ČESKOSLOVENSKÁ SPOLEČNOST
PRO SLUNEČNÍ ENERGII
STANOVY ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI
PRO SLUNEČNÍ ENERGII
Základní ustanovení
Článek 1
Československá společnost pro sluneční energii (dále jen ČSSE) je právnická osoba podle
zákona č. 116/1985 Sb. a je tvořena dobrovolným sdružením osob, které se zabývají
využíváním sluneční energie ve všech jejích formách.
Článek 2
ČSSE je zřízena rozhodnutím povolujícím nevládní Mezinárodní společnosti pro sluneční
energii (International Solar Energy Society – dále jen ISES) vyvíjet činnost na území České a
Slovenské federativní republiky (ČSFR). ČSSE je její československou sekcí s názvem
uvedeným v Článku 1 stanov. Sídlo ČSSE je na adrese Novotného lávka 5, Praha 1, PSČ
116 68. Ve své činnosti se ČSSE řídí těmito stanovami, vycházejícími ze stanov z r. 1990,
které byly upraveny s ohledem na změny v legislativě v důsledku vzniku následnických států
po zániku ČSFR.

Hlavní cíle ČSSE
Článek 3
Hlavní cíle ČSSE spočívají ve sdružování všech zájemců z řad fyzických i právnických osob,
zajímajících se o využití sluneční energie, a ve snaze zajišťovat jednotný postup při
prosazování tohoto energetického zdroje ve výzkumné, vývojové a aplikační rovině:
a) podporovat rozvoj využití sluneční energie ve všech oblastech, kde její přínos jako
obnovitelné energie umožní snížení spotřeby fosilních paliv včetně snižování následků
s tím spojených a vedoucích ke zlepšování zemského klimatu,
b) podporovat zahraniční spolupráci a účast členů na mezinárodních seminářích,
konferencích a projektech v souladu s cíli ISES a národní sekce ČSSE,
c) podporovat a podle možnosti se i účastnit výzkumu a rozvoje technologií využívání
sluneční energie v České a Slovenské republice, ve spolupráci se státními a veřejnými
institucemi a s privátním sektorem v této oblasti,
d) šířit odborné informace kvalifikovanými pracovníky o možnostech efektivního využití
sluneční energie v České a Slovenské republice,
e) poskytovat vzdělávací a osvětovou činnost pro širokou veřejnost,

f) pořádat kurzy, semináře a exkurze pro projektanty, zaměstnance státní správy,
auditory, a zaměstnance výrobních a obchodních společností,
g) pořádat odborné konference na aktuální témata ve spolupráci s domácími i
zahraničními společnostmi a asociacemi,
h) předávat informace ostatním členů, ze zahraničních aktivit, konferencí a akcí ČSSE,
i) vydávat Zpravodaj ČSSE pro členy národní sekce,
j) zajišťovat publikační a další odbornou a osvětovou činnost,
k) spolupracovat na tvorbě technické normalizace v oblasti obnovitelných energií včetně
začleňování návrhů do národního i evropského systému příslušných norem,
l) prosazovat cíle ČSSE při tvorbě a připomínkování národní legislativy v oblasti
obnovitelných energií,
m) navazovat kontakty a spolupráci se všemi subjekty působícími v oblasti obnovitelných
energií a úspor ostatních druhů energií.

Členství
Článek 4
(1)

Základní podmínkou kteréhokoliv druhu členství je souhlas se stanovami ČSSE,
vyjádřený v písemné přihlášce ke členství v ČSSE. Členství v ČSSE může být řádné
(individuální či kolektivní) a čestné:
a) řádným individuálním členem může být každá fyzická osoba; každá právnická osoba,
která jmenovala fyzickou osobu ji v ČSSE zastupující se stává členem kolektivním,
b) čestným členem se může stát osobnost, která byla navržena výboru kterýmkoliv
členem ČSSE a tento návrh byl schválen Valnou hromadou. Pokud výbor navržené
čestné členství zamítne, musí navrhovatele vyrozumět o důvodech zamítnutí,
c) členství vzniká rozhodnutím výboru ČSSE o přijetí za člena,
d) členství zaniká:
d1)
d2)
d3)
d4)
d5)

písemným oznámením řádného člena o jeho rozhodnutí ukončit členství v ČSSE a
doručením tohoto oznámení výboru ČSSE,
neplacením členského příspěvku po dobu dvou let, ač byl řádný člen předem
výborem upomenut,
úmrtím člena - fyzické osoby,
zánikem člena - právnické osoby,
vyloučením řádného člena výborem ČSSE s písemným zdůvodněním tohoto aktu.

Ve všech případech o ukončení členství rozhoduje výbor ČSSE. Dotčený člen se může
odvolat k Valné hromadě.
(2)

Členství v ČSSE se uskutečňuje (vzhledem k postavení národní sekce v ISES) takto:
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a) člen se podáním přihlášky do ČSSE přihlásí pouze k národní sekci ISES tj. do ČSSE a
plní povinnosti člena ČSSE podle těchto stanov,
b) samostatně se přihlásí přímo do ISES a pak se stává automaticky i členem ČSSE,
musí se pak řídit stanovami ČSSE, avšak nemusí v ČSSE již platit členský příspěvek,
pokud se prokáže výboru ČSSE platnou kartou ISES, nebo potvrzením o úhradě
členského příspěvku do ISES.
(3)

Práva členů jsou:
a) účastnit se Valné hromady ČSSE, volit a být volen do orgánů ČSSE,
b) účastnit se všech akcí, pořádaných ČSSE (právnickou osobu může na akci, pořádanou
ČSSE, zastupovat pouze jedna fyzická osoba)
c) podávat návrhy a podněty v souladu s cíli ČSSE.

(4)

Povinnosti členů jsou:
a) dodržovat tyto stanovy ČSSE,
b) přispívat na činnost ČSSE členskými příspěvky, vyjma čestného členství,
c) aktivně podporovat a podílet se na plnění cílů a předmětů ČSSE.

Orgány společnosti
Článek 5
Orgány společnosti jsou:
a) Valná hromada
b) Výbor ČSSE
c) Revizní komise
(1)

Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem ČSSE. Sestává ze všech členů.
Schází se jednou za rok. Volby výboru ČSSE (dále jen výbor) a revizní komise dále jen
RK) se na VH provádějí vždy po třech letech (na tzv. volební VH). Výbor svolává VH
tak, aby všichni řádní členové byli seznámeni s termínem konání VH nejpozději jeden
měsíc před termínem konání VH.

Valná hromada se řídí následujícími pravidly těchto stanov:
a) program jednání VH stanovuje výbor ČSSE a řídí její průběh,
b) schvaluje zprávu výboru ČSSE o činnosti včetně hospodaření a zprávu revizní komise,
c) projednává a schvaluje hlavní směry v činnosti a rozpočet ČSSE do příští VH,
d) na základě předloženého návrhu výboru volí pro příští období nejméně 4 – členný,
nejvíce 10 – členný výbor ČSSE a to na dobu do příští volební VH,
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e) může měnit počet členů výboru ČSSE a revizní komise,
f) na návrh výboru volí a odvolává čestného předsedu ČSSE,
g) určuje výši členských příspěvků,
h) projednává a schvaluje návrhy na změny stanov,
i) může stanovit zánik ČSSE,
j) usnesení VH jsou platná, jsou-li schválena nadpoloviční většinou přítomných členů
k) každý člen ČSSE má při hlasování na Valné hromadě jeden hlas,
l) výbor ČSSE na žádost alespoň třetiny členů rozhodne o termínu konání mimořádné
VH nejpozději do tří měsíců od doručení této žádosti výboru a svolá ji okamžitě po
svém rozhodnutí tak, aby všichni členové byli seznámeni s termínem konání
mimořádné VH nejpozději jeden měsíc před jejím konáním.
(2)

Výbor ČSSE řídí činnost ČSSE v období mezi VH v souladu s těmito zásadami:
a) byl-li zvolen čestný předseda, je též členem tohoto výboru se všemi právy člena výboru
dle těchto stanov. Výbor zvolený VH ze svého středu volí výkonného předsedu
(president) místopředsedu (vice-president), tajemníka (secretary) a pokladníka
(treasurer) - dle standardu ISES pro výbory národních sekcí,
b) může odvolat člena výboru z jeho funkce se zdůvodněním, které předkládá následující
VH. To se netýká čestného předsedy,
c) má-li výbor sudý počet členů, pak při nerozhodném hlasování má předseda hlasy dva,
ale nemusí toho práva využít a hlasování pak odloží do příští schůze výboru, konaném
však nejdříve po čtrnácti dnech,
d) výbor ČSSE se může usnášet, je-li na jeho řádném zasedání přítomna nadpoloviční
většina jeho členů (se započtením dvou hlasů předsedy),
e) připravuje pro VH zprávu o činnosti ČSSE, jejím hospodaření za rok uplynulý a
připravuje obdobné dokumenty na příští rok,
f) po dohodě s členy ČSSE je pověřuje dílčími úkoly a průběžně kontroluje jejich plnění,
g) provádí a plní veškeré úkony plynoucí z těchto stanov a ze všech úkolů a dokumentů,
stanovených mu VH
h) může zmocnit členy výboru nebo řádné individuální členy ČSSE, aby zastupovali
společnost a jednali jejím jménem; výbor je povinen určit rozsah tohoto zmocnění.

(3)

Revizní komise:
a) je tříčlenná a je volena VH stejným postupem jako výbor společnosti,
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b) ze svého středu si volí předsedu,
c) je usnášení schopná pouze, jsou-li přítomni všichni její členové,
d) vykonává dohled nad veškerou hospodářskou činností ČSSE. Zprávu o svých
zjištěních podává její předseda na VH, a pokud to RK považuje za potřebné i aktuálně
výboru ČSSE, který musí podněty revizní komise projednat na nejbližší schůzi výboru.
Statutární orgán
Článek 6
(1) Jménem ČSSE je oprávněn jednat výkonný předseda výboru, místopředseda výboru,
tajemník Výboru a pokladník výboru, a to každý samostatně.
(2) Výbor ČSSE může zmocnit i jiné, než výše jmenované členy výboru, popřípadě i další
řádné individuální členy ČSSE, aby v rozsahu, jejž výbor určí, společnost zastupovali a
jednali jejím jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich
zmocnění.

Hospodaření společnosti
Článek 7
Hospodaření ČSSE s finančními a jinými svěřenými prostředky probíhá podle správních
předpisů České republiky, v souhlase s pravidly národních sekcí ISES a s rozpočtem ČSSE
podle usnesení Valné hromady. Hmotné prostředky k plnění cílů ČSSE tvoří:
a) členské příspěvky,
b) převzatý majetek,
c) prostředky poskytnuté státními orgány a jinými institucemi,
d) příjmy plynoucí z vlastní činnosti společnosti,
e) dary a dědictví.

Závěrečná ustanovení
Článek 8
Společnost ČSSE zaniká rozhodnutím Valné hromady, ke kterému je potřebný souhlas dvou
třetin všech členů ČSSE. Pravidla pro likvidaci ČSSE pak stanoví závěrečná Valná hromada
v souhlase s ustanoveními platných zákonů České republiky o likvidaci právnické osoby
ČSSE.
Článek 9
Tyto stanovy nahrazují stanovy, které jsou součástí rozhodnutí OV-755/P-90 podle § 3,
odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb. (a to v úplném znění po novelizacích z r.1989 a r. 2006)
a byly schváleny VH ČSSE ze dne 27.05.2010
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