Článek III
Členství v Asociaci

1.

Členem Asociace mohou být fyzické i právnické osoby.

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 členství v Asociaci rozhoduje správní rada. Členství vzniká dnem a za podmínek
stanovených rozhodnutím rady o přijetí za člena.
5. Členství zaniká
a. vystoupením z Asociace na základě písemného oznámení člena správní radě,
b. zánikem člena Asociace,
c. vyloučením člena při hrubém porušení stanov nebo poškození zájmů Asociace
6. O ukončení členství a podmínkách vyplývajících z ukončení rozhoduje správní rada
Asociace. Proti rozhodnutí správní rady se může člen odvolat k valné hromadě.
7. Práva členů jsou:
a.
b.
c.
d.

účastnit se zasedání valné hromady Asociace,
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.

8. Povinnosti členů jsou:
a. dodržovat ustanovení těchto stanov,
b. přispívat na činnost Asociace členskými příspěvky,
c. aktivně podporovat a podílet se na plnění cílů a předmětů činnosti Asociace.

Článek IV
Orgány Asociace
1. Orgány Asociace jsou:
a. valná hromada,
b. správní rada,
c. dozorčí rada.
Článek V
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 jedna třetina všech členů.
4. Valná hromada zejména:
a. schvaluje stanovy,

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

volí správní radu a dozorčí radu,
odvolává členy správní a dozorčí rady,
schvaluje plán činnosti asociace,
schvaluje zprávy o činnosti správní i dozorčí rady včetně rozpočtu a finančního
hospodaření,
schvaluje výši členských příspěvků na příslušné období,
rozhoduje o zániku Asociace a o majetkoprávním vyrovnání s tím spojeným,
rozhoduje o dalších věcech vyplývajících z těchto stanov a otázkách, které si vyhradí
k rozhodování pokud nejsou svěřeny těmito stanovami jiným orgánům,
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.
Článek VI
Správní rada
1. Správní rada je statutárním a řídícím orgánem Asociace. Má pět až sedm členů. / 5 – 7 /
Způsob jednání:
Jménem Asociace jednají a podepisují předseda a místopředseda správní rady.
Podepisování se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu Asociace připojí předseda
nebo místopředseda vlastnoruční podpis.
2. Členové správní rady jsou voleni valnou hromadou 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. Členové správní rady jsou za svou činnost odpovědni valné hromadě.
4. Člen správní rady může být každoročně odměněn finanční částkou ve výši, kterou schválí
valná hromada.
5.

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.

6.

Do působnosti správní rady náleží:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zajišťovat usnesení valné hromady,
řídit činnost Asociace,
svolávat valnou hromadu,
zpracovávat a předkládat valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření,
navrhovat kandidátku správní rady,
zaujímat stanoviska k činnosti orgánů státní správy 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.
7. Správní rada rozhoduje na základě hlasování a to většinou zvolených, případně
kooptovaných členů.

Článek VII
Dozorčí orgány
1. Dozorčí rada je tříčlenná a je volena valnou hromadou.
2. Dozorčí rada kontroluje veškeré 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.
Článek VIII
Zásady hospodaření
1. Základní příjmy Asociace jsou členské příspěvky.
2. Asociace hospodaří s finančními prostředky a s ostatním svěřeným majetkem podle
správních předpisů ČR 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 na:
a.
b.
c.
d.

vzdělávací a osvětovou činnost,
podporu činností členů Asociace,
režijní náklady Asociace,
jiné schválené účely.

5. Kontrolu veškerého hospodaření provádí dozorčí rada. O výsledcích kontroly podává zprávu
správní radě a předkládá valné hromadě.

Článek IX
Zánik sdružení
1. Asociace zaniká způsoby uvedenými v ustanovení § 12 zákona č. 83/1990 Sb.
2. Pravidla pro likvidaci Asociace stanoví závěrečná valná hromada.

Článek X
Závěrečná ustanovení
1. Do doby vytvoření orgánů uvedených v článku IV Stanov jedná jménem Asociace její
přípravný výbor.
2. Změny a doplňky stanov Asociace musí být schváleny valnou hromadou.
3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace Asociace u příslušného státního orgánu.

V Praze 18.5.2007

