STANOVY
Česká fotovoltaická asociace, z.s.

Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Název nejvyššího orgánu:
Statutární orgán:

Česká fotovoltaická asociace, z.s.
Plzeň
26555581
Spolek
Členská schůze
Předseda, výkonný ředitel

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Česká fotovoltaická asociace, spolek (dále jen spolek) je spolkem fyzických a
právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Hlavní činností
spolku je obecně prospěšná činnost spočívající v prosazování a rozvoji využívání
fotovoltaické (solární) energie, jakožto přírodního a obnovitelného zdroje energie.
2. Jménem spolku jedná statutární zástupce, kterým je předseda spolku nebo výkonný
ředitel spolku.
Čl. 2
Členství
1. Členem spolku se může stát každý občan České republiky starší 18 let, který je plně
způsobilý k právním úkonům, nebo každá právnická osoba se sídlem na území ČR.
2. Členem spolku se může stát každý zájemce, pokud souhlasí se stanovami spolku a
zavazuje se je svým jednáním naplňovat. Členem se může stát pouze na základě
podání písemné nebo elektronické přihlášky ke členství a uhrazením členského
příspěvku, který bude stanoven v provozním řádu spolku, pokud je pro danou formu
členství stanoven v provozním řádu.
3. Členství ve spolku je možné formami, které přesněji specifikuje provozní řád.
4. Členství vzniká rozhodnutím výboru spolku.
5. Členství zaniká:
a. úmrtím člena
b. vystoupením na základě písemné žádosti
c. rozhodnutím výboru spolku při závažném porušení stanov spolku
d. neuhrazením členského příspěvku v termínu určeném provozním řádem
e. vyloučením

Čl. 3
Poslání a činnost spolku
1. Hlavní poslání spolku je v souladu s čl. 1 bodem 1 těchto stanov obecně prospěšná
činnost spočívající v prosazování a rozvoji využívání fotovoltaické (solární) energie,
jakožto přírodního a obnovitelného zdroje energie.
2. Poslání spolku je naplňování zejména
a. shromažďováním a uchováváním odborných informací o fotovoltaické energii,
b. poskytováním, výukou a šířením odborných informací o fotovoltaické energii,
c. pořádáním odborných seminářů, školení a setkání,
d. podporou a realizací výměny odborných informací,
e. propagací myšlenky využívání fotovoltaické energie,
f. aktivní snahou o zlepšování legislativního rámce využívání fotovoltaické
energie,
g. podporou členů při faktickém využívání fotovoltaické energie,
h. zajišťováním publikační činnosti v oboru fotovoltaiky,
i. zastupováním a prezentací spolku na území České republiky a v zahraničí.
3. Činnost spolku se řídí příslušnými právními předpisy, těmito stanovami, provozním
řádem spolku, rozhodnutím a pokyny příslušných správních úřadů.
4. Další podrobnosti o činnosti spolku upravuje provozní řád spolku.
5. Při své činnosti spolku spolupracuje s fyzickými nebo právnickými osobami ve formě
odborného nebo vzájemného partnerství.
6. K uplatňování nebo ochraně společných zájmů, společné činnosti nebo dosažení
určitého cíle může spolek s dalšími subjekty vytvářet svazy nebo se podílet na jejich
činnosti.
Čl. 4
Zásady hospodaření
1. Prostředky spolku tvoří zejména
a. členské příspěvky,
b. dary, granty a dotace,
c. hmotný a nehmotný majetek.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Mezi základní práva členů patří
a. účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,
b. volit a být volen do orgánů spolku,
c. aktivně se podílet na činnosti spolku,
d. vznášet dotazy, návrhy a stížnosti k rukám výboru spolku.
2. Mezi základní povinnosti členů patří
a. řádně a včas hradit členské příspěvky,
b. plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu,
c. plnit rozhodnutí členské schůze a výboru spolku.
Čl. 6
Porušení členských povinností
1. Členu, který nesplní povinnosti vyplývající ze stanov a provozního řádu, může výbor
spolku uložit následující opatření:

a. výtku,
b. dočasné vyloučení na činnosti spolku, nejdéle na dobu jednoho roku,
c. dočasné omezení členských a jiných členských výhod, nejdéle na dobu
jednoho roku.
2. Člen, který opakovaně nebo hrubě porušil členské povinnosti nebo právní předpisy
související s činnosti spolku, může být na základě rozhodnutí výboru vyloučen ze
spolku.
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Čl. 7
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Koná se minimálně jednou ročně a je
svolávána výborem spolku. V pozvánce (písemně či emailem) musí být uveden
program a to vždy nejméně sedm dní před datem konání schůze.
Konání a hlasování členské schůze metodou „per-rollam“ je povolený způsob členské
schůze.
Mimořádnou členskou schůzi musí výbor svolat v případě, kdy o to požádá nejméně
1
/3 členů spolku.
Hlavním úkolem členské schůze je:
a. přijímání stanov a jejich změn,
b. volba a odvolání členů výboru,
c. o způsobu majetkoprávního vypořádání při zániku spolku, včetně jmenování
likvidátora.
Členská schůze je usnášeníschopná je-li přítomna alespoň ½ členů spolku, pokud není
přítomna ½ členů, pak pokračuje členská schůze za 1 hodinu, a to bez ohledu na počet
přítomných členů a pohlíží se na ní jako na usnášeníschopnou.
K platnosti usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů. K rozhodnutí o volbě
výboru a k rozhodnutí o změně stanov je však třeba 4/5 všech přítomných členů.
Hlasování je veřejné, pokud jde o věci personální, tak tajné. Požádá-li člen o tajné
hlasování, pak musí být o jeho návrhu hlasováno.
O průběhu a usnesení se pořizuje písemný záznam, který podepisuje předseda spolku
nebo výkonný ředitel a zapisovatel.
Čl. 8
Výbor
Výbor spolku se skládá z 3 členů. Členy výboru je předseda, výkonný ředitel a
tajemník.
Výbor je výkonným orgánem spolku a spravuje spolek v rozsahu svých pravomocí.
Délka volebního období výboru spolku není omezena.
Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o věcech, které nepřísluší členské
schůzi.
Hlavní úkolem výboru je:
a. přijímat nové členy,
b. svolávat členskou schůzi,
c. rozhodovat ve finančních věcech spolku,
d. stanovovat výši členských poplatků,
e. navazovat partnerskou činnost s veřejnými a soukromými subjekty,
f. přijímání provozního řádu a jeho změn,
g. volba a odvolání členů výboru,
h. schvalování rozpočtu spolku,
ch. dále se činnost výboru řídí čl.8 bodem 4.

6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. K přijetí
usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.
7. Schůzi výboru svolává předseda nebo výkonný ředitel.
8. O činnosti výboru předkládá výkonný ředitel zprávu členské schůzi.
Čl. 9
Zánik spolku
1. Spolek zaniká
a. Rozhodnutím členské schůze o dobrovolném rozpuštění spolku.
b. Rozhodnutím členské schůze o dobrovolné sloučení s jiným spolkem.
c. Pravomocným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti o jeho rozpuštění.
Čl. 10
Závěrečné ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti následující den po jejich zapsání do veřejného
rejstříku.

Za Česká fotovoltaická asociace, z.s.:

…………………………….
Ing. Michael Schmid, LL.M.
předseda spolku

………………………………
Ing. Petr Maule, LL.M., MBA
výkonný ředitel spolku

V Plzni dne 20. srpna 2016

