STANOVY SPOLKU
Český přehradní výbor, z. s.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Úvodní ustanovení
Název spolku je Český přehradní výbor, z. s., ve zkratce ČPV (dále jen „spolek“).
Pod tímto názvem bude spolek vystupovat v právních vztazích s činností spolku
souvisejících.
Anglický překlad názvu spolku je: Czech National Committee on Large Dams, ve zkratce:
CZCOLD.
Francouzský překlad názvu spolku je: Comitè national tchèque des grands barrages,
ve zkratce: CTCHGB.
Sídlem spolku je: Thákurova 2077/7, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00.
Spolek byl založen dne 16. srpna 1993 Rozhodnutím Ministerstva vnitra na základě návrhu
Ministerstva životního prostředí na zřízení Českého přehradního výboru jako zvláštní
organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodní nevládní organizaci, a to
Mezinárodní přehradní komisi (International Commission on Large Dams, ICOLD) v Paříži,
podle ustanovení § 6 odst. 1 zák. č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnost organizací
s mezinárodním prvkem v ČSFR, v platném znění.
Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
Spolek je samosprávným a dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob
a organizací s vysokou odbornou kvalifikací, které se aktivně účastní přípravy, výstavby
a provozu přehrad a nádrží a činností s tím souvisejících.
Spolek je založen na dobu neurčitou.

II.
1.

Předmět činnosti, účel spolku a cíle
Účelem a cíli spolku jsou:
a) reprezentovat Českou republiku v Mezinárodní přehradní komisi (ICOLD);
b) podporovat rozvoj odborných poznatků z přípravy, výstavby a provozu velkých přehrad a
nádrží a poskytovat svým členům tyto informace;
c) účastnit se aktivit ICOLD v souladu s jejím statutem a jednacím řádem;
d) zajišťovat plnění cílů a úkolů ICOLD v rámci České republiky;
e) zajišťovat výměnu odborných informací mezi národními organizacemi ICOLD;
f) pořádat odborné konference, symposia, exkurze, výstavy, semináře, studijní cesty,
přednášky a podobné akce;
g) zajišťovat činnost stálých i ad hoc ustanovených technických odborných skupin;
h) připravovat a vydávat odborné publikace, sborníky, zprávy či periodika;
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i) informovat o světové přehradní výstavbě a činnosti ICOLD;
j) zpracovávat odborná stanoviska k aktuálním problémům přípravy, výstavby a provozu
nádrží a přehrad;
k) chránit společné profesní zájmy svých členů a vytvářet podmínky pro odbornou činnost
svých členů;
l) zajišťovat spolupráci a koordinovat činnost s orgány státní správy a samosprávy i jinými
profesními organizacemi a spolky k zajištění dosažení cílů spolku.
2.

3.

4.

Ke splnění účelu spolku a k dosažení jeho cílů bude spolek vyvíjet zejména následující
činnosti:
a) získávat dotace, granty a příspěvky;
b) podporovat povědomí občanů a obyvatel ČR o existenci a činnosti spolku;
c) vyvíjet aktivity směřující k zlepšení informovanosti v oblasti legislativy a zabezpečení
přenosu informací mezi členy spolku;
d) aktivně se účastnit na tvorbě technických předpisů souvisejících s účelem a posláním
spolku;
e) vypracovávat společná stanoviska k národním a mezinárodním návrhům zákonů
a podzákonných právních předpisů;
f) aktivní účast při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů,
které se přímo či nepřímo týkají zájmů nebo účelu spolku;
g) jednotné zastupování zájmů členů ve vztahu vůči státním orgánům a vůči veřejnosti;
h) informování veřejnosti zejména o profesní problematice a aktivní spolupráce
se sdělovacími prostředky, zvláště s ohledem na dosažení účelu a poslání spolku;
i) uzavírání smluv o součinnosti k dosažení určitého cíle, či k uplatnění společného zájmu;
j) podílení se na společné výzkumné, vývojové, statistické, či jiné odborné činnosti v rámci
národních i mezinárodních členstvích v jiných obdobných zájmových spolcích
či asociacích, jichž je nebo chce být spolek členem;
k) zajišťovat poradenství, školení, konzultace a další služby pro své členy, ale i nečleny,
zvláště s ohledem na dosažení účelu a poslání spolku;
l) spolupráce při organizaci a administraci výstav;
m) na základě smluvního vztahu nebo pověření spolku vykonávat další činnosti a doplňkové
činnosti, které nejsou v rozporu s jeho účelem a posláním.
Spolek není podnikatelem a nevyvíjí podnikatelskou činnost. K podpoře své hlavní činnosti,
k jejímuž plnění byl založen, nebo k podpoře hospodárného využití svého majetku, však
může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti. Vedlejší hospodářskou činností je: Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

III.
1.
2.
3.

Základní zásady činnosti spolku
Spolek je založen na demokratických principech.
Členství ve spolku je dobrovolné.
Stanoviska a návrhy spolku jsou zpracovávány za široké spolupráce členů, kteří se na jejich
tvorbě podílí buď přímo, nebo prostřednictvím pracovních skupin.

Strana 2 (celkem 10)

IV.
Členství ve spolku
a) Základní ustanovení
1. Členství ve spolku je dobrovolné.
2. Členství ve spolku může být:
a) řádné (řádný člen),
b) čestné (čestný člen).
3. Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba s bydlištěm v České republice
(tzv. individuální členství) nebo právnická osoba se sídlem v České republice (tzv. kolektivní
členství).
4. Kandidáty pro řádné členství navrhují vždy nejméně dva stávající členové spolku. Přijetí
kandidáta za řádného člena spolku schvaluje plénum.
5. Čestným členem spolku se může stát fyzická osoba, která je vynikajícím odborníkem,
který se svými aktivitami zvlášť zasloužil o dosahování cílů spolku nebo je předpoklad,
že bude mít na dosahování cílů spolku pozitivní vliv zejména z důvodu své odbornosti.
6. Kandidáty pro čestné členství navrhují vždy nejméně dva stávající členové spolku. Přijetí
kandidáta za čestného člena spolku schvaluje výkonná rada spolku.
7. Práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhy členství jsou stanovena v čl. VI těchto
stanov.
8. Členem spolku se nemůže stát fyzická nebo právnická osoba, která byla odsouzena
pro spáchání úmyslného trestného činu.
b) Vznik členství
1. Členství vzniká dnem schválení kandidáta plénem (u řádných členů) nebo výkonnou radou
spolku (u čestných členů). Nový člen je povinen sdělit údaje dle bodu 3 tohoto článku Stanov
pro účely zápisu do seznamu členů a jde-li o řádného člena, také uhradit členský příspěvek,
a to nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí za člena.
2. Za kalendářní rok, v němž se kandidát na řádné členství poprvé stane členem, hradí
poměrnou část ročního příspěvku, tj. 1/12 ročního příspěvku za každý celý měsíc, po který je
v tomto daném kalendářním roce členem.
3. Předseda spolku vede seznam členů spolku, který obsahuje jméno, příjmení/název, datum
narození/IČ, bydliště/sídlo a e-mailovou adresu pro doručování písemností a u právnických
osob též určení osoby oprávněné jednat za ni v záležitostech spolku. Jakékoliv změny údajů
je člen spolku povinen předsedovi spolku oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Spolek neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku použití
neaktuálních údajů, pokud nebyly členem včas doručeny k rukám předsedy.
4. Seznam členů, bez uvedení osobních údajů chráněných podle zákona, je veřejně přístupný
na www stránce spolku.
5. Každý člen spolku, a to i bývalý, je oprávněn žádat od spolku na jeho náklady výpis
ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, případně potvrzení, že tyto údaje byly
vymazány. Potvrzení vydává předseda spolku. Nový člen má právo být zapsán do seznamu
členů nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku členství. Člen, jehož členství zaniklo, má právo
na potvrzení o zániku členství. Veškeré písemnosti se vydávají elektronicky.
c) Zánik členství
1. Řádné členství zaniká na základě rozhodnutí člena o vzdání se členství ve spolku
(vystoupením ze spolku) a to dnem doručení vzdání se členství předsedovi spolku.
2. Členství ve spolku zaniká úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, s výjimkou
případů, kdy členství přejde na právního nástupce člena spolku, a to na základě písemné
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3.
4.

5.

6.
7.
8.

žádosti tohoto právního nástupce učiněné do 90 dnů ode dne přechodu (jedná se zejména
o případy fúzí, sloučení a splynutí, kdy zaniká původní člen spolku bez likvidace), doručenou
do 30 dnů po nabytí právní moci posledního právního rozhodnutí v dané věci, anebo ztrátou
způsobilosti k právním úkonům.
Členství ve spolku je nepřevoditelné.
Členství ve spolku dále zaniká:
a) vyloučením člena z důvodu porušení povinností stanovených členu spolku těmito
Stanovami, včetně nezaplacení členských příspěvků,
b) vyloučením člena z důvodu porušení usnesení orgánů spolku,
c) vyloučením člena z důvodu poškozování zájmů a dobrého jména spolku,
d) zánikem spolku bez právního nástupce.
Návrh na vyloučení člena může podat k rukám předsedy spolku v písemné formě
a s uvedením okolností osvědčujících důvod vyloučení kterýkoli člen spolku nebo výkonná
rada spolku. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na
vyloučení seznámit, žádat jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
K předložení vyjádření má člen, jehož vyloučení je navrhováno, lhůtu 15 dnů. K návrhu na
vyloučení musí být nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyjádření člena, o jehož
vyloučení se jedná, vydáno stanovisko výkonné rady spolku, v němž se uvede, zda výkonná
rada vyloučení doporučuje či nedoporučuje. Stanovisko výkonné rady musí obsahovat
odůvodnění, musí mít písemnou formu a musí být doručeno členu, o jehož vyloučení jde.
Předseda spolku je následně povinen zařadit rozhodování o vyloučení člena ze spolku na
program nejbližšího zasedání pléna spolku. O vyloučení člena spolku rozhoduje plénum
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Vyloučení člena spolku je platné dnem
schválení návrhu na vyloučení plénem spolku.
Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
Při zániku členství se již zaplacené členské příspěvky nevrací.
Jestliže dojde k zániku členství vystoupením nebo vyloučením, je možno požádat o nové
členství až po uplynutí 3 měsíců po dni vystoupení nebo vyloučení.

d) Pozastavení členství
1. Výkonná rada spolku může rozhodnout o pozastavení členství jakémukoli členu spolku,
a to i s okamžitou platností, když člen spolku hrubě nebo soustavně porušuje Stanovy spolku
nebo přijatá usnesení nebo nedodržuje nařízení orgánů spolku.
2. Výkonná rada spolku může rozhodnout o pozastavení členství jakémukoli členu spolku,
a to i s okamžitou platností, když člen spolku svým chováním zavinil, že je omezeno plnění
cílů či dosahování účelu spolku nebo ohrožena pověst či autorita spolku.
3. O pozastavení členství rozhoduje výkonná rada spolku nadpoloviční většinou hlasů všech
členů výkonné rady spolku. Usnesení výkonné rady o pozastavení členství členu spolku musí
mít písemnou formu a musí obsahovat odůvodnění.
4. Po dobu pozastavení členství nemá člen s pozastaveným členstvím právo hlasovat nebo se
podílet na rozhodování pléna spolku.
5. Členství může být pozastaveno i v případě, že člen spolku neuhradí členský příspěvek ani do
30 dne ode dne jeho splatnosti, a to tímto dnem. Za úhradu se považuje připsání příslušné
finanční částky na účet spolku. V případě, že člen s pozastaveným členstvím neuhradí
členský příspěvek ani do 180 dnů od dne jeho splatnosti, může výkonná rada navrhnout jeho
vyloučení.
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V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Členské příspěvky a úhrady služeb poskytovaných spolkem
Spolek vybírá členské příspěvky.
Výši členských příspěvků určí plénum spolku vždy v jednom roce do 31.12. pro následující
kalendářní rok.
Členský příspěvek je stanoven zvlášť pro členy – fyzické osoby, tzv. individuální členy
a zvlášť pro právnické osoby, tzv. kolektivní členy. Čestní členové příspěvek neplatí.
Pokud plénum nepřijme rozhodnutí o výši členských příspěvků na následující rok, tak platí,
že jejich výše zůstala beze změny, tj. hradí se příspěvky v dosavadní výši.
Usnesením pléna spolku mohou být kromě ročních členských příspěvků stanoveny
i mimořádné příspěvky.
Členské příspěvky jsou hrazeny vždy na období jednoho roku a jsou splatné do 31. března
příslušného roku, za který jsou hrazeny. To neplatí v případě roku vzniku členství, kdy je
výše členského příspěvku dána v poměrné výši podle počtu celých měsíců, po kterou bude
osoba členem, tj. za každý celý měsíc existence členství do konce příslušného roku ve výši
1/12 ročního příspěvku a jsou splatné do 30 dnů ode dne vzniku členství.
Zaplacené členské příspěvky se nevracejí.
Členský příspěvek se vybírá i za dobu pozastaveného členství.

VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Práva a povinnosti členů spolku
Každý člen spolku má právo podílet se na rozhodování pléna, zúčastňovat se na dalších
akcích spolku a právo podílet se na službách poskytovaných spolkem.
Každý řádný člen může dát předsedovi spolku podnět ke svolání pléna a navrhnout pořad
jeho zasedání.
Každý člen spolku má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu
stanovisek spolku.
Každý člen spolku má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních
dokumentů spolku na plénu spolku a podávat návrh kandidátů pro volbu členů orgánů
spolku.
Každý člen spolku má právo vyjadřovat se k činnosti orgánů spolku.
Každý člen spolku má právo být volen do orgánů spolku.
Každý člen spolku má právo zapojit se do činnosti spolku prací v odborných pracovních
skupinách.
Každý člen spolku má právo vyžadovat od spolku poskytnutí či zprostředkování služeb
vyplývajících z účelu a činnosti spolku.
Každý člen spolku je povinen poskytovat orgánům spolku takové informace, které jsou
nezbytné k zabezpečení účelu a činnosti spolku.
Každý člen spolku je povinen chránit a pečovat o majetek, který je vlastnictvím spolku nebo
mu byl spolkem svěřen, zapůjčen nebo pronajat.
Každý člen spolku je povinen platit řádně a včas členské příspěvky dle rozhodnutí pléna
a v souladu s ustanovením těchto Stanov, vědomě nepoškozovat pověst spolku a chránit jemu
známé zájmy spolku a aktivně se podílet na jeho činnosti.
Každý člen spolku je povinen vykonávat zodpovědně všechny úkoly, které mu byly svěřeny,
a svědomitě pracovat ve funkcích, do nichž byl zvolen.
Každý člen spolku je povinen při zániku členství ve spolku vrátit veškerý majetek spolku,
který mu byl svěřen nebo zapůjčen k výkonu jeho činnosti.
Každý člen spolku je povinen řídit se ustanoveními těchto Stanov a rozhodnutími orgánů
spolku přijatých v souladu s nimi.
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VII.
Orgány spolku
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Orgány spolku jsou:
a) plénum,
b) výkonná rada,
c) předseda spolku
d) revizní komise.
Podle potřeby může předseda spolku zřizovat další odborné orgány potřebné k zajištění
jednotlivých činností spolku. Pro zajišťování určitých úkolů spolku může předseda spolku
vytvářet pracovní výbory, organizační výbory či jinak nazvané pracovní skupiny. Pracovní
skupiny mají poradní funkci.
Členem orgánů spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které jsou členy spolku.
Je-li členem orgánu právnická osoba, zastupuje ji automaticky její statutární orgán, neurčí-li
jinak plnou mocí. Členové volených orgánů spolku a jejich zástupci jsou povinni vykonávat
svěřené úkoly svědomitě, dodržovat právní předpisy a tyto Stanovy.
Člen, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit. Člen orgánu je povinen doručit
písemné oznámení o svém odstoupení k rukám předsedy spolku, jde-li o předsedu spolku,
pak k rukám členů výkonné rady. Funkce člena orgánu končí dnem doručení oznámení
o odstoupení.
Neklesl-li počet členů výkonné rady nebo revizní komise zvolených plénem pod polovinu,
pak za člena, jehož členství zaniklo, je do funkce výkonnou radou, resp. revizní komisí,
povolán (kooptován) náhradník. Náhradník bude tuto funkci vykonávat do konání dalšího
pléna spolku, na němž bude zvolen nový člen výkonné rady, resp. revizní komise.
Žádný člen spolku nemůže zastávat více než jednu funkci v orgánech spolku, s výjimkou
předsedy spolku, který je zároveň členem a předsedou výkonné rady.
Funkce v orgánech spolku jsou čestné. Plénum však může na návrh výkonné rady nebo
předsedy spolku schválit pro členy orgánů spolku mimořádné odměny a/nebo náhradu účelně
vynaložených nákladů za výkon funkce.
Každý člen jakéhokoli orgánu spolku je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích a všech skutečnostech souvisejících s činností spolku, o nichž se dozvěděl
při výkonu funkce, jejichž prozrazení by mohlo spolku způsobit újmu. Tato povinnost trvá
i po skončení výkonu příslušné funkce v orgánu spolku.

VIII.
Plénum
1.
2.
3.
4.

5.

Plénum je nejvyšším orgánem spolku.
Plénum tvoří řádní členové spolku.
Zasedání pléna se mohou zúčastnit s hlasem poradním čestní členové a dále hosté pozvaní
předsedou, členy výkonné rady nebo revizní komise.
Právo zúčastnit se zasedání pléna, právo na něm hlasovat, volit a být volen mají všichni řádní
členové spolku. Každý řádný člen je oprávněn účastnit se zasedání pléna a požadovat i dostat
na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k bodu pořadu
zasedání pléna.
Plénum zejména:
a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku, jeho účel, poslání a cíle,
b) rozhoduje o přijetí a změně stanov,
c) schvaluje výsledek hospodaření spolku (zejména schvaluje účetní závěrku spolku,
výroční zprávu o činnosti výkonné rady spolku a návrh na vypořádání rozpočtového
přebytku či schodku),
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

schvaluje programové prohlášení spolku,
rozhoduje o přijetí kandidáta za řádného člena spolku,
rozhoduje o návrhu na vyloučení člena spolku,
volí a odvolává členy výkonné rady a členy revizní komise,
schvaluje plán činnosti spolku,
projednává a bere na vědomí zprávy výkonné rady a revizní komise,
schvaluje výši případných mimořádných odměn pro členy orgánů spolku,
rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program zasedání na základě návrhu
předsedy spolku a/nebo výkonné rady,
l) rozhoduje o zrušení spolku.
6. Pořad zasedání uvedený v pozvánce lze na zasedání pléna měnit, souhlasí-li s tím všichni
řádní členové spolku. Plénum zasedá minimálně 1x ročně (výroční zasedání) a musí být
svoláno předsedou spolku písemně zasláním pozvánky na e-mailové adresy členů spolku
zapsané v seznamu členů. V případě, že člen spolku neposkytne, v rozporu s těmito
Stanovami, předsedovi spolku svou e-mailovou adresu, nebo neoznámí-li včas adresu
aktuální, bude mu pozvánka zaslána na poslední známou adresu, případně na adresu
uvedenou ve veřejném rejstříku. Spolek nenese odpovědnost za škodu případně způsobenou
neaktuální informací o členu v seznamu členů. Pozvánka musí být odeslána všem členům
spolku nejpozději 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat alespoň název a
sídlo spolku, místo, datum a hodinu konání zasedání pléna a program zasedání pléna, není-li
program jednání pléna jako příloha pozvánky.
7. Spolu s pozvánkou musí být zaslány i podkladové materiály, o nichž má být na zasedání
pléna rozhodováno.
8. Plénum zahájí předseda spolku nebo jím pověřená osoba a nejprve ověří, zda je plénum
schopno se usnášet a zajistí podpis prezenční listiny přítomnými členy spolku. Poté
zorganizuje volbu předsedy zasedání, zapisovatele a sčitatele hlasů. Návrhy podává předseda
spolku. Jestliže nejsou žádné protinávrhy, lze schválit orgány pléna při jediném hlasování.
Předsedající vede zasedání dle pořadu určeného v pozvánce.
9. Hlasuje se aklamací, tj. zdvižením ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu předloženém předsedou
spolku. Hlasování řídí předseda zasedání. Nejprve se hlasuje pro návrh, poté proti návrhu
a poté se zjistí, kdo se zdržel hlasování. O jednotlivých počtech hlasů se pořizuje záznam,
který bude součástí zápisu nebo jeho přílohou.
10. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 15 dnů od jeho ukončení. Přílohou
zápisu je prezenční listina. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo
koho tím pověřil předseda nebo plénum. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal,
kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata včetně jejich
úplného znění a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápis podepisuje předseda spolku (byl-li
přítomen), předseda zasedání a ten, kdo jej sepsal. Každý člen spolku může písemně požádat
o nahlédnutí do všech zápisů ze zasedání pléna, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení žádosti
spolkem. Nahlédnutí bude členu spolku umožněno na jeho vlastní náklady v sídle spolku
anebo zasláním elektronickou poštou.

IX.
1.
2.

Usnášeníschopnost, hlasovací právo
Plénum je schopno se usnášet, jsou-li přítomni řádní členové spolku disponující minimálně
30% hlasů všech členů.
Pro přijetí usnesení pléna je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů
spolku, není-li v těchto Stanovách stanoveno jinak.
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3.
4.
5.

Pro přijetí usnesení pléna o změně stanov anebo o omezení práv nebo rozšíření povinností
pro různé druhy členství stanovené v těchto Stanovách a rovněž o zrušení spolku je potřeba
dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů spolku.
Řádný člen může účastí a hlasováním na plénu pověřit jakoukoliv fyzickou osobu, a to
písemným pověřením či plnou mocí. Podpis zmocnitele ani zmocněnce nemusí být úředně
ověřen.
Každý řádný člen – fyzická osoba, tzv. individuální člen má jeden hlas. Každý řádný člen –
právnická osoba, tzv. kolektivní člen má pět hlasů.

X.
1.
2.
3.

4.

5.

Předseda spolku
Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.
Předsedou spolku může být pouze jeho individuální člen (fyzická osoba).
Předseda spolku je volen výkonnou radou z řad jejích individuálních členů na funkční období
pěti let. Funkční období však neskončí dříve, než je zvolen předseda nový. Opětovné zvolení
se připouští. V případě, že předseda spolku pozbude své členství ve výkonné radě, ať již
odvoláním nebo odstoupením z funkce člena výkonné rady, funkce předsedy spolku mu
zůstane až do zvolení nového předsedy spolku zachována.
Předseda zejména:
a) zastupuje spolek navenek,
b) svolává zasedání pléna,
c) předkládá plénu zprávu o činnosti spolku,
d) předkládá plénu účetní závěrku a zprávu o hospodaření spolku za uplynulý rok,
e) plní, zabezpečuje plnění, koordinuje a kontroluje plnění usnesení pléna,
f) vykonává povinnosti směrem k členství ve spolku a vede seznam členů spolku,
g) dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
h) schvaluje vnitřní organizační normy spolku,
i) zakládá, usměrňuje činnost a ruší pracovní skupiny spolku,
j) účastní se výročních zasedání a kongresů pořádaných Mezinárodní přehradní komisí,
j) řídí a usměrňuje činnost zástupců spolku v technických výborech ICOLD,
k) projednává a řeší podněty členů spolku a ostatních osob,
l) archivuje u sebe zápisy ze zasedání výkonné rady a revizní komise,
m) rozhoduje ve všech dalších záležitostech, které nejsou vyhrazeny plénu spolku.
O svých rozhodnutích pořizuje předseda spolku zápis, který se zakládá do dokumentace
spolku.

XI.
1.
2.
3.
4.

5.

Výkonná rada
Výkonná rada je poradním orgánem předsedy spolku.
Členy výkonné rady volí z řad řádných členů spolku plénum. Výkonná rada má 13 členů.
Funkční období je pětileté. Opětovné zvolení je možné.
Výkonná rada zejména:
a) ze svých individuálních členů volí předsedu spolku,
b) rozhoduje o pozastavení členství člena spolku dle čl. XI odst. 8 těchto Stanov,
c) vyhotovuje zprávu o činnosti spolku a předkládá ji plénu spolku na výročním zasedání,
d) pomáhá předsedovi spolku s řádnou péčí o majetek spolku.
Z jednání výkonné rady spolku se pořizuje zápis.
Strana 8 (celkem 10)

6.
7.

8.

V čele výkonné rady stojí její předseda, který ji zastupuje navenek a za ni podepisuje,
který se stává svým zvolením do funkce předsedy výkonné rady rovněž předsedou spolku.
Výkonná rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Výkonná
rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud zákon nebo tyto
Stanovy nestanoví něco jiného. Každý člen výkonné rady má jeden hlas, v případě rovnost
hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Výkonná rada může svým usnesením pozastavit členství řádného i čestného člena spolku,
a to i s okamžitou platností, za podmínek a způsobem stanoveným v čl. IV písm. d) těchto
Stanov.

XII.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Revizní komise
Revizní komise je kontrolním orgánem spolku.
Členy revizní komise volí z řad řádných členů spolku plénum. Revizní komise má 3 členy.
Funkční období je pětileté. Opětovné zvolení je možné.
Revizní komise zejména:
a) kontroluje hospodaření spolku,
b) kontroluje účetní závěrku spolku,
c) vymáhá placení členských příspěvků,
d) vyhotovuje zprávu o kontrolní činnosti, kterou předkládá plénu na výročním zasedání.
V čele revizní komise stojí její předseda, kterého si členové revizní komise volí ze svého
středu.
Revizní komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Revizní
komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud zákon nebo tyto
Stanovy nestanoví něco jiného. Každý člen revizní komise má jeden hlas, v případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Z jednání revizní komise spolku se pořizuje zápis.

XIII.
1.

Přijímání rozhodnutí per rollam
Orgány spolku mohou přijímat rozhodnutí per rollam. Při tomto způsobu přijímání
rozhodnutí je třeba jednomyslného souhlasu všech členů daného orgánu. Hlasování per
rollam probíhá takto:
a) Hlasování per rollam probíhá obvykle e-mailem, výjimečně prostřednictvím SMS či
telefonu prostřednictvím toho, kdo hlasování per rollam organizuje a administruje,
tj. předsedy spolku a /nebo předsedy revizní komise (dále jen "iniciátor").
b) Lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je vždy nejméně dva pracovní dny.
V odůvodněných případech může být kratší, je-li spolehlivě dosaženo spojení se všemi
členy daného orgánu (ověření, že e-mail by doručen, telefonický rozhovor, SMS potvrzení
přijetí zprávy, apod. iniciátorem per rollam hlasování)
c) Každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail),
prostřednictvím SMS zprávy nebo jiného způsobu hromadné komunikace a vždy při své
odpovědi zadat „Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail či zprávu
obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu či zprávy včetně iniciátora.
d) Iniciátor hlasování je povinen při elektronické komunikaci, je-li to možné, vždy
„požadovat potvrzení o přečtení“. Není-li to možné, je povinen pořídit fotografie
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komunikace, kopie zpráv či jiné důkazy o komunikaci s účastníky přijímání rozhodnutí
per rollam.
e) Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování všem členům daného
orgánu a předsedovi spolku e-mailem nejpozději do 24 hodin po skončení hlasování.
f) Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližšího zasedání dotčeného
orgánu. Podklady do zápisu předá iniciátor předsedovi dotčeného orgánu bez zbytečného
odkladu.

XIV.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zásady hospodaření
Činnost spolku je financována z příspěvků jeho členů, z výtěžku odborných akcí, z příspěvků
organizací a zájmových sdružení, popř. jednotlivců, pro něž zabezpečuje přínosy v oblasti
mezinárodního vědeckotechnického rozvoje, mezinárodní kontakty, apod. a dále z grantů
a dotací či darů.
Činnost spolku může být rovněž financována ze služeb poskytovaných spolkem a z jiné
činnosti spolku.
Spolek hospodaří s vlastním majetkem, který je oddělen od majetku členů.
Spolek hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného plénem a vnitřních organizačních
norem a směrnic. Běžné hospodaření spolku se řídí obecně závaznými pravidly. Za řádné
hospodaření spolku a zabezpečování úkolů spolku odpovídá předseda spolku.
Získané prostředky slouží ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi spolku. Prioritou je
využití finančních prostředků na úhradu členského příspěvku v Mezinárodní přehradní
komisi (ICOLD) a pro další rozvoj odborné činnosti.
Zisk nebo ztrátu spolku není možné rozdělovat mezi členy spolku.

XV.
1.
2.

3.

Zánik spolku
Zánik spolku předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jeho majetek
na právního nástupce sloučením s jiným spolkem nebo jeho rozdělením. Spolek může být
zrušen rozhodnutím pléna spolku o jeho zrušení, sloučení s jiným spolkem nebo rozdělení.
Spolek může být též zrušen s likvidací soudem na návrh osoby, která na tom má oprávněný
zájem, nebo soudem i bez návrhu, pokud bude spolek i přes upozornění soudu:
a) vyvíjet činnost v rozporu se zákonem nebo zákonem zakázanou,
b) nutit třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, či
c) bránit členům ze spolku vystoupit.
V případě zrušení spolku s likvidací bude likvidátorem jmenován předseda spolku.
Likvidační zůstatek připadne Mezinárodní přehradní komisi (ICOLD).

XVI.
1.
2.

Závěrečná ustanovení
Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí pléna spolku.
Stanovy jsou platné a účinné jejich schválením plénem spolku.

V Hradci Králové dne 22. listopadu 2016.
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