelem a
případně dalšími členy Aliance, a to včetně technologií, které jsou omezeně dostupné, zejména:
a. nakupovat IQRF® Data Controlled Transceivers za cenu IQRF® Transceivers uvedenou v aktuálním ceníku IQRF
produktů;
b. využívat informační zdroje různých kategorií za podmínky dodržení příslušných povinností stanovených k ochraně
těchto informací dle příslušné kategorie informace;
c. využívat rozšířenou uživatelskou podporu technologií zastřešených Aliancí;
d. využívat činnosti Aliance v rámci podpory propagace produktů a obchodních aktivit člena Aliance;
e. využívat logo Aliance k propagaci společnosti, značky a produktů využívajících technologií a know-how Aliance;
f. účastnit se komunitního života členů Aliance zahrnující možnost navázání kontaktu s dalšími členy Aliance formou
sdílených kontaktních informací;
Čl.6 Povinnosti člena Aliance
13. Člen Aliance je povinen zejména:
a. Uhradit ve prospěch Zakladatele roční poplatek za členství.
i. Roční poplatek za členství činí 1 000 Euro. Roční poplatek je hrazen jednou ročně předem, tj. je hrazen na
základě faktury se splatností 30 dnů, kterou vystaví Zakladatel k datu registrace člena do Aliance resp. k datu
výročí vzniku členství v Alianci.
b. Využívat technologie zastřešené Aliancí ústící typicky ve výrobu zařízení využívajících tyto technologie;
c. Člen Aliance je povinen zdržet se samostatného prodeje IQRF® Data Controlled Transceivers, aniž by byly součástí
funkčního elektronického zařízení.
d. 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 Aliance 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 Aliance
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;
e. Dodržovat následující pravidla pro nakládání s informacemi, které získá od Zakladatele nebo jiných členů Aliance,
pokud nebude smluvně sjednána přísnější ochrana informací:
i. Informace kategorie A – tyto informace nesmí člen Aliance rozšiřovat, rozmnožovat, vystavovat ani jinak
sdělovat třetím osobám. Člen Aliance musí omezit okruh osob z řad vlastních zaměstnanců či poradců, kteří
s takovými informacemi přijdou do styku a přijmout taková opatření, aby bylo zabráněno jejich
neoprávněnému šíření. Člen Aliance je oprávněn informace kategorie A využívat jen pro vlastní účely a za
dodržení dalších podmínek stanovených pro nakládání s danou konkrétní informací. Příklad: technická
dokumentace k tzv. reference designs (referenční návrhy zařízení), kdy se jedná o kompletní
výrobní/technickou (schéma zapojení, plošný spoj, mechanické uspořádání) dokumentaci k zařízením. Člen
aliance může technickou dokumentaci použít ve svém zařízení za podmínky, že zařízení využívá technologii IQRF
(tj. využívá IQRF TR moduly vyrobené dle technologie vyvinuté Zakladatelem). Další podmínkou pro využití
takové informace bude vyznačení viditelného loga IQRF Alliance na příslušném výrobku.
ii. Informace kategorie B – tyto informace nesmí člen Aliance rozšiřovat, rozmnožovat, vystavovat ani jinak
sdělovat třetím osobám. Člen Aliance musí omezit okruh osob z řad vlastních zaměstnanců či poradců, kteří s
takovými informacemi přijdou do styku a přijmout taková opatření, aby bylo zabráněno jejich neoprávněnému
šíření. Člen Aliance je oprávněn informace kategorie B využívat jen pro vlastní účely, přičemž nejsou stanoveny
žádné další omezující podmínky. Příklad: knihovny a zdrojový kód knihoven, které člen Aliance může libovolně
použít ve svém zařízení.
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iii. Informace kategorie C – tyto informace smí člen Aliance rozšiřovat, rozmnožovat, vystavovat a sdělovat třetím
osobám. Člen Aliance nesmí tyto informace bez souhlasu jejich autora měnit, modifikovat nebo upravovat
Příklad: dokumentace k protokolům, aplikační poznámky.
iv. Informace kategorie D – tyto informace smí člen Aliance rozšiřovat, rozmnožovat, vystavovat a sdělovat třetím
osobám vždy s uvedením jejich autora. Příklad: zdrojový kód předem určených příkladů.
f. Umožnit Alianci využívat loga člena Aliance k propagaci společnosti, značky, produktů a aplikací člena Aliance, a dále
pak k propagaci IQRF Aliance jako celku.

IV.

Závěrečná ustanovení

14. Změny ve stanovách a jejich doplňování provádí Zakladatel, který takovou změnu oznámí všem členům nejméně 3
měsíce před účinností změny stanov. Každý člen má právo v případě, že se změnou stanov nesouhlasí, ukončit své
členství vystoupením z Aliance.
15. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 23. 9. 2014.
16. V Jičíně, dne 23. 6. 2014.

Souhlas se Stanovami IQRF Alliance
Přečetl jsem, rozuměl a souhlasím se Stanovami IQRF Alliance a jsem oprávněn k podpisu za níže uvedenou organizaci.
Organizace:
Sídlo:
IČ:
Zápis v OR:
Zastoupená:
Pozice:

Podpis:

………………………………………………………

Datum:

………………………………………………………

Organizace:

IQRF Alliance s.r.o.

IČ:

45786461

Zápis v OR:

C 34028 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupená:

Ing. Šimon Chudoba

Pozice ve společnosti

jednatel

Podpis:

………………………………………………………

Datum:

………………………………………………………
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