Stanovy
Čl. 1
Název a sídlo a právní forma spolku
Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s.
(dále jen „Spolek“)
používaná zkratka "APES"
Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9
Právní forma spolku: spolčení právnických osob
Čl. 2
Statut Spolku
1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.
Čl. 3
Cíle a předmět činnosti Spolku
1. Cílem činnosti Spolku je:
- propagace a podpora efektivního hospodaření s energií
- podpora podnikání v oblasti energetických služeb
- osvětová a vzdělávací činnost v oblasti úspor energie
- ochrana právních a jiných zájmů členů, zpracování stanovisek a návrhů obecně
závazných právních předpisů, aktivní účast na vytváření právního prostředí
podporujícího realizaci energeticky úsporných projektů
2. Za tímto účelem bude Spolek usilovat o:
- podporu a rozvoj metod vedoucích k realizaci energeticky úsporných projektů se
zaručeným výsledkem resp. úsporou (Energy Performance Contracting – EPC)
- zlepšování podmínek pro rozvoj projektů energetických úspor
- řešení souvisejí otázek v oblasti projektování, výstavby, provozu a údržby zařízení pro
úspory všech forem energií a nákladů
- nastavení standardů a definování základních podmínek realizace energeticky
úsporných projektů
- výměnu zkušeností mezi členy, ale i s třetími stranami
- organizování a pořádání školicích kursů, seminářů, konferencí a exkurzí za účelem
výměny zkušeností a odborných materiálů
- zabezpečení vědeckých výzkumů a řešení vývojových úkolů ve spolupráci se členy
Spolku, inženýrskými a poradenskými právnickými a fyzickými osobami
- sdružování prostředků a činností členů Spolku za účelem naplňování cílů činnosti
Spolku
- ochranu právních a jiných společných zájmů členů Spolku, zpracování stanovisek a
návrhů obecně závazných právních předpisů, dotýkajících se předmětu činnosti a cílů
Spolku
- pravidelnou komunikaci a jednání s kraji, obcemi a jinými subjekty, jež jsou zřizovateli
či provozují objekty, jichž se projekty energetických úspor mohou týkat
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- jednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a jiným kompetentními
subjekty o přínosech a realizaci energetických úspor.
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3.
4.

5.
6.

Čl. 4
Členství
Členem Spolku mohou být právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku.
O přijetí za člena Spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada.
Členství vzniká dnem přijetí za člena.
Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením Radě
b) zrušením právnické osoby, jež je členem
c) zrušením členství (vyloučením) na základě rozhodnutí Valné hromady
d) zánikem Spolku
e) dohodou o vystoupení
f) nezaplacením členského příspěvku, a to ke dni uplynutí náhradní lhůty, stanovené
Radou
Dokladem členství je potvrzení vydané Radou.
Předseda vede evidenci všech svých členů (seznam členů). Do seznamu členů se zapisuje
kromě názvu právnické osoby, IČO a sídla, i výše členských příspěvků. Každý člen Spolku,
a to i bývalý, má nárok, na základě své písemné žádosti a na své náklady, obdržet
potvrzení obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly
vymazány. Seznam členů může předseda uveřejnit se souhlasem všech členů, kteří jsou v
něm zapsáni.
Čl. 4a)
Vystoupení člena
Člen může vystoupit ze Spolku jednostranně, písemným oznámení o vystoupení ze
Spolku zaslaným Radě. V tomto případě členství končí dnem, kdy Rada projednala či měla
projednat oznámení o vystoupení člena ze Spolku. Rada je povinna jej projednat na svém
nejbližším zasedání.

Čl. 4c)
Zrušení členství
1. Rada může rozhodnout o zrušení členství (vyloučení) konkrétního člena Spolku jestliže:
a) porušil své členské povinnosti určené stanovami nebo porušil své povinnosti
vyplývající z právních předpisů a nápravu nezjednal ani v přiměřené lhůtě stanovené
Radou
b) člen se vůbec aktivně neúčastní činnosti Spolku, a tato překážka trvá více než 1 rok
c) člen vstoupil do insolvenčního řízení, resp. je v úpadku nebo vstoupil do likvidace
2. Rozhodnutí o zrušení členství je možno přijmout jen do šesti měsíců ode dne, kdy orgány
zjistily důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod
vznikl.
3. Rozhodnutí o zrušení členství (vyloučení) ve Spolku musí mít písemnou formu a musí být
členovi doručeno. Rozhodnutí musí obsahovat zdůvodnění podle odst. 1. tohoto článku
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stanov. Členství zaniká šestnáctým dnem, kdy bylo doručeno (oznámeno) rozhodnutí o
zrušení členství. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o zrušení členství, může do 15
kalendářních dnů od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání k Valné hromadě.
Odvolání má odkladný účinek. Valná hromada musí rozhodnout o odvolání nejpozději do
90 kalendářních dnů ode dne doručení odvolání. Valná hromada ve svém rozhodnutí
poučí vyloučeného člena o možnosti podat k soudu, do tří měsíců od doručení jejího
rozhodnutí, opravní prostředek.
Čl. 4d)
Zrušení Spolku
1. Členství zaniká po zrušení Spolku a ukončení jeho likvidace dnem výmazu ze Spolkového
rejstříku.
2. Rozhodnutí o ukončení činnosti a likvidaci přísluší Valné hromadě. Na základě jejího
usnesení podá návrh na ukončení předseda Spolku.
3. Pokud se Valná hromada nesejde v usnášeníschopném počtu podle čl. 7. odst. 6. těchto
stanov, Rada do 15 kalendářních dnů svolá náhradní Valnou hromadu, která o zrušení
Spolku rozhodne dvou třetinou většinou přítomných členů, bez ohledu na čl. 7 odst. 8.
stanov. Náhradní Valná hromada se musí konat do 3 měsíců od původní
neusnášeníschopné Valné hromady.
Čl. 4e)
Dohodou o vystoupení
Členství ve Spolku může zaniknout rovněž dohodou o zániku členství, uzavřenou písemně
mezi Spolkem a členem. Členství končí sjednaným dnem či dnem uzavření této dohody,
není-li sjednán jiný moment zániku členství. Veškeré vzájemné nároky vyplývající z
dohody musí být oboustranně vyrovnány nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti
ukončení členství.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1.

2.

Člen Spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze
b) volit orgány Spolku
c) být volen do orgánů Spolku
d) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
e) obdržet od orgánů Spolku informace o činnosti Spolku a nakládání s členskými
příspěvky
Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy Spolku
b) aktivně se podílet na plnění cílů Spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku
d) platit členské příspěvky ve výši a splatnosti stanovené Valnou hromadou
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku.
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Čl. 6
Orgány Spolku
1.

Orgány sdružení jsou:
a) Valná hromada
b) Rada
c) předseda a místopředseda Spolku

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku.
3. Valnou hromadu svolává Rada podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá
Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Spolku. Oznámení
konání Valné hromady musí zaslat všem členům Spolku písemně či v elektronické
podobě minimálně 10 kalendářních dnů předem spolu s pořadem jednání Valné
hromady.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov Spolku
b) schvaluje úkoly Spolku pro příslušné období, výroční zprávu Spolku, rozpočet a roční
závěrku hospodaření, schvaluje výši a splatnost členských příspěvků
c) volí a odvolává členy Rady
d) rozhoduje o počtu členů Rady
e) rozhoduje o zrušení členství
f) rozhoduje o jmenování likvidátora, který provede likvidaci Spolku po jeho zrušení
5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování i jiných věcí, které jinak náleží do
působnosti jiných orgánů Spolku.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Jestliže je Valná hromada neusnášeníschopná, Rada svolá do 15 kalendářních dnů
náhradní Valnou hromadu, která může rozhodovat pouze o pořadu jednání původní
neusnášeníschopné Valné hromady a je usnášení schopná bez ohledu na větu první
tohoto ustanovení.
7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a zrušení Spolku a
o odvolání člena Spolku do rozhodnutí o zrušení jeho členství je přijato, jestliže pro něj
hlasují alespoň dvě třetiny všech členů Spolku.
9. O každém zasedání Valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání
b) záznam o jednání o jednotlivých bodech pořadu jednání
c) výsledky hlasování
d) přijaté usnesení
e) námitky členů, účastníků, pokud požádají o jejich vložení do zápisu
10. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina účastníků schůze, a podklady, které byly předloženy
k projednávaným bodům pořadu jednání.
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Čl. 8
Rada
Rada je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Rada
řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními Valné hromady.
Kdokoli ze členů APES může na Valné hromadě navrhnout odvolání jednoho či více členů
Rady a navrhnout nového člena Rady
Rada má nejméně 3 členy, maximálně 5 členů.
Zasedání Rady svolává předseda, v jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů, obvykle
jednou měsíčně.
Rada zabezpečuje vedení a výkon činnosti Spolku, zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy
b) koordinuje činnost Spolku
c) svolává Valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena Spolku
Předseda a jeden z místopředsedů Rady zastupují Spolek navenek a jednají jeho jménem
společně.
K zajištění činnosti Spolku může Rada zřídit Kancelář.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
Čl. 9
Předseda a místopředseda
Předseda naplňuje rozhodnutí Rady a společně s jedním z místopředsedů zastupují
Spolek navenek, jednají jeho jménem, přijímají zaměstnance Spolku do pracovního
poměru a rozhodují o běžných záležitostech Spolku. Rozsah pravomocí předsedy a
místopředsedy stanoví Rada.
Předsedu a dva místopředsedy volí Rada.
Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení účetní evidence a plynulý chod
Spolku.
Předseda připravuje podklady pro zasedání Rady.
Čl. 10
Zásady hospodaření
Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob
b) výnosy majetku
c) členské příspěvky
d) dotace a granty
Za hospodaření Spolku odpovídá Rada, která každoročně předkládá Valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky a rozpočet na další kalendářní rok.
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
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Čl. 11
Zánik Spolku
Spolek se zrušuje dohodou, uplynutím doby, na kterou byl Spolek zřízen, splněním účelu,
pro který byl zřízen nebo rozhodnutím soudu. Před zánikem Spolku se vyžaduje likvidace,
jestliže jmění Spolku nepřechází na právního nástupce.
Zaniká-li Spolek zrušením, rozhodne současně Valná hromada o jeho likvidaci.
Likvidaci Spolku provede buď člen pověřený Valnou hromadou či likvidátor jmenovaný
Valnou hromadou. V rámci likvidace Spolku budou primárně uspokojeny veškeré
pohledávky věřitelů, a to v časové posloupnosti dle jejich splatnosti. Likvidační zůstatek
bude po vypořádání všech závazků Spolku rozdělen mezi členy Spolku rovným dílem.
Spolek zaniká výmazem ze Spolkového rejstříku.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád
Spolku.
Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
Spolek vzniká na dobu neurčitou dnem registrace do Spolkového rejstříku vedeném
rejstříkovým soudem.
Práva a povinnosti zde neupravená se řídi příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platné znění.

V Praze dne 19.3.2014
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