Stanovy zájmového sdružení právnických osob
Komora obnovitelných zdrojů energie

Článek I.
Základní ustanovení
1.
2.
3.

4.

Název sdružení zní:
Komora obnovitelných zdrojů energie
Sídlo sdružení:
Sněmovní 174/7, Praha 1, PSČ 118 00
Komora obnovitelných zdrojů energie je dobrovolným profesním a zájmovým sdružením
právnických osob, založeným dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v
platném znění. Sdružení je právnickou osobou.
Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.
Článek II.
Cíle a úkoly sdružení

Sdružení sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.
K těmto patří zejména:
a) Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a trvalého zvyšování jejich podílu na
spotřebě energií v ČR, jejich udržitelného rozvoje;
b) Sjednocování a obhajování zájmů členů sdružení, formulace společných stanovisek,
společné vystupování vůči orgánům veřejné moci, připomínkování právních předpisů a
připravovaných legislativních opatření, prosazování legislativních opatření v oblasti
týkající se využití energie;
c) Šíření odborných informací a osvěty o využívání obnovitelných zdrojů energie, k tomuto
účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace
v periodikách, vydávání vlastních publikací nebo informačních materiálů, provozování
vlastních webových stránek;
d) Spolupráce s dalšími subjekty, které podporují obdobné cíle v rámci České republiky i na
mezinárodní úrovni.
Článek III.
Majetek a hospodaření
1.

Sdružení získává majetek z:
a) členských a dalších členy poskytnutých finančních příspěvků;
b) darů, subvencí a grantů;
c) příjmy z činností, které jsou v souladu s naplňováním cílů sdružení.
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2.
3.

Sdružení vede účetnictví a další evidence v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými
obecně závaznými právními předpisy.
O rozpočtu sdružení a jeho hospodaření rozhoduje valné shromáždění.
Článek IV.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valné shromáždění;
b) předsednictvo;
c) dozorčí rada;
d) pracovní komise.
Článek V.
1.
2.
3.

4.

5.

Valné shromáždění
Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění, které je tvořeno všemi členy sdružení.
Valné shromáždění se koná alespoň jedenkrát za rok.
Valné shromáždění svolává předsednictvo na základě svého usnesení nebo na základě
písemného požadavku alespoň třetiny všech členů sdružení a zároveň alespoň dvou
zakládajících členů. O svolání valné hromady musí být členové sdružení vyrozuměni
písemnou pozvánkou s návrhem programu, a to nejpozději patnáct (15) dnů předem.
Pozvánka se zasílá elektronicky na emailovou adresu člena sdružení, kterou písemně
oznámil sdružení.
Valné shromáždění řídí předseda nebo člen sdružení určený na začátku valného
shromáždění. Z valného shromáždění se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo
osoba řídící valné shromáždění a zapisovatel.
Do působnosti valného shromáždění patří:
a) schvalovat změny a doplňky stanov sdružení;
b) rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti sdružení;
c)
d)
e)
f)

volit volitelné členy předsednictva a členy dozorčí rady;
odvolávat členy předsednictva a členy dozorčí rady;
schvalovat rozpočet sdružení, jeho účetní závěrku a zprávu o hospodaření sdružení;
rozhodovat o způsobu krytí nákladů sdružení, o stanovení členských příspěvků, jejich výši
a termínu splatnosti;

g) rozhodovat o zrušení sdružení;
h) rozhodovat o dalších otázkách, které si valné shromáždění do své působnosti vyhradí.
6. Valné shromáždění je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina
zakládajících členů, pokud bylo svoláno v souladu se stanovami. Členové mohou za sebe
vyslat zástupce, kteří se prokáží písemnou plnou mocí.
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7.

8.

Rozhodnutí se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. Ve věcech uvedených
v odstavci 5. písmeno a), b), g) a v případě odvolání člena předsednictva jmenovaného
zakládajícím členem dle čl. VI. odst. 4 je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů a zároveň 2/3 většiny zakládajících členů.
Jestliže o tom rozhodne předsednictvo, mohou členové sdružení přijmout rozhodnutí i
mimo valné shromáždění formou písemného či emailového hlasování. V takovém případě
určí způsob hlasování a lhůtu pro vyjádření, která nesmí být kratší než 15 dnů,
předsednictvo. Členové sdružení, kteří takovýmto způsobem zašlou své vyjádření, se
považují za přítomné, pro usnášeníschopnost a přijetí rozhodnutí platí pravidla dle odstavců
6. a 7. tohoto článku stanov.
Článek VI.
Předsednictvo

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení, které vede činnost sdružení v souladu se
stanovami a usneseními valného shromáždění.
Předsednictvo má minimálně 5 a maximálně 8 členů nominovaných zakládajícími členy
nebo zvolených valným shromážděním, přičemž platí, že člen předsednictva může být
nominován či volen nejen z členů sdružení, ale i z jeho příznivců stojících mimo sdružení.
Členové prvního předsednictva a první předseda jsou uvedeni v zakladatelské smlouvě
sdružení.
Zakládající členové jsou oprávněni jmenovat do předsednictva jednoho svého zástupce.
Zástupci jmenovaní zakládajícími členy jsou stálými členy předsednictva a mohou být
odvoláni zakládajícím členem, který je do funkce ustanovil nebo valným shromážděním dle
čl. V. odst. 5. a 7.
Ostatní členové předsednictva až do maximálního počtu 8 jsou volitelnými členy
předsednictva. Volitelní členové předsednictva jsou voleni valným shromážděním na 2 roky.
Pokud by uplynutím volebního období klesl celkový počet členů předsednictva pod
minimální počet, setrvají volitelní členové ve svých funkcích až do platného zvolení nových
členů předsednictva. V opačném případě jejich funkce končí uplynutím volebního období.
Činnost předsednictva řídí předseda, kterého si na svém zasedání zvolí předsednictvo
z členů předsednictva. Ke zvolení i odvolání předsedy je třeba nadpoloviční většiny členů
předsednictva a současně nadpoloviční většiny stálých členů předsednictva. Stejným
způsobem zvolí předsednictvo i zástupce předsedy.
Do působnosti předsednictva patří:
a) plnit rozhodnutí valného shromáždění a úkoly dle stanov sdružení, řídit činnost sdružení
mezi konáním valných shromáždění;
b) svolávat valné shromáždění a navrhovat program jednání;
c) vypracovávat pro valné shromáždění výroční zprávu a plán činnosti sdružení;
d) rozhodovat o přijetí a vyloučení členů sdružení;
e) vydávat usnesení a stanoviska předsednictva;
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f) zřizovat pracovní komise a pověřovat je plněním aktuálních úkolů;
g) rozhodovat další otázky, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům sdružení
8. Sdružení zastupuje a jeho jménem jedná a podepisuje předseda. V případě nepřítomnosti
předsedy sdružení zastupuje a jeho jménem jedná zástupce předsedy. Předsednictvo může
zmocnit též jiné členy předsednictva, aby v rozsahu, který určí, zastupovali sdružení a jednali
jeho jménem.
9. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Schůze předsednictva
svolává předseda nebo jeho zástupce. Předseda nebo jeho zástupce jsou povinni schůzi
svolat, pokud o to požádají alespoň 2 členové předsednictva. Předsednictvo je
usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k přijetí
rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů předsednictva. v případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V případě potřeby je přípustné hlasování
prostřednictvím elektronické komunikace.
10. Člen předsednictva se může nechat zastupovat při jednání předsednictva třetí osobou nebo
jiným členem předsednictva, a to na základě písemného nebo emailového zmocnění
uděleného pro jednání předsednictva.
11. Z jednání předsednictva se pořizují zápisy, které jsou přístupné členům sdružení na
vyžádání.
Článek VII.
Dozorčí rada
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Skládá se ze tří členů volených valným
shromáždění na období 3 let.
Dozorčí rada si ze svého středu zvolí předsedu.
Dozorčí rada vypracovává jednou za rok kontrolní zprávu o hospodaření sdružení, kterou
předkládá valnému shromáždění.
Článek VIII.
Pracovní komise
Pracovní komise zřizuje a ruší dle potřeby předsednictvo.
Pracovní komise se řídí zadáním předsednictva a valného shromáždění.
Členem pracovní komise mohou být i osoby stojící mimo sdružení.
Článek IX.
Členství ve sdružení
Členem sdružení mohou být tuzemské i zahraniční právnické osoby zabývající se podporou
využití obnovitelných zdrojů energie, které nebyly založeny primárně za účelem podnikání.
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2.

Členem sdružení se lze stát na základě úplně vyplněné písemné přihlášky schválené
předsednictvem na jeho nejbližším zasedání. Součástí přihlášky je prohlášení, že se zájemce
o členství seznámil s platnými stanovami sdružení a že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit. O
přijetí za člena nebo odmítnutí přijetí bude žadatel informován písemně nebo
prostřednictvím e-mailu. Proti odmítnutí přihlášky se lze odvolat do dvou týdnů od doručení
odmítnutí. O tomto odvolání rozhoduje s konečnou platností valné shromáždění.
3. Mezi základní práva členů sdružení patří:
a) účastnit se valného shromáždění a hlasovat na něm;
b) kandidovat do volených orgánů sdružení a jejich prostřednictvím se podílet na činnosti
sdružení;
c) účastnit se akcí pořádaných či spolupořádaných sdružením při splnění stanovených
podmínek účasti
4. Mezi základní povinnosti členů sdružení patří zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

dodržovat stanovy a respektovat rozhodnutí přijatá orgány sdružení;
informovat předsednictvo o všech skutečnostech důležitých pro činnost sdružení;
zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení cílů sdružení;
plnit rozhodnutí orgánů sdružení;
hradit stanovené finanční příspěvky na činnost sdružení;

5.

Členy - právnické osoby zastupuje při jednání sdružení jeden zástupce, který vykonává práva
a povinnosti člena.
6. Členství ve sdružení končí:
a) vystoupením člena, přičemž vystoupení ze sdružení je třeba písemně oznámit
předsednictvu a členství zaniká dnem doručení, není-li v oznámení stanoveno pozdější
datum;
b) zánikem člena – právnické osoby;
c) rozhodnutím předsednictva o vyloučení člena z důvodu porušení stanov nebo poškození
dobrého jména sdružení, přičemž k takovému rozhodnutí o vyloučení je třeba
nadpoloviční většiny hlasů všech členů předsednictva a zároveň nadpoloviční většiny
stálých členů předsednictva, v případě rozhodování o vyloučení zakládajícího člena je
třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů předsednictva a zároveň alespoň
4/5 většiny stálých členů předsednictva;
d) zánikem sdružení.

1.
2.

Článek X.
Zrušení sdružení
Sdružení může být zrušeno rozhodnutím valného shromáždění.
K rozhodnutí o zrušení sdružení je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů a zároveň
2/3 většiny zakládajících členů, kteří jsou členy sdružení ke dni konání příslušného valného
shromáždění.
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3.

1.
2.
3.

V rozhodnutí o zrušení sdružení stanoví valná hromada způsob likvidace majetku sdružení.
Případný likvidační zůstatek bude převeden neziskové organizaci určené valným
shromážděním, která jej použije na činnost ve smyslu článku 2 těchto stanov.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
Ta ustanovení stanov, ze kterých vyplývají práva a povinnosti zakládajících členů, pozbývají
účinnosti dnem, ke kterému počet zakládajících členů klesne na dva.
Sdružení vzniká dnem registrace u příslušného krajského úřadu.
Tyto stanovy jsou platné a účinné od vzniku sdružení.
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V Praze dne 17.4.2012
..........................................................................................
za Českou společnost pro větrnou energii
Štěpán Chalupa, místopředseda
V Praze dne 17.4.2012

V Praze dne 17.4.2012

..........................................................................................
za Českou fotovoltaickou průmyslovou asociaci
Zuzana Musilová, výkonná ředitelka
..........................................................................................
za CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Jan Habart, předseda
V Praze dne 17.4.2012
..........................................................................................
za Svaz podnikatelů pro využití energetických
zdrojů
Jiří Vrba, předseda
V Praze dne 17.4.2012
..........................................................................................
za Českou geotermální asociaci
Vlastimil Myslil, předseda
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