Stanovy spolku

Česká bioplynová asociace z.s.
§ 1 - Sídlo spolku
Sídlem spolku Česká bioplynová asociace z.s., IČ 270 56 741 (dále jen "asociace") jsou
České Budějovice, Na Zlaté stoce 1619, PSČ 370 05.
§ 2 – Účel spolku
Česká bioplynová asociace byla založena s posláním stát se národní technologickou
platformou v oblasti bioplynu, identifikovat a hájit zájmy v této oblasti, prosazovat tyto
zájmy na evropské úrovni a realizovat vědecko-výzkumné a technologické inovační
aktivity.
Cílem činnosti asociace je především:
1)
sdružování zájemců o problematiku výroby a využití bioplynu,
2)
sledování a podpora výzkumu, vývoje, inovací a zavádění nových technologií
v oblasti produkce a využití bioplynu, resp. dalších obnovitelných zdrojů energie,
3)
zapojení se do aktivit příslušných evropských technologických platforem,
4)
zpracování a aktualizace vize rozvoje, strategické výzkumné agendy a
implementačního akčního plánu v oblasti bioplynu,
5)
výměna zkušeností mezi členy a dalšími odborníky, vytvoření vztahu mezi vědou,
výzkumem, školstvím, průmyslem a zemědělstvím,
6)
zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu a zemědělství,
7)
účast v legislativním a normotvorném procesu, na vzniku bezpečnostních předpisů,
8)
pořádání vzdělávacích a konferenčních akcí k problematice výroby a využití
bioplynu,
9)
vlastní výzkum a vývoj, propagační a publikační činnost v oblasti bioplynu,
10) spolupráce s vědeckými a odbornými institucemi a provozovateli BPS v zahraničí,
11) poradenství, certifikace, zkušebnictví a další servis pro výrobu a využití bioplynu.
§ 3 - Členství, členská práva a povinnosti
1) Členství v asociaci je dvojí:
a) registrované,
b) činné.
2) Vznik členství
a) Registrovaným členem je každý, kdo se přihlásí za člena asociace a nesplňuje
podmínky činného členství, nebo se registruje jako uživatel na webových stránkách
asociace.
b) Činné členství v asociaci vzniká pro fyzickou i právnickou osobu po podání přihlášky
na základě přijetí představenstvem asociace, a to dnem tohoto přijetí. Podmínkou
činného členství je řádné placení ročního členského příspěvku a řádná účast na
valných shromážděních.
Představenstvo vede a každoročně aktualizuje seznam činných členů. Zápisy a výmazy
týkající se členství osob v asociaci, v rozsahu jméno/název, IČ nebo rodné číslo,
bydliště/sídlo a kontakty, provádí pověřený člen představenstva na základě usnesení
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představenstva. Seznam je přístupný k nahlédnutí pouze pro členy asociace, a to
v rozsahu seznamu jmen/názvů osob a jejich bydlišť/sídel.
3) Členství zaniká
a) úmrtím nebo zánikem člena,
b) na základě písemné žádosti projednáním v představenstvu,
c) vyloučením na základě usnesení představenstva.
Nezaplacení členských příspěvků v řádném termínu ani po následném upozornění je
důvodem k zániku činného členství. To je nahrazeno členstvím registrovaným, pokud člen
nepodá žádost o ukončení členství. Proti vyloučení je možné se odvolat k valnému
shromáždění.
4) Práva a povinnosti
Registrovaný člen má právo na informace a na účast v diskusích organizovaných asociací
zejména prostřednictvím webových stránek. Každý činný člen má právo účastnit se
valného shromáždění asociace, promlouvat zde a podávat návrhy či žádat vysvětlení,
dále má rovněž právo na výhody, které jsou členům poskytovány, a na účast v
odborných workshopech. Každý činný člen má právo na valném shromáždění hlasovat,
volit a jako fyzická osoba být volen do orgánů asociace.
Roční členský příspěvek činného člena činí u nepodnikající fyzické osoby 500 Kč, u
právnických osob a podnikatelů je stanoven představenstvem na základě jejich
kategorizace. Členský příspěvek je člen povinen zaplatit každoročně do 31.3. běžného
roku.
Každý člen je rovněž povinen účastnit se jednání orgánů asociace, do nichž byl zvolen,
nebo na základě svého svolení jmenován a respektovat usnesení těchto orgánů. Člen
nesmí svým vystupováním poškozovat zájmy asociace ani její dobré jméno. Při porušení
těchto povinností je představenstvo oprávněno člena vyloučit. Pokud svým jednáním
způsobí člen škodu jinému členovi nebo členům asociace, je povinen tuto škodu nahradit.
§ 4 - Orgány
Asociace má tyto orgány:
1) valné shromáždění,
2) představenstvo,
3) revizní komise,
4) odborné sekce a pracovní skupiny.
§ 5 - Valné shromáždění
Valné shromáždění je nejvyšším orgánem asociace a sestává ze všech činných členů
asociace. Do jeho působnosti spadá především schvalování změn stanov, hospodaření,
rozpočtu a zásadních aktivit asociace, dále volba a odvolání členů představenstva
asociace a revizní komise. Valné shromáždění si však k rozhodnutí může vyhradit
jakoukoli otázku.
Valné shromáždění svolává předseda asociace, případně jím pověřený člen
představenstva, alespoň jednou ročně, zpravidla v prvním kalendářním pololetí, a to
písemnou pozvánkou zaslanou všem členům elektronicky či na vyžádání písemně
nejméně 20 dní přede dnem konání valného shromáždění. Pozvánka musí obsahovat
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místo a čas konání valného shromáždění a navrhovaný program. Připouští se zaslání
pozvánky elektronicky na e-mail uvedený v seznamu členů. Na písemnou žádost více než
25 % činných členů je předseda povinen do 60 dnů od doručení žádosti svolat
mimořádné valné shromáždění s programem navrženým v písemné žádosti.
Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň 30 % činných členů
asociace. Jednání řídí předseda, nebo jím pověřený člen představenstva. K přijetí
usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných činných členů asociace. Každý
činný člen má při hlasování jeden hlas. Při jednání se valné shromáždění řídí navrženým
programem, není-li vážný důvod pro jeho změnu. Tu musí odsouhlasit 100 % přítomných
členů, vyjma návrhu na odvolání člena představenstva či revizní komise, kdy postačí
nadpoloviční většina hlasů.
§ 6 - Představenstvo
Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem asociace. Má tři členy, kteří jsou
voleni valným shromážděním na tříleté funkční období. Volen je předseda, místopředseda
a člen představenstva.
Členové představenstva jednají jménem asociace a podepisují za asociaci tak, že k
napsanému či natištěnému názvu asociace připojí svůj podpis vždy alespoň jeden člen
představenstva.
Představenstvo řídí činnost asociace, odpovídá za její hospodaření, tvorbu a plnění
rozpočtu, plánování činnosti a koncepční práci v odborných sekcích, přijímá nové členy,
uděluje činné členství a svolává valné shromáždění. Jednání představenstva svolává a
řídí předseda nebo jím pověřený člen představenstva. Představenstvo může jednat také
způsobem per rollam nebo pomocí elektronických a komunikačních technických
prostředků. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který je po ověření přístupný
všem členům asociace.
§ 7 - Revizní komise
Revizní komise je kontrolním orgánem asociace a je tříčlenná. Má za úkol kontrolovat
pravidelně, nejméně pak jednou ročně hospodaření asociace a podávat o tom zprávu
valnému shromáždění. Členové komise jsou voleni valným shromážděním na funkční
období tří let. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu. V případě, že některý z
členů v průběhu funkčního období ukončí svou činnost v komisi, zemře nebo je odvolán,
jsou zbývající dva členové povinni kooptovat nového člena na období do nejbližšího
valného shromáždění.
§ 8 – Odborné sekce a pracovní skupiny
Pro odbornou práci v sekcích a pracovních skupinách a členství v nich schvaluje valné
shromáždění dle potřeby zvláštní statut.
§ 9 - Členství v orgánech
Člen představenstva nesmí být členem revizní komise asociace. Jiný zákaz konkurence
není stanoven. Za prácí v představenstvu a revizní komisi mají členové těchto orgánů
právo na odměnu. Výši odměny schvaluje valné shromáždění asociace.
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Členství v orgánu se může člen vzdát písemnou rezignací doručenou na adresu asociace.
Členství v orgánu poté zaniká projednáním v představenstvu asociace, nejpozději však
koncem měsíce následujícího po doručení rezignace. Členství v orgánu zaniká rovněž
dnem, k němuž byl člen orgánu odvolán orgánem, jenž ho do funkce zvolil.
§ 10 - Zásady hospodaření
Představenstvo hospodaří dle schváleného rozpočtu, zajišťuje řádné vedení účetnictví a
zdroje pro financování činnosti. Není oprávněna brát si úvěry, zápůjčky ani jinak se
zadlužovat bez předchozího souhlasu valného shromáždění. Hlavním příjmem asociace
jsou členské příspěvky, granty, dary, dotace či příspěvky od státu, nadací, fondů a
dalších institucí. Dalšími příjmy jsou poplatky od účastníků akcí připravených asociací
nebo příjmy z poskytnutých služeb.
Vedlejší hospodářská činnost slouží výhradně k podpoře hlavní činnosti a hospodárnému
využití spolkového majetku. Pokud asociace dosáhne zisku, bude vždy věnován na
posílení asociace a rozvoj její činnosti dle § 2 stanov.
Předmětem vedlejší hospodářské činnosti jsou výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
§ 11 - Ostatní ustanoveni
Asociace nemá organizační jednotky. Vznikla na dobu neurčitou, o způsobu jejího
eventuálního zániku a rozdělení majetku rozhoduje valné shromáždění.
V Praze dne 28.5.2015
Za správnost:

Ing. Jan Matějka
místopředseda představenstva České bioplynové asociace z. s.
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