
  

  

Stanovy 

   

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. 

(dále jen „spolek“) 

  

Článek I. 

Název a sídlo spolku. 

1)     Název spolku zní „Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s.“ 

2) Sídlem spolku je: Fügnerovo nám. 2, 120 00 Praha 2 – Nové Město 

  

  

Článek II. 

Právní postavení spolku. 

(1) Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. 

(2) Spolek je právnickou osobou, původně vzniklou jako  občanské sdružení na základě zákona č. 83/1990 

Sb. o sdružování občanů, která se ve smyslu § 3045, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.  s účinností od 

1.1.2014 stala spolkem podle tohoto zákona. 

  

Článek III. 

Účel spolku. 

Účelem spolku je: 

- Podpora provozu malých vodních elektráren v legislativním procesu. 

- Popularizace a veřejná osvěta v oblasti společenské prospěšnosti provozu malých vodních 

elektráren. 

- Zastupování členů při sjednávání obchodních podmínek a především cen prodeje elektrické energie 

pro členy spolku. 

- Metodická podpora členů při výstavbě a provozu malé vodní elektrárny. 

- Metodická podpora členů zaměřená na efektivní využití vyrobené elektřiny. 

  

 

 



Článek IV. 

               Členství. 

(1) Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let provozující Malou vodní elektrárnu a právnické 

osoby provozující malou vodní elektrárnu. Členem může být rovněž fyzická, nebo právnická osoba, 

která neprovozuje Malou vodní elektrárnu, ale je držitelem platné licence k provozu Malé vodní 

elektrárny. Členem může být rovněž fyzická, nebo právnická osoba, která neprovozuje Malou vodní 

elektrárnu, ale je držitelem platného Územního rozhodnutí pro výstavbu Malé vodní elektrárny. 

V případě, že Malou vodní elektrárnu provozuje společně více fyzických osob, může být členem tohoto 

sdružení pouze jedna pověřená osoba. 

(2) Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné, nebo elektronické (emailové) přihlášky 

výborem sdružení. 

(3) Členství vzniká v případě schválení členství výborem a to dnem zaplacení členských příspěvků člena.  

(4) Dokladem členství je uvedení člena v seznamu členů, který podle potřeby, avšak minimálně 1x ročně 

k 1. 1. bude elektronicky rozesílán všem členům spolku. 

(5) Členství zaniká: 

(a) vystoupením člena písemným nebo emailovým oznámením výboru, 

(b) u fyzické osoby úmrtím člena, 

(c) u právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem, 

(d) vyloučením člena spolku výborem, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí 

výborem porušuje tyto stanovy nebo přestane splňovat podmínky pro vznik členství ve spolku, o 

vyloučení rozhoduje výbor sdružení. 

(e) neuhrazením členského příspěvku nejpozději do 30. dubna běžného roku 

(f) zánikem spolku. 

 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti. 

(1) Člen spolku má zejména právo: 

(a) podílet se na činnosti spolku, 

(b) účastnit se elektronického nebo přímého jednání členské schůze, 

(c) volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů, pokud splňuje podmínky být členem orgánu, 

(d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení. 

  

(2) Člen sdružení má povinnost: 

(a) dodržovat stanovy a hájit zájmy sdružení, 

(b) platit členské příspěvky. 

  



Článek VI. 

Organizace spolku. 

Orgány spolku tvoří: 

- členská schůze, tato probíhá zpravidla elektronickou formou - emailovým hlasováním členů (dále jen 

členská schůze) 

- výbor 

- kontrolní komise 

  

(A) Členská schůze 

(1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která proběhne nejméně jednou ročně, členská 

schůze má pravomoci: 

(a) schválit stanovy spolku a změny těchto stanov, 

(b) schválit výši, případně způsob výpočtu členských příspěvků, 

(c) zvolit výbor spolku a kontrolní komisi, případně je odvolat, 

(d) schválit zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem, 

(e) schválit účetní závěrku, 

(f) určit koncepci spolku a jeho cíle na příští období, 

(g) rozhodnout o zániku spolku, 

(h) další činnosti, o kterých nerozhoduje výbor a jsou důležité z hlediska činnosti spolku. 

  

(2) Členské schůze spolku organizuje výbor zpravidla elektronicky dle následujících pravidel:  

- členská schůze je uspořádána minimálně 1x ročně dle programu navrženého výborem a to do konce 

února, 

- členskou schůzi výbor uspořádá do měsíce vždy, požádá-li o to alespoň 20 členů spolku, 

- každý člen má právo navrhnout do hlasování členské schůze svůj návrh, 

- výbor i každý předkladatel zdůvodní potřebu hlasování každého navrženého bodu programu 

v elektronickém podání 

- souhrnným odesláním programu a jednotlivých příspěvků všem členům je členská schůze zahájena, 

- 1. týden probíhá diskuze ke všem bodům programu, 

- 2. týden probíhá hlasování, 

- nejpozději 15. den po zahájení členské schůze zveřejní výbor výsledky hlasování formou souhrnné 

tabulky, 

- 3. týden lze uplatnit námitky proti zveřejněné tabulce hlasování, 

- nejpozději 21. den od začátku členské schůze je zveřejněno usnesení a závěry členské schůze 

s tabulkou hlasování. 

- Vždy rozhoduje nadpoloviční většina hlasujících, pokud není v těchto stanovách určeno jinak. 



- Hlasování na členské schůzi je možné pouze prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlášce 

člena sdružení, resp. E-mailové adresy, která byla písemně nebo e-mailem sdělena sdružení při 

změně elektronické adresy. 

- Každý člen spolku má jeden hlas. 

  

  

(B) Výbor 

(1) Výbor je statutárním orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi hlasováními členské schůze a plní úkoly 

uložené mu členskou schůzí. 

(2) Výbor má nejméně tři, nejvíce pět členů, které volí členská schůze. 

(3) Výbor volí ze svého středu předsedu spolku. 

(4) Výbor má právo žádat členy spolku o vyjádření jejich názoru na důležité otázky činnosti spolku formou e-

mailové komunikace, v takovém případě výbor určí termín, ve kterém se očekává vyjádření členů spolku 

s tím, že většinový názor členů spolku doručený v termínu určeném výborem má pro výbor závazný 

charakter. Hlasování dle tohoto odstavce probíhá obdobně jako při hlasování v rámci členské schůze. 

(5) Výbor rozhoduje o přijetí nových členů a o vyloučení členů spolku. 

(6) Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných, případně lze hlasovat i elektronicky. V případě, že hlasuje 

sudý počet členů výboru, má předseda spolku hlas rozhodující. 

  

(C) Kontrolní komise 

(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení.  

(2) Kontrolní komise má tři členy, které volí členská schůze. 

(3) Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise. 

(4) Kontrolní komise kontroluje hospodaření spolku a vyjadřuje se k návrhu účetní závěrky spolku. 

  

  

Článek VII. 

Jednání za spolek 

Spolek zastupuje navenek předseda spolku.  

  

Článek VIII. 

Hospodaření spolku. 

(1) Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného a 

schváleného členskou schůzí. 

(2) Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku. 



(3) Výdaje spolku jsou zaměřovány na uskutečňování cílů spolku uvedených v článku III. a v souladu s 

formami činnosti uvedenými v článku IV. těchto stanov. 

  

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení. 

(1) Spolek zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň dvoutřetinová většina všech hlasů členů spolku. 

V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku likvidátor schválený členskou schůzí. 

(2) Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů hlasujících na členské 

schůzi. 

(3) Tyto stanovy byly schváleny ustavující elektronickou schůzí původního občanského sdružení „Cech 

provozovatelů Malých vodních elektráren“ a s přihlédnutím k § 3041, odst. 2 a § 3042 zákona č. 

89/2012 Sb. změněny elektronickou schůzí spolku dne 20.3.2013.  Dále upraveny elektronickou schůzí 

spolku dne 26.2.2018.              

  

  

 


