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Zápis 
 
o průběhu ustavující členské schůze zájmového sdružení právnických osob 
s přijatým názvem -------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------Asociace pro využití energetických produktů,---------------- 
-------------------------------se sídlem Veveří 95, 602 00 Brno, ----------------------- 

 
která se konala dne 4.11.2008, slovy: čtvrtého listopadu roku dva tisíce osm 
v prostorách Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, v Brně, 
Veveří 95. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. 

Zahájení 
 
Na ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob, které bylo 
založeno podle § 20f a násl. Občanského zákoníku, která byla zahájena ve 12 
hodin 30 minut, byli přítomni (zastoupeni) zakládající členové zájmového 
sdružení právnických osob, (dále jen sdružení):---------------------------------------- 
 
1. Veřejná vysoká škola s názvem Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava, identifikační číslo 61989100, se sídlem 17. listopadu 
15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba, zastoupená prof. Ing. Vladimírem Slivkou, 
CSc., nar. 5.8.1953, bytem V zahradách 2231/193, Ostrava – Poruba, PSČ 708 
00, dle plné moci ze dne 3.11.2008.------------------------------------------------------ 
2. Obchodní společnost s obchodní firmou Stavební geologie – Geotechnika, 
akciová společnost, identifikační číslo 41192168, se sídlem Praha 5, 
Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném 
Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 992, za kterou jednal statutární 
orgán, člen představenstva, Ing. Vítězslav Herle, nar. 14.7.1945, bytem Praha 7, 
Dukelských hrdinů 20. -------------------------------------------------------------------- 
 
3. Obchodní společnost s obchodní firmou ArcelorMittal Ostrava a.s.,  
identifikační číslo 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, 
PSČ 707 02, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, v oddílu B, vložka 297, zastoupená PhDr. Radimem Procháčkem, 
narozen 25.9.1959, bytem Havířov- Šumbark, ulice Školní 41, dle plné moci 
účinné od 1.11.2008. ----------------------------------------------------------------------- 
 
4. Obchodní společnost s obchodní firmou Energetika Třinec, a.s., 
identifikační číslo 47675896, se sídlem Třinec – Staré Město, Průmyslová 1024,  
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PSČ 739 65, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddílu B, vložka 708, zastoupená Ing. Petrem Matuszkou, nar. 
13.7.1962, bytem Pod Zvonek 889/44, PSČ 737 01, Český Těšín, dle plné moci 
ze dne 3.11.2008. --------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Veřejná vysoká škola s názvem Vysoké učení technické v Brně,  
identifikační číslo 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, 
zastoupená prof. Ing. Rostislavem Drochytkou, CSc., nar. 8.1.1958, bytem 
Bodlákova 8, 628 00 Brno, dle plné moci ze dne 31.10.2008. ----------------------- 
 
6. Obchodní společnost s obchodní firmou ČEZ Energetické produkty, s.r.o., 
identifikační číslo 28255933, se sídlem Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 
01, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
v oddílu C, vložka 135724, zastoupená Ing. Pavlem Donátem, nar. 16.2.1969, 
bytem Valdštejnská 922, Litvínov, dle plné moci ze dne 3.11.2008. ---------------- 
 
7. Obchodní společnost s obchodní firmou Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s., identifikační číslo 26348349, se sídlem Sokolov, Staré náměstí 
69, PSČ 356 00, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Plzni v oddílu B, vložka 980, zastoupená Ing. Petrem Mikou, nar. 23.1.1951, 
bytem Kraslická 726, Nejdek, dle plné moci ze dne 31.10.2008. --------------------  
 
Zakládající členové sdružení, právnické osoby vyjmenované výše, 
prostřednictvím svých zástupců, vyjmenovaných výše, (dále jen zakládající 
členové sdružení), nejprve jednomyslně zvolili prof. Ing. Rostislava Drochytku, 
CSc. předsedajícím ustavující členské schůze sdružení. ------------------------------ 
 
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., (dále jen předsedající), přivítal účastníky 
ustavující schůze sdružení, představil zakládající členy sdružení a jejich 
zástupce a zopakoval program jednání ustavující schůze sdružení. ----------------- 
 
Předsedající dále uvedl, že se zakládající členové sdružení, resp. jejich zástupci 
zapsali do prezenční listiny, která se stane, společně s listinami, dokládajícími 
existenci zakládajících členů sdružení a plnými mocemi jejich zástupců, jednou 
z příloh zápisu z ustavující schůze.-------------------------------------------------------  
 
Předsedající pak konstatoval, že všichni zakládající členové sdružení obdrželi 
návrh stanov sdružení. ---------------------------------------------------------------------  
 
Předsedající pak vyzval zakládající členy sdružení, aby hlasovali o přijetí 
následujícího  
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r o z h o d n u t í  
Zakládající členové zájmového  sdružení právnických osob, tj. 

 
1. Veřejná vysoká škola s názvem Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava, identifikační číslo 61989100, se sídlem 17. listopadu 
15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba,-------------------------------------------------------   
2. Obchodní společnost s obchodní firmou Stavební geologie – Geotechnika, 
akciová společnost, identifikační číslo 41192168, se sídlem Praha 5, 
Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném 
Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 992,------------------------------------  
3. Obchodní společnost s obchodní firmou ArcelorMittal Ostrava a.s.,  
identifikační číslo 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, 
PSČ 707 02, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, v oddílu B, vložka 297, ------------------------------------------------------ 
4. Obchodní společnost s obchodní firmou Energetika Třinec, a.s., 
identifikační číslo 47675896, se sídlem Třinec – Staré Město, Průmyslová 1024, 
PSČ 739 65, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddílu B, vložka 708, --------------------------------------------------------  
5. Veřejná vysoká škola s názvem Vysoké učení technické v Brně,  
identifikační číslo 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno,  
6. Obchodní společnost s obchodní firmou ČEZ Energetické produkty, s.r.o., 
identifikační číslo 28255933, se sídlem Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 
01, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
v oddílu C, vložka 135724,----------------------------------------------------------------  
7. Obchodní společnost s obchodní firmou Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s., identifikační číslo 26348349, se sídlem Sokolov, Staré náměstí 
69, PSČ 356 00, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Plzni v oddílu B, vložka 980, -----------------------------------------------------------  
 
zakládají podle § 20g Občanského zákoníku v platném znění  zájmové 
sdružení právnických osob --------------------------------------------------------------- 
 s názvem: Asociace pro využití energetických produktů ------------------------- 
se sídlem: Veveří 95, 602 00 Brno. ----------------------------------------------------- 
 
Pro přijetí výše uvedeného rozhodnutí hlasovali přítomní zástupci zakládajících 
členů sdružení. ------------------------------------------------------------------------------ 
Hlasování v tomto případě, i při všech dalších hlasováních na ustavující schůzi 
probíhalo tak, že na dotaz předsedajícího: kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel 
hlasování, hlasující hlasovali zvednutím ruky. Přesedající pak vyhlašoval 
výsledky hlasování.-------------------------------------------------------------------------  
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Po hlasování a sečtení hlasů oznámil předsedající, že rozhodnutí, které 
navrhl bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo všech sedm zástupců 
zakládajících členů sdružení, přítomných na ustavující schůzi. ----------------- 
 
Přílohou č. 1 tohoto zápisu jsou listiny, dokládající existenci zakladatelů – 
právnických osob a plné moci, udělené zakladateli. ---------------------------------- 
 

2. 
Schválení stanov sdružení 

 
Po krátké diskuzi, v rámci které byla některá ustanovení navržených stanov 
změněna nebo doplněna podle připomínek a návrhů zástupců zákládajících 
členů sdružení, vyzval předsedající zástupce zakládajících členů sdružení, aby  
hlasovali o přijetí stanov sdružení, a to jako o celku. ----------------------------------  
Po hlasování a sečtení hlasů oznámil přesedající, že Stanovy zájmového 
sdružení právnických osob s názvem Asociace pro využití energetických 
produktů, se sídlem Veveří 95, 602 00 Brno, byly schváleny, neboť pro 
jejich schválení hlasovalo všech sedm zástupců zakládajících členů 
sdružení, přítomných na ustavující schůzi. ------------------------------------------ 
 
Přílohou č. 2 tohoto zápisu jsou schválené stanovy. ------------------------------------------- 

 
3. 

Volba členů prezidia  
 
Do funkcí členů  prezidia schválili zakládající členové sdružení  následující 
fyzické a právnické osoby:----------------------------------------------------------------- 
 
1. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., nar. 8.1.1958, bytem Bodlákova 8, 
628 00 Brno,--------------------------------------------------------------------------------- 
2. prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., nar. 5.8.1953, bytem V zahradách 
2231/193, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00, ---------------------------------------------- 
3. Ing. Pavel Sokol, nar. 2.9.1961, bytem Pstruží 266, PSČ 739 11,---------------- 
4.  Obchodní společnost s obchodní firmou ArcelorMittal Ostrava a.s.,  
identifikační číslo 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, 
PSČ 707 02, --------------------------------------------------------------------------------- 
5. Obchodní společnost s obchodní firmou Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s., identifikační číslo 26348349, se sídlem Sokolov, Staré náměstí 
69, PSČ 356 00. ----------------------------------------------------------------------------- 
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O každém ze schválených (zvolených) členů prezidia bylo hlasováno 
samostatně. Jednotliví členové prezidia byli zvoleni jednomyslně. ----------------- 
 

4. 
Zmocnění k podání návrhu na zápis sdružení do registru sdružení 

 
Zakládající členové sdružení jednomyslně zmocnili v souladu s ustanovením § 
20i odst. 3 občanského zákoníku:--------------------------------------------------------- 
prof. Ing. Rostislava Drochytku, CSc., nar. 8.1.1958, bytem Bodlákova 8, 628 
00 Brno, -------------------------------------------------------------------------------------- 
k podání návrhu na zápis sdružení do registru sdružení, vedeného u Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. ----------------------------------------- 
 
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., toto zmocnění přijal. -------------------------- 
 

5. 
Závěr 

 
Předsedající konstatoval, že program ustavující členské schůze zájmového 
sdružení právnických osob s přijatým názvem:----------------------------------------- 
-----------------------Asociace pro využití energetických produktů,---------------- 
-------------------------------se sídlem Veveří 95, 602 00 Brno, ----------------------- 
byl vyčerpán, poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 13.20 hodin. ----------------- 
 
Dne: 4.11.2008 
Podpisy zástupců zakládajících členů:  
 
1. Veřejná vysoká škola s názvem Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava, identifikační číslo 61989100, se sídlem 17. listopadu 
15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba, zastoupená prof. Ing. Vladimírem Slivkou, 
CSc. 
 
.................................................. 
Podpis prof. Ing. Vladimíra Slivky 
 
2. Stavební geologie – Geotechnika, akciová společnost, identifikační číslo 
41192168, se sídlem Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00, jednající 
statutárním orgánem, členem představenstva, kterým je Ing. Vítězslav Herle. 
 
................................................... 
Podpis Ing. Vítězslava Herle 



 
3. ArcelorMittal Ostrava a.s.,  identifikační číslo 45193258, se sídlem Ostrava, 
Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, zastoupená PhDr. Radimem 
Procháčkem. 
 
 
.................................................. 
Podpis PhDr. Radima Procháčka 
 
4. Energetika Třinec, a.s., identifikační číslo 47675896, se sídlem Třinec – 
Staré Město, Průmyslová 1024, PSČ 739 65, zastoupená Ing. Petrem 
Matuszkou.  
 
 
....................................................... 
Podpis Ing. Petra Matuszky 
 
5. Vysoké učení technické v Brně,  identifikační číslo 00216305, se sídlem 
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, zastoupené prof. Ing. Rostislavem Drochytkou, 
CSc. 
 
 
......................................................... 
Podpis prof. Ing. Rostislava Drochytky CSc.  
 
6. ČEZ Energetické produkty, s.r.o., identifikační číslo 28255933, se sídlem 
Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01, zastoupená Ing. Pavlem Donátem.  
 
 
............................................................. 
Podpis Ing. Pavla Donáta 
 
7. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., identifikační číslo 26348349, se 
sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, zastoupená Ing. Petrem Mikou. 
 
 
.............................................................. 
Podpis Ing. Petra Miky 
 
 
 
 
 



 
 

STANOVY „Asociace pro využití energetických produktů“ 
 

zájmové sdružení právnických osob podle § 20f a násl. občanského zákoníku 
 

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

 
1. K ochraně a prosazování svých zájmů založily právnické osoby - zakladatelé 

zájmové sdružení právnických osob, v souladu s ustanovením § 20f a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Název sdružení je: „Asociace pro využití energetických produktů“ (dále pro 
účely těchto stanov „asociace“). Zkrácený název: „ASVEP“. 

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: Veveří 95, 602 00 Brno.  
5. Asociace nabývá právní způsobilosti a vzniká zápisem do Registru sdružení 

vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
 

Čl. II. 
Předmět činnosti 

 
1. Cílem zájmové činnosti asociace je zejména následující: 

– zabezpečování a ochrana společných zájmů členů v oblasti 
produkce a využití energetických produktů; 

– vytváření nebo podpora nutných právních, normativních, 
regulačních opatření pro uznání, akceptaci a podporu využití všech 
vedlejších produktů z tepelných elektráren jako hodnotných 
obnovitelných zdrojů; 

– 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 a seminářů; 
– 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; 



– 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. 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 činí vstupní poplatek 5 000,-Kč). Členský 
příspěvek činí 20 000,-Kč ročně (v případě rozpočtových a příspěvkových 
organizací, veřejných vysokých škol, nadací, nadačních fondů a obecně 
prospěšných společností potom 2 000,-Kč) a je splatný vždy do konce dubna 
příslušného roku. Vstupní poplatek v sobě zahrnuje členský příspěvek za 
příslušný rok. 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.  

5. Zakladatelé asociace jsou povinni zaplatit vstupní poplatek ve výši 50.000,- Kč 
nebo 5.000,- Kč nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku asociace.  

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 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:  
a) při založení asociace dnem zápisu do Registru sdružení vedeného u Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje.  
b) za trvání asociace se právnická osoba stane členem, jsou-li splněny všechny tři 

následující podmínky:  
- řádně vyplněná přihláška, písemné doporučení člena asociace, zaplacení 
vstupního poplatku. Členství vznikne ke dni, kdy bude splněna poslední ze tří 
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. 



 
Čestné členství 
4. Valná hromada může rozhodnout o vzniku čestného členství. Čestným členem 

může být právnická osoba, která má 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 valnou hromadou, dnem, kdy valná hromada 
příjme rozhodnutí o vyloučení, 

– zánikem člena bez právního nástupnictví, 
– zánikem asociace. 
 

Čl. V. 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Členové asociace mají právo: 

– 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 prezidiem.  

 
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 jedenkrát 
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: 
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 sociace, 
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 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, 
alespoň 1/3 členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí 
rozhodnutí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. 

8. Pro účely hlasování na valné hromadě má každý člen jeden hlas, čestný člen 
asociace má pouze hlas poradní.  

9. Rozhoduje-li valná hromada o zrušení asociace, změnách stanov, o vyloučení 
člena asociace, je pro přijetí rozhodnutí potřebný souhlas nadpoloviční většiny 
všech členů asociace.  



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.   

 
Čl. VIII. 

Prezidium 
 

1. Prezidium je výkonným orgánem asociace.  
2. Prezidium má 5 členů, které volí a odvolává na dobu 3 let valná hromada. 

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. Členem prezidia může 
být jen právnická osoba, která je členem nebo čestným členem asociace. Člen 
prezidia, právnická osoba je povinna písemně určit fyzickou osobu, která bude 
za člena prezidia – právnickou osobu, vykonávat práva a povinnosti člena 
prezidia. Členem prezidia -  fyzickou osobou může být jen člen, zaměstnanec, 
statutární orgán, člen statutárního orgánu, společník nebo akcionář právnické 
osoby, která je členem asociace.  

3. 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,  
f. zajišťuje pracovněprávní a jiné smluvní závazky uzavírané za účelem 

průběžného zajišťování činnosti asociace třetími osobami, 
g. navrhuje valné hromadě změny stanov asociace. 

4. Prezidium svolává prezident nebo viceprezident asociace. 
5. 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.  

6. Za svá rozhodnutí je prezidium odpovědno valné hromadě. 
7. 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.  

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

 
 



Čl. IX. 
Prezident 

 
1. Prezident reprezentuje asociaci navenek, jedná v rozsahu pověření prezidiem, 

realizuje ve vztahu ke třetím osobám jeho rozhodnutí. 
2. Prezident je oprávněn jménem asociace činit právní úkony navenek. 
3. Prezident může ze své funkce prezidenta asociace odstoupit písemným 

prohlášením. Funkce prezidenta zaniká dnem, kdy odstoupení z funkce 
prezidenta projednalo prezidium.  

4. 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 jménem asociace a z pověření prezidenta činit 
právní úkony navenek. 

3. Viceprezident může ze své funkce viceprezidenta asociace odstoupit 
písemným prohlášením. Funkce viceprezidenta zaniká dnem, kdy odstoupení 
z funkce viceprezidenta projednalo prezidium.  

4. Funkce viceprezidenta zaniká též dnem, kdy viceprezident pozbude členství 
v prezidiu.  

 
Čl. XI. 

Tajemník 
 

1. Tajemník řídí administrativu asociace podle pokynů prezidenta popřípadě 
viceprezidenta, 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 příslušné registrace. 
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. 

 
Čl. XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré právní vztahy výslovně neupravené v těchto stanovách se řídí 
občanským zákoníkem a ostatními platnými předpisy českého právního řádu. 

2. Toto znění stanov bylo schváleno ustavující členskou schůzí asociace. 
 
 


	 

