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STANOVY  
„Asociace pro využití energetických produktů, z. s.“ 

 
 

Čl. I. 
Název a sídlo, vznik, zánik spolku 

 
1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a na demokratických zásadách v souladu 

s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). 
 
2. Název spolku je: „Asociace pro využití energetických produktů, z. s. “. Zkrácený 

název: „ASVEP“ (dále jen „asociace“ nebo též jen „spolek“ ) 
 
3. Za asociaci jedná navenek prezident asociace tak, že k napsanému nebo vytištěnému 

názvu asociace v nezkrácené formě připojí svůj vlastnoruční podpis. 
 
4. Sídlo asociace je na adrese: Brno, Veveří 95. 
 
5. IČ : 720 27 738 
 
6. Asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 

L, vložka 19594. 
 
7. Asociace je založena na dobu neurčitou. 
 

 
Čl. II. 

Předmět činnosti 
 
Cílem zájmové činnosti asociace je zejména následující: 
 

– zabezpečování a ochrana společných zájmů členů v oblasti produkce a využití 
vedlejších energetických produktů (dále jen VEP); 

– vytváření nebo podpora nutných právních, normativních, regulačních opatření pro 
uznání, akceptaci a podporu využití všech VEP z tepelných elektráren jako 
hodnotných obnovitelných zdrojů, resp. druhotných surovin; 

– zajišťování informovanosti členů zejména v oblasti související legislativy (národní i 
evropské); 

– zajišťování odborných, konzultačních a poradenských služeb, 
– zajišťování odborného vzdělávání a předávání aktuálních informací z legislativy pro 
členy; 

– garance a organizace odborných školení, seminářů a konferencí; 
– podpora společného vědeckého výzkumu a vytvoření technického a legislativního 

zázemí pro efektivní využívání energetických produktů pro jiná průmyslová odvětví; 
– spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí související s využitím energetických 

produktů koordinace při spolupráci se zahraničními subjekty; 
– aktivní účast na národních či mezinárodních aktivitách jako představitel společných 

zájmů svých členů, včetně spolupráce v rámci evropských organizací a zajištění 
výměny informací a dokumentace mezi různými národními a mezinárodními orgány; 



2 
 

– vyvíjet takovou činnost a prověřit takové technické, právní a jiné otázky které, přímo 
nebo nepřímo, dopomohou k dosažení výše uvedených cílů; 

– zajišťování činnosti orgánů asociace. 
 
 

Čl. III. 
Úprava majetkových vztahů 

 
1. Majetek asociace tvoří zejména dary (peněžité i nepeněžité), peněžité vklady členů 

asociace, vstupní poplatky a členské příspěvky jejích členů, jakož i věci potřebné 
k realizaci svého předmětu činnosti. 

 
2. Dary, vstupní poplatky, členské příspěvky a splacené peněžité vklady se stávají 

vlastnictvím (majetkem) asociace. 
 

3. Tyto prostředky mohou být použity pouze k realizaci předmětu činnosti asociace podle 
Čl. II. těchto stanov. 

 
4. Poplatky: 

 
a) Vstupní poplatek pro nového člena činí 50 000,- Kč (v případě rozpočtových a 

příspěvkových organizací, veřejných vysokých škol, nadací, nadačních fondů a 
obecně prospěšných společností a fyzických osob činí vstupní poplatek 5 000,-
Kč). 

b) Členský příspěvek je pro daný kalendářní rok stanoven podle Tab. č. 1:V případě 
rozpočtových a příspěvkových organizací, veřejných vysokých škol, nadací, 
nadačních fondů, obecně prospěšných společností a fyzických osob 5 000,- Kč, 
pro ostatní členy neprodukující VEP je 20 000,- Kč. Členský příspěvek je splatný 
vždy do 30 dnů po vystavení faktury. Pokud členský příspěvek (či jiný finanční 
závazek člena) není zaplacen ani přes písemnou výzvu prezidia v dodatečné lhůtě, 
kterou určí prezidium, prezidium navrhne valné hromadě vyloučení člena. 

 
Tab. č. 1: Výše ročního členského příspěvku 

Roční produkce VEP  
(tuny) 

Roční členský příspěvek 
(Kč) 

do 25 000 30 000 
25 001 – 50 000 45 000 
50 001 – 75 000 60 000 
75 001 – 100 000  75 000 
100 001 – 125 000 90 000 
125 001 – 150 000  105 000 
150 001 – 175 000 120 000 
175 001 – 200 000 135 000 

nad 200 000 150 000 
 

 
5. Zakladatelé asociace uhradili asociaci vstupní poplatek ve výši 50.000,- Kč nebo 

5.000,- Kč. 
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6. Členové asociace (vyjma čestných členů) jsou povinni přispět na činnost asociace 
peněžitými vklady, jejichž výši a způsob placení stanoví valná hromada. 

 
 

Čl. IV. 
Vznik a zánik členství 

 
1. Členem asociace se může stát: 

− každá fyzická osoba, která se zabývá některou z činností, která je popsána 
v předmětu činnosti asociace nebo má zájem se touto činností zabývat, 

− každá právnická osoba, která má sídlo v členském státu EU a zabývá se některou 
z činností, která je popsána v předmětu činnosti asociace nebo má zájem se touto 
činností zabývat. 

 
2. Členství vzniká za těchto podmínek:  

� řádně vyplněné přihlášky,  
� na základě písemného doporučení člena asociace,  
� zaplacení vstupního poplatku, 
� schválením žadatele prezidiem asociace. 

 
Členství v asociaci vzniká dnem, kdy bude splněna poslední ze čtyř výše stanovených 
podmínek. Přihláška a písemné doporučení člena asociace se doručuje prezidentovi nebo 
viceprezidentovi nebo tajemníkovi. 
 

3. Trvání členství je podmíněno placením závazků plynoucích z ustanovení Čl. III. 
a dodržováním stanov. Členství v asociaci přechází na právní nástupce. 
 

4. Čestné členství 
Valná hromada může rozhodnout o vzniku čestného členství. Čestným členem může být 
fyzická i právnická osoba, která má bydliště nebo sídlo v členském státě EU. 
Předpokladem vzniku čestného členství je: písemná přihláška, písemné doporučení člena 
asociace a rozhodnutí valné hromady o přijetí za čestného člena. Vstupní poplatek 
a členský příspěvek čestného člena může být buď prominut nebo stanoven individuálně 
valnou hromadou. Čestný člen požívá všech práv a výhod řádného člena, vyjma 
hlasování na valné hromadě, kde má čestný člen jen hlas poradní. 

 
5. Členství v asociaci zaniká: 

� vystoupením člena na základě písemného prohlášení, které musí být doručeno 
k rukám prezidenta, viceprezidenta nebo tajemníka. Členství zaniká poslední 
kalendářní den v měsíci, kdy bylo písemné prohlášení o vystoupení doručeno,  

� vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady, tj. dnem, kdy valná 
hromada příjme rozhodnutí o vyloučení, 

� úmrtím člena nebo zánikem člena bez právního nástupnictví, 
� zánikem asociace. 

 
 

Čl. V. 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Členové asociace mají právo: 
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– účastnit se všech činností asociace, 
– uplatňovat připomínky a návrhy k činnosti asociace, 
– navrhovat osoby do funkcí v asociaci, 
– být volen do všech orgánů asociace, 
– obdržet osvědčení o členství, 
– navrhovat a doporučovat nové členy asociace. 

 
2. Členové asociace jsou povinni: 

– dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů asociace, 
– účastnit se valné hromady prostřednictvím statutárního nebo jiného zmocněného 

zástupce, 
– řádně a včas platit členské příspěvky, 
– v souladu s rozhodnutím valné hromady řádně a včas splatit peněžité vklady. 

 
3. Člen asociace, i čestný člen může být z asociace vyloučen. O vyloučení rozhoduje 

valná hromada.  
 

4. Člen asociace může být vyloučen, pokud hrubým způsobem nebo opakovaně poruší 
stanovy asociace. Hrubým porušením stanov je zejména to, že člen asociace nezaplatí 
řádně a včas členské příspěvky nebo peněžité vklady dle rozhodnutí valné hromady,          
a to ani v dodatečné lhůtě, stanovené rozhodnutím prezidia.  

 
 

Čl. VI. 
Orgány asociace 

 
1. Orgány asociace jsou: 

a. valná hromada, 
b. prezidium, 
c. prezident, 
d. viceprezident, 
e. tajemník. 

 
 

Čl. VII. 
Valná hromada 

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace a je složena ze všech členů asociace. 

 
2. Řádnou valnou hromadu svolává prezident asociace minimálně dvakrát ročně. 

Prezident asociace je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu také v případě, že o 
její svolání písemně požádá některý z členů asociace. 

 
3. Jednání valné hromady je svoláváno písemnou pozvánkou členům, odeslanou nejméně 

15 dní před zasedáním valné hromady. 
 

4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat mimo obecných náležitostí, tj. místo, 
termín a hodinu konání valné hromady i program jednání. 

 
5. Valná hromada zejména: 
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a. volí a odvolává prezidium tajným hlasováním,  
b. schvaluje roční plán činnosti a dohlíží na jeho plnění, 
c. schvaluje roční vyúčtování a využití přebytků či pokrytí zvýšených nákladů, 

jakožto i výši částky, na kterou budou v daném roce uzavírány pracovněprávní 
a jiné smlouvy za účelem zajištění a provádění činnosti asociace, 

d. schvaluje změny ve stanovách asociace, 
e. přijímá čestného člena asociace, 
f. rozhoduje o vyloučení člena asociace, 
g. bere na vědomí zánik členství v asociaci, 
h. rozhoduje o zrušení asociace, 
i. jmenuje likvidátora asociace, 
j. schvaluje pracovněprávní a jiné smluvní závazky uzavírané za účelem 

průběžného zajišťování činnosti asociace třetími osobami, 
k. rozhoduje o výši a způsobu úhrad peněžitých vkladů členů asociace, 
l. rozhoduje o stanovení odměny prezidenta a tajemníka asociace, resp. jiných 
členů prezidia 

m. rozhoduje ve všech věcech týkajících se činností i hospodaření asociace, které 
si vyhradí. 

 
6. Záležitosti, které v těchto stanovách nejsou výslovně určeny do pravomoci jiného 

orgánu, spadají do pravomoci valné hromady. 
 

7. Valná hromada je usnášeníschopná je-li přítomna, prostřednictvím statutárního 
orgánu, nebo zástupce, vybaveného písemnou plnou moci, nadpoloviční většina všech 
členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je 
potřebný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů, pokud stanovy nevyžadují 
jiný počet hlasů. 

 
8. Pro účely hlasování na valné hromadě mají jednotliví členové (producenti VEP) počet 

hlasů zohledňující jejich roční produkci VEP – viz Tab. č. 2, členové, kteří nemají 
žádnou produkci VEP mají jeden hlas, čestný člen asociace má pouze hlas poradní. 
 
Tab. č. 2: Počet hlasů členů dle jejich roční produkce VEP 

Roční produkce VEP (tuny) Počet hlasů 
do 25 000 2 

25 001 – 50 000 3 
50 001 – 75 000 4 
75 001 – 100 000  5 
100 001 – 125 000 6 
125 001 – 150 000  7 
150 001 – 175 000 8 
175 001 – 200 000 9 

nad 200 000 10 
 

 
9. Rozhoduje-li valná hromada o zrušení asociace, změnách stanov, o vyloučení člena 

asociace, je pro přijetí rozhodnutí potřebný souhlas nadpoloviční většiny z počtu 
všech členů asociace a 2/3 všech hlasů členů asociace. 
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10. Má-li být na valné hromadě přijato rozhodnutí, které se netýká programu jednání, 
uvedeného v pozvánce na valnou hromadu, je k přijetí rozhodnutí třeba nadpoloviční 
většiny hlasů všech členů asociace. 

 
11. Člen asociace nemůže na valné hromadě vykonávat hlasovací právo, je-li v prodlení 

s placením členského příspěvku, nebo peněžitého vkladu, dle rozhodnutí valné 
hromady, člen asociace nemůže vykonávat hlasovací právo, rozhoduje-li valná 
hromada o jeho vyloučení.  

 
12. Připouští se rozhodování členů asociace per rollam mimo valnou hromadu. 

Rozhodují-li členové asociace mimo valnou hromadu s využitím technických 
prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému 
členovi asociace na jeho e-mailovou adresu, kterou je člen asociace povinen sdělit 
tajemníkovi asociace. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který 
následně člen asociace uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má člen 
asociace doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen členovi asociace, jakmile 
došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá člen 
asociace na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i 
jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. 

 
 

Čl. VIII. 
Prezidium 

 
1. Prezidium je kolektivním statutárním orgánem asociace a zastupuje asociaci ve všech 

záležitostech. 
 

2. Prezidium má 5 členů, které volí a odvolává na dobu 3 let valná hromada. 
 

3.  Prezidium je složeno z prezidenta, viceprezidenta a tří členů. Prezidium volí 
hlasováním ze svého středu prezidenta, viceprezidenta. 
 
 Výkon funkce prezidenta asociace počíná okamžikem zvolení a zaniká uplynutím 
funkčního období, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak. Členem prezidia může 
být fyzická i právnická osoba. Právnická osoba může být ovšem členem prezidia, jen 
pokud je členem nebo čestným členem asociace. Pokud je členem právnická osoba, je 
povinna písemně zmocnit fyzickou osobu, která ji bude v prezidiu zastupovat. Členem 
prezidia -  fyzickou osobou - může být jen člen, zaměstnanec, statutární orgán, člen 
statutárního orgánu, společník nebo akcionář právnické osoby, která je členem 
asociace. 
 

4. Prezidium zejména: 
a. realizuje předmět činnosti asociace (tj. vede nezbytnou agendu související 

s činností a hospodařením asociace), 
b. navrhuje a připravuje přijetí člena asociace a navrhuje valné hromadě 

vyloučení člena asociace, 
c. zajišťuje řádné vedení účetnictví, 
d. volí ze svých členů prezidenta, viceprezidenta, a to na dobu 3 let, 
e. stanoví členům asociace lhůtu pro dodatečné splacení členského příspěvku, 

nebo peněžitého vkladu,  
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f. zajišťuje pracovněprávní a jiné smluvní závazky uzavírané za účelem 
průběžného zajišťování činnosti asociace třetími osobami, 

g. navrhuje valné hromadě změny stanov asociace. 
 

5. Prezidium svolává prezident nebo viceprezident asociace. 
 

6. Prezidium je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň 3 jeho členové, rozhodnutí 
přijímá hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny 
přítomných členů. Každý člen prezidia má pro účely hlasování na prezidiu jeden hlas. 

 
7. Za svá rozhodnutí je prezidium odpovědno valné hromadě. 

 
8. Člen prezidia může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, které je povinen 

doručit kterémukoli členu prezidia. Výkon funkce člena prezidia zaniká uplynutím 60 
dnů ode dne, kdy prohlášení o odstoupení z funkce převzal kterýkoliv člen prezidia. 

 
9. Funkce člena prezidia zaniká též okamžikem zániku členství člena prezidia v asociaci. 

 
10. Odměňováni za výkon své funkce mohou být i ostatní členové prezidia a výše odměn 

je schvalována pro daný kalendářní rok valnou hromadou. 
 

Čl. IX. 
Prezident 

 
1. Prezident zastupuje asociaci navenek. V době nepřítomnosti prezidenta zastupuje 

asociaci viceprezident. 
 

2. Výkon funkce prezidenta asociace počíná okamžikem zvolení a zaniká uplynutím 
funkčního období, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak. 
 

3. Prezident může ze své funkce prezidenta asociace odstoupit písemným prohlášením. 
Funkce prezidenta zaniká dnem, kdy odstoupení z funkce prezidenta projednalo 
prezidium. Funkce prezidenta zaniká též dnem, kdy prezident pozbude členství 
v prezidiu. 

Čl. X. 
Viceprezident 

 
1. Viceprezident je poradním a výkonným orgánem prezidenta, jedná a zastupuje jej 

v mezích jeho pokynů. 
  

2. Viceprezident je oprávněn zastupovat asociaci v případě nepřítomnosti prezidenta. 
 

3. Výkon funkce viceprezidenta asociace počíná okamžikem zvolení a zaniká uplynutím 
funkčního období, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak. 
 

4. Viceprezident může ze své funkce viceprezidenta asociace odstoupit písemným 
prohlášením. Funkce viceprezidenta zaniká dnem, kdy odstoupení z funkce 
viceprezidenta projednalo prezidium.  
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5. Funkce viceprezidenta zaniká též dnem, kdy viceprezident pozbude členství 
v prezidiu. 

 
6. Viceprezident může být za výkon své funkce odměňován.  

  
 

Čl. XI. 
Tajemník 

 
1. Tajemník řídí administrativu asociace podle pokynů prezidenta popřípadě 

viceprezidenta a prezidia. 
 
2. Tajemník vede evidenci členů, čestných členů a kontroluje úhradu vstupních poplatků 

a členských příspěvků. 
 
3. Tajemníka jmenuje a odvolává prezidium. 
 

 
Čl. XII.  

Zrušení a zánik asociace 
 

1. Asociace se zrušuje rozhodnutím valné hromady. 
 

2. Asociace zaniká výmazem z příslušného rejstříku. 
 

3. Nepřejde-li majetek asociace na právního nástupce, provede se její likvidace. 
Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy asociace rovným dílem. 

 
 

Čl. XIII. 
Změna stanov 

 
1. Změnu stanov navrhuje prezidium asociace valné hromadě. 

 
2. Valná hromada schvaluje změny stanov asociace hlasováním; pro přijetí rozhodnutí o 

změně stanov je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů asociace a 2/3 
všech hlasů členů asociace. 

 
 

Čl. XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Veškeré právní vztahy výslovně neupravené v těchto stanovách se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními platnými předpisy českého právního řádu. 
 

Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou asociace dne 07. 04. 2016 
a nabývá platnosti i účinnosti dnem schválení valnou hromadou.  

 
 

V Brně dne 07. 04. 2016 


