STANOVY
Asociace pro využití tepelných čerpadel, z.s.
ve smyslu ust. § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

čl. I.
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

Název spolku je „Asociace pro využití tepelných čerpadel, z.s.“ (dále jen „Asociace“).
Sídlo Asociace je v Praze
Identifikační číslo Asociace je 708 15 046.
Asociace je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 10773.
Asociace je samostatná organizační jednotka s působností po celém území České
republiky. Má otevřenou strukturu umožňující přístup dalším osobám za podmínek
stanovených těmito stanovami.
6. Asociace je korporací ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vystupuje
v právních vztazích svým jménem, přičemž nese odpovědnost z těchto vztahů
vyplývajících. Členové neručí za dluhy Asociace. Zisk z činnosti lze použít pouze pro
spolkovou činnost včetně správy Asociace.
7. Mimo právní úkony je možno používat zkratku AVTČ z.s. a v zahraničním styku název
v anglickém jazyce „Czech Heat Pump Association“, se zkratkou CHPA.
čl. II.
Účel a cíle Asociace
1. Účelem Asociace je zejména:
 podporovat rozvoj tepelných čerpadel, zvyšování kvalifikace instalačních firem a
kvality instalací tepelných čerpadel,
 dodržovat a prohlubovat demokratické principy, na kterých je Asociace založena,
 prosazovat a obhajovat hospodářské zájmy svých členů,
 zabezpečovat spolupráci svých členů přesahující rámec jednotlivých odvětví, oborů,
profesí, regionů apod.
2. Cílem Asociace je zejména:
a) podporovat rozvoj instalací teplených čerpadel ve sféře bytové, komerční a
průmyslové;
b) vytvářet kladné povědomí o tepelných čerpadlech rozšiřováním technickoekonomických informací pro laickou veřejnost, zástupce měst a obcí, energetické
poradce, projektanty a instalační firmy;
c) poskytovat odborné informace legislativním orgánům a spolupracovat se subjekty,
které mají vztah k energetickým úsporám a návazně na ochranu životního prostředí,
a to zejména s vládou ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu České republiky a Senátem Parlamentu České Republiky;
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d) dbát o dobrou profesní úroveň svých členů organizováním a podporou vzdělávání;
e) zastupovat a chránit právní zájmy svých členů;
f) organizovat a pořádat semináře, kurzy, konference a jiné odborné akce;
g) zajišťovat propagační a vystavovatelskou činnost v oboru teplených čerpadel;
h) navazovat kontakty a úzce spolupracovat s dalšími profesními organizacemi,
zejména spolky, profesními cechy, asociacemi a školami, jejichž zaměření je do
oblasti využití obnovitelných zdrojů, úspor energií apod.;
i) podílet se na koordinaci energetického štítkování teplených čerpadel pro obytné
domy v návaznosti na obecně závazné předpisy EU;
j) aktivně působit v Evropské asociaci tepelných čerpadel s cílem předávání a
využívání informací a sjednocení koncepcí na extenzívní rozvoj využívání tepelných
čerpadel;
k) stýkat se s dalšími organizacemi s podobnými cíli v Evropě a ve světě.
čl. III.
Členství v Asociaci a jeho zánik
1. Členem Asociace se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická nebo
právnická osoba.
2. Žádost o členství musí být podána písemně a její součástí musí být prohlášení o
souhlasu se stanovami.
3. Právnická osoba je v Asociaci zastoupena fyzickou osobou pověřenou a schválenou
statutárním orgánem právnické soby, kterou zastupuje.
4. O přijetí za člena Asociace rozhoduje správní rada. Členství vzniká dnem a za
podmínek stanovených rozhodnutím správní rady o přijetí za člena.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením z Asociace na základě písemného oznámení člena adresovanému
správní radě,
b) vyloučením člena při hrubém porušení stanov nebo poškození zájmů Asociace,
c) úmrtím fyzické osoby (člena Asociace),
d) zánikem právnické osoby (člena Asociace),
e) zánikem Asociace.
6. O ukončení členství (vyloučení člena) a podmínkách vyplývajících z ukončení
rozhoduje správní rada Asociace. Proti rozhodnutí správní rady se může člen odvolat
k valné hromadě.
7. Po zániku členství v Asociaci jakoukoliv formou nemá bývalý člen vůči Asociaci žádná
majetková ani jiná práva.
čl. IV.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo:
 účastnit se zasedání valné hromady Asociace,
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účastnit se voleb a být volen do orgánů Asociace,
účastnit se akcí pořádaných Asociací,
podávat ústní a písemné návrhy a podněty týkající se činnosti Asociace,
být informován o činnosti Asociace a výsledcích jejího hospodaření.

2. Člen má povinnost:
 dodržovat bezvýhradně platný právní řád a ustanovení těchto stanov,
 přispívat na činnost Asociace členskými příspěvky,
 aktivně podporovat a podílet se na plnění účelu a cílů činnosti Asociace.
čl. V.
Orgány Asociace
Orgány Asociace jsou:
a) valná hromada,
b) správní rada,
c) dozorčí rada.
čl. VI.
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada.
2. Řádnou valnou hromadu svolává správní rada Asociace prokazatelnou formou
minimálně 15 dní před konáním, nejméně jedenkrát za běžné roční období.
3. Mimořádnou valnou hromadu svolává správní rada prokazatelnou formou nejméně 15
dní před konáním, požádá-li o to nejméně jedna třetina všech členů.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov,
b) volí a odvolává členy správní rady a dozorčí rady,
c) schvaluje plán činnosti Asociace,
d) schvaluje zprávy o činnosti správní rady i dozorčí rady včetně rozpočtu a finančního
hospodaření,
e) schvaluje výši členských příspěvků na příslušné období,
f) rozhoduje o zrušení a zániku Asociace a o majetkoprávním vyrovnání s tím
spojeným,
g) rozhoduje o dalších věcech vyplývajících z těchto stanov a otázkách, které si vyhradí
k rozhodování, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami jiným orgánům,
h) schvaluje jednací řád.
5. Řádně svolaná valná hromada je usnášení schopná.
6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování, a to nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů Asociace.
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čl. VII.
Správní rada
1. Správní rada je nejvyšším voleným orgánem Asociace a vykonává funkci kolektivního
statutárního orgánu. Má devět členů.
2. Členové správní rady jsou voleni valnou hromadou z řad zástupců členů Asociace a
funkční období trvá zpravidla tři roky, nestanoví-li valná hromada jinak. Správní rada
volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu. V případě zániku členství ve
správní radě může správní rada rozhodnout o kooptaci nového člena. Kooptace člena
správní rady musí být schválena na nejbližší valné hromadě.
3. Za Asociaci jedná navenek předseda správní rady nebo místopředseda správní rady.
Podepisování se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu Asociace připojí
předseda nebo místopředseda vlastnoruční podpis.
4. Členové správní rady jsou za svou činnost odpovědni valné hromadě.
5. Člen správní rady může být každoročně odměněn finanční částkou ve výši, kterou
schválí valná hromada.
6. Správní rada se schází nejméně čtyřikrát ročně, případně podle potřeby. Svolává ji a řídí
předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný předsedou
pověřený člen správní rady.
7. Do působnosti správní rady náleží:
a) zajišťovat usnesení valné hromady,
b) řídit činnost Asociace,
c) svolávat valnou hromadu,
d) zpracovávat a předkládat valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření,
e) navrhovat kandidátku správní rady,
f) zaujímat stanoviska k činnosti orgánů státní správy, místní samosprávy a ostatních
institucí týkající se energetické problematiky, životního prostředí a souvisejících
otázek,
g) schvalovat ustavení odborných sekcí a pracovních skupin,
h) rozhodovat o přijetí člena Asociace,
i) rozhodovat o vyloučení člena Asociace.
8. Správní rada rozhoduje na základě hlasování, a to většinou zvolených, případně
kooptovaných členů. Účast člena správní rady na jednání správní rady je
nezastupitelná.
9. Navrhuje výši a splatnost členského příspěvku.
čl. VIII.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je pětičlenná a je volena valnou hromadou.
2. Dozorčí rada dohlíží, jsou-li záležitosti Asociace řádně vedeny a vykonává-li Asociace
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, a dále kontroluje veškeré
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hospodaření Asociace. Schází se nejméně jedenkrát do roka a zprávu o provedených
kontrolách hospodaření podává valné hromadě.
3. Funkční období dozorčí rady stanovuje valná hromada a obvykle trvá tři roky.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Předsedou ani členem dozorčí rady nesmí
být člen správní rady.
čl. IX.
Zásady hospodaření
1. Asociace je neziskovou organizací. Základní příjmy Asociace jsou členské příspěvky,
dary, dotace, granty a úhrady za vykonané služby.
2. Asociace hospodaří s finančními prostředky a s ostatním svěřeným majetkem podle
obecně závazných předpisů České republiky a rozpočtových pravidel schválených
valnou hromadou.
3. Návrh rozpočtu sestavuje správní rada ve spolupráci s dozorčí radou. Sestavený
rozpočet a jeho případné změny schvaluje valná hromada.
4. Finanční prostředky lze použít zejména na:
a) vzdělávací a osvětovou činnost,
b) podporu činností členů Asociace,
c) režijní náklady Asociace,
d) jiné schválené účely.
5. Kontrolu veškerého hospodaření provádí dozorčí rada. O výsledcích kontroly podává
zprávu správní radě a předkládá valné hromadě.
čl. X.
Zánik Asociace
1. Asociace zaniká:
 rozhodnutím valné hromady,
 rozhodnutím valné hromady o fúzi,
 rozhodnutím příslušného soudu o zrušení.
2. Pravidla pro likvidaci Asociace stanoví závěrečná valná hromada.
3. V případě zániku je eventuální zbylý majetek po likvidaci rozdělen mezi jednotlivé
členy Asociace.
čl. XI.
Závěrečná ustanovení
1. Asociace byla založena na ustanovující schůzi a stanovy Asociace byly registrované
Ministerstvem vnitra České republiky dne 20. 3. 2000.
2. Toto znění stanov bylo schváleno na valné hromadě (členské schůzi) dne 13. 12. 2016.
Mění a nahrazuje stanovy Asociace přijaté ustavující schůzí ve znění všech doplňků.
3. Originál úplného znění stanov je uložen u předsedy v sídle Asociace.
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V Praze dne 13. 12. 2016

………………………………..
Ing. Tomáš Straka, Ph.D., předseda
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