
 Strana 1 z 7 

STANOVY 

spolku 

Asociace komunitní energetiky ČR z. s. 

Článek I. 
Název a sídlo 

1. Název spolku: Asociace komunitní energetiky ČR z. s. (dále také jen „asociace“ nebo 
„spolek“). 
Součástí názvu asociace je zkratka z. s. sloužící v souladu s právními předpisy k 
identifikaci typy právnické osoby.  

2. Sídlem asociace je obec: Praha.  

Článek II. 
Účel a hlavní a vedlejší činnosti asociace 

1. Účel asociace 

1.1 Účelem asociace je podpora rozvoje komunitní energetiky v České republice. 

2. Hlavní činnosti asociace 

2.1 Pro dosažení účelu uvedeného v odst. 1 bod 1.1 tohoto článku shora, asociace vyvíjí 
zejména (nikoliv výlučně) následující činnosti: 
a) systematicky informovat o výhodách a přednostech komunitní energetiky a o 

trendech jejího vývoje;  
b) ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku Vlády České republiky s cílem vytvářet 

optimální podmínky pro řádné fungování a dlouhodobě udržitelný a společensky 
zodpovědný rozvoj komunitní energetiky v České republice;  

c) expertně připomínkovat návrhy právních předpisů přímo i nepřímo se týkajících 
komunitní energetiky, případně i energetiky jako celku;    

d) provádět výzkum, vývoj, osvětu a vzdělávání v oblasti komunitní energetiky;  
e) prezentovat své členy na vybraných veletrzích, výstavách, konferencích a odborných 

seminářích v České republice i v zahraničí; 
f) všestranně pečovat o své členy a o zajišťování jejich potřeb v oblasti energetiky s 

využitím energetického trhu; 
g) provádět odbornou konzultační činnost v oblasti komunitní energetiky pro své členy i 

pro externí subjekty;  
h) sdružovat energetická společenství přispívající k tvorbě komunitní energetiky. 

2.2 K naplnění svého účelu bude asociace spolupracovat se státními orgány a organizacemi, s 
orgány místní samosprávy, s neziskovými organizacemi v České republice i zahraničí a s 
právnickými a fyzickými osobami. 
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3. Vedlejší činnosti asociace 

3.1 Jelikož je provozování hlavní činnosti asociace spojeno s náklady, může asociace 
vykonávat i hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti 
vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití 
spolkového majetku. 

4. Respekt k právním předpisům 

4.1 Při výkonu svých činností postupuje asociace vždy v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy České republiky. 

Článek III. 
Členství v asociaci 

1. Členství v asociaci je dobrovolné a váže se na osobu člena asociace. 

2. Členství nepřechází na právní nástupce členů.  

3. Členství v asociaci není na překážku členství v jiných spolcích či jiných právnických 
osobách, jejichž činnost není v rozporu s posláním asociace. 

4. Členem asociace může být fyzická i právnická osoba.  

5. Fyzická osoba může být členem asociace až po dosažení věku 18 [slovy: osmnáct] let.  

6. Členství v asociaci je dvojího druhu: 
a) normální; 

b) privilegované. 

7. Členství v asociaci vzniká na základě schválení písemné přihlášky prezidentem asociace. 
Přihláška obsahuje nejméně následující informace (závislé na typu osoby, která přihlášku 
podává):  

a) fyzická osoba:  

- jméno a příjmení;  

- datum narození;  

- adresa trvalého bydliště a doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy 
trvalého bydliště);  

- kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa; 

- druh členství, o které má osoba, která se chce stát členem asociace zájem.  

b) právnická osoba:  

- název;  

- IČO;  

- sídlo;  

- kontaktní osoba za právnickou osobu oprávnění ji zastupovat;  

- kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa; 
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- druh členství, o které má osoba, která se chce stát členem asociace zájem.  

8. K zániku členství dochází následujícím způsobem:  

a) doručením oznámení o vystoupení člena prezidentovi asociace;  
b) u člena – fyzické osoby – úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého;  
c) u člena – právnické osoby – jejím zrušením v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy;  

d) zánikem asociace;  
e) vyloučením člena prezidentem;  
f) prodlením s úhradou členského příspěvku delším než 3 [slovy: tři] měsíce ode dne 

jeho splatnosti, pokud prezident v daném konkrétním případě nerozhodne jinak; 

g) případně z jiného důvodu stanoveného právními předpisy.  

9. Zápis a výmazy v seznamu členů asociace provádí prezident nebo jím pověřená osoba při 
vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.  

10. V případě zániku členství člena v asociaci se mu nevrací zaplacené členské příspěvky ani 
jiná plnění poskytnutá ve prospěch asociace s výjimkou případných záloh na členský 
příspěvek uhrazených členem ve prospěch asociace na další období, po které již člen, 
jehož členství zaniklo nebo má zaniknout, nebude členem asociace. 

Článek IV. 
Práva a povinnosti člena 

1. Člen asociace má následující práva:  

a) účastnit se činnosti asociace a jeho orgánů a být o této činnosti informován;  
b) účastnit se členské schůze, volit orgány asociace;  

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti asociace;  
d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti asociace.  

2. Člen asociace má následující povinnosti:  
a) dodržovat tyto stanovy;  

b) jednat v souladu s cíli asociace;  
c) respektovat rozhodnutí orgánů asociace a řídit se jejich pokyny;  
d) aktivně hájit zájmy asociace, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, 

které by byly v rozporu se zájmy asociace;  

e) platit členské příspěvky – výši členských příspěvků stanoví prezident asociace.  

3. Do volených orgánů asociace může být zvolen jen (i) člen s privilegovaným členstvím 
nebo (ii) zástupce člena s privilegovaným členstvím, pokud se jedná o člena – právnickou 
osobu, přičemž za zástupce člena s privilegovaným členstvím se pro účely tohoto 
odstavce považuje fyzická osoba, která je (a) statutárním orgánem, nebo (b) členem 
statutárního orgánu člena - právnické osoby s privilegovaným členstvím. 
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Článek V. 
Orgány asociace 

1. Asociace má následující orgány:  

- členská schůze;  

- prezident.  

2. Asociace nevytváří jako své orgány kontrolní komisi ani rozhodčí komisi.  

Článek VI. 
Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem asociace je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská 
schůze rozhoduje o důležitých věcech týkajících se asociace, a to konkrétně:  

a) schvaluje stanovy asociace a změny stanov asociace;  
b) schvaluje otázky zásadního významu předložené prezidentem členské schůzi; 
c) projednává a schvaluje závěrečnou zprávu o hospodaření včetně roční účetní 

závěrky; 

d) volí a odvolává prezidenta;  
e) rozhoduje o zrušení asociace; 
f) rozhoduje o dalších záležitostech, které ji výslovně svěřují tyto stanovy nebo právní 

předpisy.  

2. Zasedání členské schůze je svoláváno prezidentem podle potřeby, nejméně však 1 [slovy: 
jednou] ročně. Prezident je povinen svolat do 1 [slovy: jednoho] měsíce členskou schůzi, 
pokud jej o to požádá písemně alespoň 1/3 [slovy: jedna třetina] členů asociace nebo 
kontrolní komise, pokud byla zřízena. 

3. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá prezident pozvánkou v písemné formě 
poštou nebo v elektronické formě pomocí elektronické pošty na kontaktní adresu nebo 
elektronickou adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem asociace 
uvedenou kontaktní adresu, přičemž odeslání pozvánky musí být provedeno nejpozději 
30 [slovy: třicet] dnů před konáním členské schůze. Součástí pozvánky je návrh 
programu členské schůze.  

4. Každý člen asociace se může vzdát práva na řádné svolání členské schůze a tato 
skutečnost se poznamená v zápisu z takové členské schůze.  

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň ½ [slovy: jedna polovina] 
všech členů asociace.  

6. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním.  

7. Každý člen má při rozhodování 1 [slovy: jeden] hlas, pokud pro konkrétní rozhodnutí 
není těmito stanovami určeno jinak; hlasy členů si jsou rovny. 

8. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných 
členů, pokud tyto stanovy nebo právní předpisy neurčí jinak. Pro rozhodnutí o (i) přijetí 
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změny stanov asociace nebo (ii) odvolání prezidenta je potřeba souhlasu nejméně ½ 
[slovy: jedna polovina] hlasů všech členů asociace a souhlasu alespoň 1 [slovy: jednoho] 
zakládajícího člena asociace, přičemž zakládající členy asociace jsou ti členové asociace, 
kteří se zúčastnili ustavující schůze asociace, tj. Energetické družstvo vlastníků 
fotovoltaických elektráren, IČO: 09921192, Ekocesta a.s., IČO: 07664761, Sysel 
Energie a.s., IČO: 09293507 (dále také jen „zakládající členové“). Všichni zakládající 
členové jsou členy asociace s privilegovaným členstvím. 

9. Prezident asociace zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 30 [slovy: 
třiceti] dnů ode dne jeho ukončení. Nemůže-li zápis ze zasedání členské schůze zajistit 
prezident asociace dle předchozí věty, vyhotoví zápis ze zasedání členské schůze ten, kdo 
zasedání členské schůze předsedal nebo ten, koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu 
musí být patrné, nejméně (i) kdo zasedání členské schůze svolal, (ii) jak a kdy se zasedání 
členské schůze konalo, (iii) kdo zasedání členské schůze zahájil, (iv) kdo zasedání 
členské schůze předsedal, (v) jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, (vi) 
jaká usnesení členská schůze přijala a (vii) kdy byl zápis vyhotoven. 

Článek VII. 
Prezident 

1. Prezident je statutárním orgánem asociace a řídí její činnost. 

2. Prezident zastupuje asociaci a jedná jménem asociace vůči třetím osobám ve všech 
záležitostech samostatně. 

3. Prezident je individuálním orgánem a je volen a odvoláván členskou schůzí. 

4. Funkční období prezidenta činí 5 [slovy: pět] let.  

5. Prezident řídí činnost asociace v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi asociace i 
usneseními členské schůze po celé své funkční období a vykonává veškerá rozhodnutí. 

6. Prezident vede a řídí práci asociace v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na 
dodržování stanov, pečuje o rozvoj asociace.  

7. Prezident je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a 
loajalitou.  

8. Prezident asociace zejména, nikoliv výlučně:  
a) svolává členskou schůzi;  

b) řídí činnost a hospodaření asociace;  
c) zodpovídá za vedení účetnictví; 

d) podává zprávu o činnosti a hospodaření za příslušný kalendářní rok;  
e) přijímá a vyřizuje připomínky a náměty členů asociace;  

f) shromažďuje a dokumentuje potřebné materiály a podklady k činnosti asociace;  
g) rozhoduje o přijetí člena asociace ve smyslu ustanovení čl. III. odst. 7 těchto stanov 

a vyloučení člena asociace ve smyslu čl. III. odst. 8 těchto stanov;  
h) je oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou těmito stanovami nebo právními 

předpisy výslovně svěřeny členské schůzi nebo jinému orgánu asociace.  
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Článek VIII. 
Zásady hospodaření 

1. Hospodaření asociace vychází ze všeobecně platných pravidel pro hospodaření spolků. 

2. Asociace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.  

3. Příjmy asociace jsou zejména z následujících zdrojů: 
a) členské příspěvky; 

b) sponzorské dary; 
c) příjmy z organizování odborných a vzdělávacích akcí a konzultační a publikační 

činnosti; 
d) granty; 

e) dotace; 
f) výdělky z akcí pořádaných asociací; 
a tyto zdroje jsou určeny pro financování chodu asociace v zájmu zajištění dosažení jeho 
účelu.  

4. Asociace veškeré své příjmy využívá k naplnění svého účelu a příjmy asociace nejsou 
shromažďovány za účelem vytváření zisku. Získané prostředky asociace je dále možno 
použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti asociace.  

5. O výdajích asociace rozhoduje prezident. 

6. Evidenci o hospodaření vede prezident nebo jim pověřená osoba, která zodpovídá za 
řádné hospodaření asociace.  

Článek IX. 
Zánik a likvidace asociace 

1. Asociace může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské 
schůze nebo z jiného důvodu stanoveného právními předpisy.  

2. Při zániku asociace se provede majetkové vypořádání. Majetkové vypořádání provede 
jmenovaný likvidátor podle ustanovení občanského zákoníku o likvidaci spolku, není-li 
těmito stanovami stanoveno jinak. 

3. Při zániku asociace členská schůze jmenuje likvidátora.  

4. Případný likvidační zůstatek bude rozdělen rovným dílem mezi zakládající členy, kteří 
v době, kdy bude likvidační zůstatek rozdělován, budou členy asociace a pokud by 
žádnému zakládajícímu členu nevznikl nárok na likvidační zůstatek nebo jeho část, 
potom o rozdělení případného likvidačního zůstatku rozhodne prezident. Prezident může 
rozhodnout o převedení likvidačního zůstatku na jinou právnickou osobu s obdobnými 
cíli činnosti. Pokud bude prezidentem rozhodnuto, že likvidační zůstatek nebo jeho část 
má být rozdělen mezi členy asociace, musí být tento zůstatek, nebo jeho stanovená část, 
rozdělen mezi všechny členy asociace stejným dílem; nárok na podíl na likvidačním 
zůstatku však nemá člen, který byl ke dni rozhodování o likvidačním zůstatku v prodlení 
se splněním jakéhokoliv peněžního či majetkového závazku vůči asociaci včetně úhrady 
členského příspěvku.  
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Článek X. 
Publikace 

1. Každý člen asociace, který zaplatil členské příspěvky v plné výši, má právo na odběr 
informačních publikací asociace, které byly asociací byly vydány, pokud prezident u 
konkrétních publikací nestanoví jinak. 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ukáže-li se některé ustanovení těchto stanov jako neplatné či neúčinné, nemá tato 
skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení těchto stanov.  

2. Ve věcech neupravených těmito stanovami se činnost asociace řídí právními předpisy 
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

3. Znění těchto stanov bylo schváleno rozhodnutím ustavující členské schůze konané dne:  
15. 12. 2021. 

4. Znění těchto stanov je účinné od 15. 12. 2021. 

 


