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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

  Článek 1.

Název a sídlo 

Spolek nese název:   "Český komitét CIRED, z.s." (výše a dále jen "Spolek“). 

Sídlem spolku je   Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 00 

Identifikační číslo:  65992849  

Založení spolku: Rozhodnutím Ministerstva ČR ze dne 20.11.1996 č.j. II/S-OS/1-

31163/96-R 

Registrace spolku:  Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 7807 

Zkratka názvu:  ČK CIRED  

  Článek 2.

Stanovy 

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů, volených orgánů Spolku se řídí těmito 
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

  Článek 3.

Právní povaha a územní působnost 

1. Spolek je založen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2. V právních vztazích vystupuje spolek svým jménem; za své závazky odpovídá svým 

majetkem. 
3. Spolek nabyl právní způsobilosti registrací u Ministerstva vnitra České republiky a je 

založen na dobu neurčitou. 
4. Spolek je kolektivním členem mezinárodní nevládní organizace CIRED (Mezinárodní 

konference o elektrických distribučních sítích).  
V anglickém jazyce se spolek nazývá - CIRED Czech National Committee.   

  Článek 4.

Cíle, poslání a principy spolku 

Cílem Spolku je propojení národního a mezinárodního fóra odborníků pracujících v oblasti 
výzkumu, projekce, výstavby, provozování a údržby elektrických sítí. 

  Článek 5.

Hlavní činnost spolku 

1. Cílem Spolku je napomáhat činnosti CIRED na národní i mezinárodní úrovni. 
2. K naplňování svých cílů Spolku tento zejména: 

a. Zajišťuje výměnu vědeckých a technických informací z oblasti energetiky, zvláště: 
i. Organizuje setkání jednotlivců, organizací, institucí a úřadů, pořádá 

vzdělávací akce a přednášky. 
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ii. Šíří odborné i vědecké informace. 
iii. Spolupracuje s českými i zahraničními univerzitami a vědeckými pracovišti, 
iv. Informuje odbornou veřejnost. 

b. Zajišťuje stálý kontakt s CIRED s jeho národními komitéty v jiných zemích, zvláště: 
i. Vysílá členy Spolku nebo vybrané odborníky na mezinárodní setkání CIRED 

nebo i mimo setkání CIRED. 
ii. Doporučuje a vysílá členy Spolku a české odborníky pro práci v 

mezinárodních pracovních skupinách CIRED. 
iii. Vysílá členy Spolku nebo vybrané odborníky k návštěvě národních komitétů 

CIRED v jiných zemích. 
iv. Organizuje mezinárodní setkání CIRED na území České republiky. 
v. Pořádá pracovní a vzdělávací pobyty členů Spolku, či vybraných odborníků, z 

České republiky i ze zahraničí. 
c. Propaguje Spolek a CIRED a členství v něm, zvláště: 

i. Poskytuje informace o činnosti Spolku a o činnosti CIRED médiím,  
ii. Vydává a šíří propagační materiály. 

d. Podporuje realizaci vědeckých a technických novinek v energetice, zvláště: 
i. Jedná s úřady, státními orgány a jinými veřejnoprávními institucemi 

působícími v oblasti energetiky. 
ii. Jedná se soukromoprávními subjekty, jejichž činnost se dotýká energetiky, 
iii. Spolek hradí náklady na účast členů Spolku při akcích, které jsou v plánu 

činnosti jednotlivých pracovních skupin Spolku. 

II. ČLENSTVÍ 

  Článek 6.

Členství obecně 

1. Členem Spolku mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby. 
a. Fyzické osoby mají členství individuální. 
b. Právnické osoby mají členství kolektivní. Při kolektivním členství náleží práva a 

povinnosti člena právnické osobě. Ta bude sama rozhodovat, která z fyzických 
osob ji bude, v tom kterém případě, jako člena zastupovat. Pro svoji účast 
v působení ve statutárních orgánech Spolku je právnická osoba povinna pověřit 
jednu fyzickou osobu. 

2. Členství ve Spolku je řádné nebo čestné. Čestný předseda a čestní členové mají 
stejná práva a povinnosti jako řádní členové, nejsou však povinni platit členské 
příspěvky. Čestný předseda má právo účastnit se jednání Rady. Čestné členství je 
oceněním zásluh a dlouhodobé činnosti v ČK CIRED. Čestné předsednictví je oceněním 
mimořádných zásluh o ČK CIRED. Čestné členství a čestné předsednictví nabízí písemně 
Rada. Čestný člen a Čestný předseda nemají právo hlasovat na Členském shromáždění. 

  Článek 7.

Vznik a zánik členství 

1. Řádné členství ve Spolku vzniká rozhodnutím Rady na základě písemné přihlášky 
(písemné žádosti o členství) zájemce. Čestné předsednictví a čestné členství ve 
spolku nabízí Rada a vzniká dnem, kdy je Radě doručen písemný souhlas vybrané osoby k 
přijetí za čestného člena. Členství vzniká na základě většinového konsensu hlasováním 
členů Rady. 
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2. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 
let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní 
příslušnosti.  

3. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná 
její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 

a. Fyzická osoba je tzv. individuálním členem Spolku, je nadána jedním hlasem, 

b. Právnická osoba je tzv. kolektivním členem Spolku, je nadána dvěma hlasy. 

4. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 
právního nástupce. Povaha členství určuje počet hlasů na Členském shromáždění a výši 
členských příspěvků. 

5. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Rady o přijetí její žádosti o členství v souladu 
s odstavcem č. 1 tohoto článku. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.  

6. Členem Spolku může být každý, kdo souhlasí s posláním Spolku a vyplní a doručí členskou 
přihlášku do sídla Spolku. 

7. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: 

a. Dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného 

oznámení o ukončení členství Radě; 

c. Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

d. Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze 

Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Rada má právo 

vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku, 

nebo pro porušení členských povinností; 

e. Zánikem Spolku; 

f. Rozhodnutím Členského shromáždění o přeměně Spolku na jinou právní formu 

v souladu s § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. 

g. Členství ve Spolku také zaniká 30 den po doručení upomínky pro zaplacení 

členského příspěvku, v případě, že v této lhůtě člen členský poplatek nezaplatí. 

8. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 

  Článek 8.

Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen Spolku má právo: 

 podílet se na činnosti Spolku 

 být pravidelně informován o dění ve Spolku 

 podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku 

 obdržet odpověď na své podání v přiměřené době 

 volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku 

 zúčastnit se všech činností Spolku 

 ukončit dobrovolně členství ve Spolku 

2. Každý člen Spolku má povinnost: 

 platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Členské shromáždění 

 chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku 

 dodržovat stanovy Spolku 

 aktivně se podílet na činnosti Spolku 
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 pravidelně se informovat o dění ve Spolku 

 respektovat usnesení Spolku (Členského shromáždění) a jeho Rady 

 oznámit změnu adresy za účelem doručování písemností Spolku 

  Článek 9.

Seznam členů 

1. Spolek vede seznam členů. Seznam členů Spolku je neveřejný. V seznamu členů se u 
každého člena uvádějí následující údaje: 

Fyzické osoby:   Právnické osoby: 

Jméno a příjmení     Název 

Bydliště       Sídlo 

     IČ: 

      

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Tajemník. Tajemník provede zápis nového člena 
do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výmaz člena provede Tajemník ze 
seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 

3. Tajemník je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který 
o výpis písemně požádá. 

III. ORGÁNY SPOLKU 

  Článek 10.

Přehled orgánů 

1. Organizační strukturu Spolku tvoří: 
a. Členská schůze, 
b. Rada, kterou tvoří 5 členů (předseda Rady, tajemník, hospodář a dva řádní 

členové), 
c. Kontrolní skupina 

2. O případné odměně za výkon funkce v orgánech Spolku rozhoduje Členské shromáždění. 
3. Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem 

členství ve Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu 
Členským shromážděním, doručením odstoupení z funkce do sídla Spolku. 

  Článek 11.

Členské shromáždění 

1. Členské shromáždění je shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. 
2. Členské shromáždění projednává činnost Spolku za uplynulý rok, přijímá zásady činnosti 

pro následující rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci orgánů Spolku a přijímá další 
rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do jeho působnosti tak 
náleží: 

 určit hlavní zaměření činností Spolku, 
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 rozhodovat o změně stanov, 

 přijímat, měnit a rušit vnitřní směrnice Spolku, 

 schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období 
předkládané Radou, 

 rozhodovat o existenci povinnosti členského příspěvku 

 schvalovat výsledek hospodaření Spolku 

 volit Radu,   

 jmenovat likvidátora při zániku Spolku 

 hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů 

 rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku 

 rozhodnout o přeměně Spolku 

 

3. Členské shromáždění je svoláváno Radou podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to 
bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího 
kalendářního roku, nejpozději do 30. 6. každého roku. 

4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svoláno mimořádné 
Členské shromáždění. Předseda Rady je povinen svolat mimořádné Členské shromáždění 
nejpozději do čtyř týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení 
důvodu, program mimořádného Členského shromáždění a seznam členů, kteří žádají svolání 
mimořádného Členského shromáždění. Nesvolá-li Předseda Rady zasedání Členského 
shromáždění do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat 
zasedání Členského shromáždění na náklady spolku sám. 

5. Právo zúčastnit se Členského shromáždění, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni 
členové Spolku, vyjma čestných členů Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se 
zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o 
skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo 
způsobit újmu, nelze mu je poskytnout: 

a. Člen fyzická osoba má při hlasování jeden hlas – individuální členství. 

b. Člen právnická osoba má při hlasování dva hlasy – kolektivní členství. 

6. Pozvánka na Členské shromáždění spolu s jejím programem musí být rozeslána členům 
nejméně patnáct dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně 
omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Členského shromáždění lze 
odvolat nebo odložit.  

7. Pozvánka na Členské shromáždění musí být písemná, lze ji doručit jak prostřednictvím 
držitele poštovní licence, tak prostřednictvím elektronické pošty na registrovanou adresu 
člena Spolku. 

8. Členské shromáždění je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech hlasů členů 
Spolku. Usnesení Členského shromáždění se přijímá většinou hlasů přítomných členů: 

a. K přijetí rozhodnutí o změně stanov, o rozhodnutí o změně zrušení, sloučení 

Spolku s jiným Spolkem a o naložení s majetkem Spolku je třeba souhlasu 

dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů řádných členů Spolku. 

b. Rozhoduje-li Členské shromáždění o porušení členských povinností člena 

Spolku, může se dotčený člen k věci vyjadřovat, nemůže však o tom, zda 

porušil členská práva, hlasovat. 

9. Za právnickou osobu – kolektivního člena jedná statuární orgán, pověřený zaměstnanec 
nebo jiná osoba, která se však musí prokázat písemným zmocněním oprávněného orgánu 
jednat za právnickou osobu. 

10. Jednání Členského shromáždění řídí tajemník Rady nebo předseda Rady. Zasedání se řídí 
programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce. Členské shromáždění zvolí na začátku 
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zasedání z řad členů Rady nebo Kontrolní skupiny jednoho zapisovatele a jednoho 
ověřovatele zápisu zasedání. 

11. Předseda Rady zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členského shromáždění do třiceti dnů 
od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho 
tím pověřilo Členské shromáždění. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a 
kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým 
byl zápis vyhotoven. Zápis musí být podepsán zapisovatelem a ověřovatelem. 

12. Není-li Členské shromáždění usnášeníschopné, svolá Rada náhradní Členské shromáždění 
tak, aby se konalo do 30 dnů ode dne původního Členského shromáždění.  

13. Mimořádné Členské shromáždění je Rada povinna svolat do 30 dnů od písemné žádosti 
Kontrolní skupiny. 

14. Kontrolní skupina je oprávněna svolat mimořádné Členské shromáždění zjistí-li, že činnost 
Spolku nebo jeho orgánů je v rozporu s právními předpisy. Kontrolní skupina je povinna 
svolat toto mimořádné Členské shromáždění do 30 dnů ode dne, kdy zjistila pochybení 
uvedená ve větě první tohoto odstavce. 

  Článek 12.

Rada 

1. Rada je statutárním a výkonným orgánem Spolku  a řídí jeho činnost ve všech 
oblastech v období mezi zasedáními Členského shromáždění. 

2. Rada rozhoduje o všech záležitostech Spolku s výjimkou těch, které spadají do výlučné 
působnosti Členského shromáždění. Rada řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a 
vnitřními směrnicemi Spolku i usneseními Členského shromáždění po celé své funkční 
období. 

3. Jménem Spolku navenek jedná kterýkoliv člen Rady. Členské shromáždění nebo Rada 
můžou stanovit, že k některým jednáním je třeba jejich předchozího souhlasu. Tato vnitřní 
omezení však nezpůsobují neplatnost jednání člena Rady navenek, ledaže třetí osoba o 
vnitřních omezeních věděla nebo, vzhledem ke všem okolnostem, musela vědět. 

4. Rada odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, 
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování 
poslání Spolku. Právo nakládat s finančními prostředky Spolku mají radou pověření členové 
Rady. 

5. Členem Rady může být jen člen Spolku: 
6. Fyzická osoba, 
7. Pověřený zaměstnanec nebo jiná osoba za člena s kolektivním členstvím (právnická osoba), 

která se však musí prokázat písemným zmocněním oprávněného orgánu právnické osoby. 
8. Rada má pět členů. Rada je usnášení schopná v přítomnosti alespoň tří členů Rady.  
9. Funkční období Rady je pětileté. 
10. Člen Rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Radě. V 

takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, který je v prohlášení uveden jako den 
ukončení členství v Radě. 

11. Rada volí ze svého středu předsedu, tajemníka a hospodáře.  
12. Předseda řídí činnost Rady a reprezentuje Spolek navenek. 
13. Tajemník zajišťuje administrativní chod Spolku a komunikaci mezi členy a orgány Spolku a 

mezi orgány Spolku navzájem. Zastupuje předsedu Rady v době jeho déle trvající 
nepřítomnosti. Vede seznam členů Spolku a přijímá členské přihlášky. 

14. Hospodář dohlíží na hospodaření Spolku a zajišťuje správu financí Spolku. 
15. Rada se schází nejméně dvakrát ročně na výzvu předsedy.  
16. Pokud dojde k uvolnění (abdikaci) více než dvou členů Rady, svolají zbylí členové Rady 

mimořádné Členské shromáždění a to do třiceti dnů ode dne, kdy tato situace nastane. 
17. Rada předkládá výročnímu Členskému shromáždění zprávu o činnosti Spolku v uplynulém 

roce a o hospodaření Spolku za uplynulý rok. 
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  Článek 13.

Kontrolní skupina 

1. Kontrolní skupina dohlíží na činnost Spolku a jeho orgánů, je-li v souladu s právními 
předpisy a stanovami. 

2. Svá zjištění předkládá Kontrolní skupina výročnímu Členskému shromáždění. 
3. Zjistí-li, že činnost Spolku nebo jeho orgánů je v rozporu s právními předpisy, je Kontrolní 

skupina povinna bez odkladu svolat mimořádné Členské shromáždění a navrhnout na ní 
nápravu nalezených zjištění. 

4. Členem Kontrolní skupiny může být: 
5. Fyzická osoba, 
6. Pověřený zaměstnanec nebo jiná osoba za člena s kolektivním členstvím (právnická osoba), 

která se však musí prokázat písemným zmocněním oprávněného orgánu právnické osoby. 
7. Kontrolní skupina má tři členy. Funkční období je pětileté. 
8. Člen kontrolní skupiny může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 

Kontrolní skupině. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, který je v prohlášení 
uveden jako den ukončení členství v Kontrolní skupině. 

9. Kontrolní skupina volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. 
10. Kontrolní skupina se schází nejméně jednou ročně na výzvu jejího předsedy a rozhoduje 

nadpoloviční většinou všech členů Kontrolní skupiny. 
11. Pokud dojde k uvolnění (abdikaci) více než jednoho člena Kontrolní skupiny je Kontrolní 

skupina povinna podat Radě podnět k svolání Členského shromáždění do 10 dnů ode dne 
kdy taková skutečnost nastala. 

IV. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 

  Článek 14.

Majetek a hospodaření spolku 

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských 
příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých 
činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat 
prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí 
být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle 
Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj 
vedlejší činnosti Spolku.  

3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného 
naplňování poslání a cílů Spolku. 

4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu 
dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku. 

5. Předseda může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak 
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku 
určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.  

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Radou. 
7. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních 

předpisech a směrnicích Spolku. 
8. Rada rozhoduje o rozsahu a úhradě nákladů členům Spolku na odborných akcích. 
9. Členské shromáždění rozhoduje o užití případných přebytků hospodaření Spolku zjištěných 

na konci kalendářního roku na základě návrhů Rady. 
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  Článek 15.

Členské příspěvky 

1. Členské příspěvky člena Spolku jsou roční, nevratné a jsou splatné předem vždy 30 den 
po konání řádného Členského shromáždění.  

2. Výši ročních členských příspěvků nebo změnu termínu splatnosti členských příspěvků 
schvaluje Členské shromáždění na návrh Rady. 

3. Výše nově stanovených členských příspěvků, či změna termínu splatnosti členských 
příspěvků bude uvedena v zápisu z Členského shromáždění, které změny schválilo. 

4. Povinnost splacení členských příspěvků se na čestné členy Spolku nevztahuje. 

  Článek 16.

Účetnictví 

1. Spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy. Za vedení účetnictví 
odpovídá Rada. 

2. Každý člen Spolku má právo nahlédnout do účetnictví Spolku po předchozí písemné 
žádosti a v místě, kde se účetní dokumenty uchovávají. Účetní dokumenty jsou 
uchovávány na území České republiky u hospodáře nebo v sídle Spolku. 

  Článek 17.

Zánik sdružení 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členského 
shromáždění nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. Při zániku Spolku Členské shromáždění jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví 
do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným 
způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku. 

3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh 
na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členské shromáždění. Nebude-li návrh na 
rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve 
lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členské shromáždění předchozí návrh zamítlo.  

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.  

V. Závěrečná ustanovení 

1. Znění těchto stanov bylo schváleno Členským shromážděním konaným dne 8. 3. 2016, jehož 
konání je potvrzeno zápisem ze dne 8. 3. 2016. 

2. Znění těchto stanov je účinné od 8. 3. 2016. 

 
 


