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Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

STANOVY
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Článek 1
Základní ustanovení
1. Název spolku:
„COGEN Czech, spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla“,
(dále jen „Spolek“), oficiální zkratka názvu „COGEN Czech“.
V zahraničním styku je používán název: „COGEN Czech, Association for
Combined Heat and Power Generation of the Czech Republic“, oficiální zkratka
„COGEN Czech“.
2. Spolek jako právnická osoba je samosprávným a dobrovolným svazkem členů
s působností na území České republiky, založeným původně jako občanské
sdružení na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž od 1.1.2014 se občanské sdružení považuje za
spolek ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“). Spolek je zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
L 9698.
3. Sídlem Spolku je: Jičínská 226/17, Praha 3 – Žižkov, 130 00.
Článek 2
Předmět činnosti, cíle a hlavní aktivity
1. Posláním a hlavními činnostmi Spolku je:
a) podporovat rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen
„kogenerace“),
b) zastupovat, prosazovat a obhajovat společné zájmy výrobců i uživatelů
kogeneračních technologií,
c) iniciovat trvalé zvyšování technické úrovně projektů na využití kogenerace
s cílem dosahování co nejvyšší účinnosti přeměny energie a snižování zátěže
životního prostředí,
d) usilovat o šíření informací o obecných výhodách kogenerace a o pokroku ve
vývoji kogeneračních technologií,
e) spolupracovat se všemi, kteří usilují o rozvoj kogenerace a jejichž zájmem je
vytváření příznivých legislativních, administrativních a ekonomických
podmínek pro využití kogenerace,
f) zastupovat zájmy svých členů v evropské organizaci COGEN Europe a
spolupracovat s dalšími českými i zahraničními partnerskými organizacemi
s obdobným zaměřením s cílem výměny zkušeností a jejich využití,
g) úzce spolupracovat s obdobnými spolky zabývajícími se využitím kogenerace,
zejména s využitím obnovitelných zdrojů energie.
2. Aktivitami Spolku jsou především:
a) publikace odborných informací, přehledů o rozvoji kogenerace a analýz
podmínek pro další rozvoj kogenerace,
b) poradenská činnost v oblasti využití kogenerace,
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c) pořádání sympozií, konferencí, seminářů, kursů a jiných odborných akcí na
podporu kogenerace,
d) informování členů o činnosti Spolku a vývoji v oblasti kogenerace jak
v tuzemsku, tak i v zahraničí a přenos odborných informací z COGEN Europe
prostřednictvím webových stránek a e-mailové korespondence se členy,
e) organizování specializovaných pracovních skupin,
f) účast v evropských nebo mezinárodních projektech spolupráce při výzkumu,
g) rozvoj komunikace s domácími i zahraničními vládními institucemi,
h) poskytování dohodnutých služeb členům Spolku nad rámec aktivit uvedených
v písmenech a) – g).
3. Cíle a aktivity Spolku mohou být podrobněji rozpracovány v programu činnosti
Spolku.
Článek 3
Člen Spolku
1. Členy Spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami
Spolku a písemně požádají o členství.
2. Členství ve Spolku je
a) Individuální,
b) Kolektivní,
c) Čestné.
3. Individuálním členem se mohou stát fyzické osoby starší 18 let.
4. Kolektivním členem se mohou stát podnikající fyzické osoby a právnické osoby
podnikající i nepodnikající. V případě členství podnikatelského seskupení je tento
člen pro účely stanovení výše zápisného, členského příspěvku a poplatků za
služby zařazen do kategorie odpovídající celému seskupení. K čerpání služeb a
výhod plynoucích z členství ve Spolku jsou pak oprávněny všechny společnosti
podnikatelského seskupení. V případě členství právnické osoby, která je členem
podnikatelského seskupení, je tato právnická osoba zařazena pro účely
stanovení výše zápisného, členského příspěvku a poplatků za služby do
kategorie odpovídající této právnické osobě a pouze tato právnická osoba je
oprávněna k čerpání výhod a služeb plynoucích z činnosti Spolku.
5. Osoby, které se zvláště zasloužily o činnost Spolku nebo o rozvoj kogenerace
v České republice, mohou být členskou schůzí jmenovány čestnými členy
Spolku. Čestní členové mají všechna práva řádných členů, jsou však osvobozeni
od placení členských příspěvků a účastnických poplatků na všech odborných
akcích pořádaných Spolkem.
6. Právnická osoba je ve Spolku zastoupena osobou pověřenou statutárním
orgánem právnické osoby, kterou zastupuje.
7. Právní nástupce člena – právnické osoby se automaticky stává členem Spolku.
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8. Členství ve Spolku vzniká na základě přihlášky uchazeče o členství schválené
radou Spolku dnem uhrazení zápisného, členského příspěvku a poplatku za
služby za kalendářní rok, ve kterém bylo jeho přijetí schváleno. Proti odmítnutí
členství radou se může uchazeč písemně odvolat k členské schůzi Spolku.
9. Členství zaniká:
a) Vystoupením ze Spolku oznámeným radě, které musí být podáno písemně
před datem požadovaného zániku členství ve Spolku.
b) Úmrtím (fyzická osoba) nebo zánikem (právnická osoba) člena Spolku, pokud
jeho práva a závazky nepřejdou na jeho právního nástupce. Setrvání právního
nástupce však musí potvrdit rada.
c) Vyloučením člena rozhodnutím rady při závažném porušení povinnosti
vyplývajících ze členství, zejména při závažném porušení stanov, poškození
zájmů Spolku nebo neplnění platebních povinností vůči Spolku. O vyloučení
může rada rozhodnout v případě, že člen nezaplatil členský příspěvek a/nebo
poplatek za služby ani ve lhůtě 30 dnů po dodatečné výzvě k zaplacení, která
bude zahrnovat upozornění na možnost vyloučení. V ostatních případech
může rada rozhodnout o vyloučení teprve poté, co člen nezjednal v přiměřené
lhůtě nápravu ani po výzvě rady. O svém rozhodnutí musí rada informovat
nejbližší členskou schůzi Spolku. Člen, kterému bylo ukončeno členství podle
tohoto článku, se může proti rozhodnutí rady odvolat k členské schůzi. O
vypořádání nároků člena vůči Spolku, které vzniknou v důsledku zániku
členství, či ukončení, rozhoduje rada.
Článek 4
Práva a povinnosti členů
1. Členové Spolku jsou oprávněni:
a) účastnit se zasedání členské schůze Spolku,
b) volit a být voleni do orgánů Spolku,
c) zastupovat Spolek v mezinárodních organizacích na základě pověření radou,
d) podávat návrhy a podněty týkající se činnosti Spolku a odborné problematiky
spojené s kogenerací,
e) účastnit se odborných akcí Spolku přednostně a za zvýhodněných podmínek,
f) využívat bezplatně informace, zkušenosti a poznatky, vyplývající z činnosti
Spolku. V odůvodněných případech může rada Spolku rozhodnout o úplatném
využívání výsledků činnosti Spolku.
2. Členové jsou povinni:
a) dodržovat stanovy Spolku a usnesení členské schůze,
b) dbát o dobré jméno Spolku a chránit jeho oprávněné zájmy,
c) podílet se aktivně na činnosti Spolku a podle svých možností podporovat akce
Spolku,
d) přispívat na činnost Spolku ročními členskými příspěvky a poplatky za služby
ve výši navržené radou a schválené členskou schůzí, pokud nejsou od jejich
placení osvobozeni,
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e) informovat radu o všech změnách na své straně, podstatných pro členství ve
Spolku,
f) zdržet se jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno či zájmy Spolku.
Článek 5
Seznam členů
1. Seznam členů vede radou pověřený pracovník výkonného pracoviště, který
provádí zápisy a výmazy v seznamu členů Spolku bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů, po prokazatelném oznámení rozhodné skutečnosti
výkonnému pracovišti.
2. Seznam členů, kteří souhlasí s uveřejněním svého členství, bude umístěn na
webových stránkách spolku.
Článek 6
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:

členská schůze,
rada,
kontrolní komise.
Článek 7
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Do působnosti členské schůze náleží:
a) volit a odvolávat členy rady a kontrolní komise,
b) schvalovat stanovy a jejich změny,
c) schvalovat vlastní jednací a volební řád,
d) schvalovat zprávy rady o činnosti Spolku a roční účetní závěrku,
e) schvalovat použití hospodářského výsledku,
f) schvalovat plán činnosti Spolku a rozpočet Spolku pro běžný rok,
g) schvalovat na návrh rady rozdělení členů do jednotlivých kategorií pro určení
výše zápisného, ročních členských příspěvků a poplatků za služby,
h) projednávat zprávy kontrolní komise,
i) ukládat úkoly radě,
j) schvalovat jmenování čestných členů na návrh rady,
k) rozhodovat o odvolání ve věci přijetí za člena a vyloučení člena ze Spolku,
l) rozhodovat o zrušení Spolku a o likvidaci s ním spojené, a jmenovat
likvidátora,
m)rozhodovat o dalších záležitostech, jejichž rozhodování si vyhradí.
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3. Řádná Členská schůze se koná jednou ročně a svolává ji rada. Vyžadují-li to
zájmy Spolku nebo požádají-li o to členové představující nejméně jednu třetinu
všech hlasů nebo požádá-li o to kontrolní komise, svolá rada mimořádnou
členskou schůzi. Každé tři roky se koná členská schůze volební, tj. volí členy
rady a kontrolní komise. V případě potřeby může být kterákoli členská schůze
svolána radou jako volební.
4. Členská schůze je usnášeníschopná, byla-li řádně svolána, za účasti alespoň
25 % členů Spolku. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet
se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou
pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na
náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní
zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat
nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze
předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o
záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Náhradní zasedání
členské schůze je vždy usnášeníschopné bez ohledu na počet členů Spolku,
kteří se jí zúčastní.
5. Členskou schůzi svolává rada pozvánkami zpravidla rozesílanými na e-mailové
adresy členů, a to nejméně 30 dnů před datem jejího konání. Současně
s pozvánkou musí být členům zaslán program jednání a nejpozději dva týdny
před jednáním materiály, které mají být projednávány.
6. Jednání členské schůze řídí předseda rady nebo jiný pověřený člen rady nebo
radou pověřený pracovník výkonného pracoviště.
7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování, a to nadpoloviční většinou
hlasů přítomných členů Spolku. Každý člen Spolku disponuje při hlasování
jedním hlasem.
8. V případě, že na programu jednání členské schůze je schválení stanov nebo
jejich změn, případně rozhodnutí o zániku Spolku a o majetkoprávním vyrovnání
s ním spojeným, rozhoduje členská schůze nejméně dvěma třetinami všech
přítomných hlasů.
9. Člen Spolku může písemně zmocnit jinou osobu k zastupování a hlasování na
členské schůzi.
Článek 8
Rada
1. Rada je kolektivním statutárním orgánem Spolku. Rada má šest členů, z nichž
pět je voleno z řad členů Spolku členskou schůzí. Šestým členem rady je
výkonný ředitel. Je-li členem rady člen Spolku – právnická osoba, zmocní
fyzickou osobu, aby ji v radě zastupovala. Funkční období členů rady je tříleté,
s výjimkou výkonného ředitele. Začátek funkčního období nové rady stanovuje
členská schůze.
2. Rada volí ze svého středu předsedu. Výkonný ředitel nemůže být zvolen
předsedou.
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3. Rada jmenuje zástupce Spolku do mezinárodních i tuzemských partnerských
organizací.
4. Členství v radě v období mezi konáním členských schůzí zaniká odstoupením
člena rady z funkce nebo ukončením jeho členství ve Spolku.
5. Zanikne-li členství v radě v době mezi konáním členských schůzí, může rada
rozhodnout o kooptaci nového člena rady. V průběhu mezi konáním volebních
členských schůzí mohou být kooptováni maximálně dva členové rady.
6. Zasedání rady se konají nejméně třikrát ročně a svolává je předseda rady nebo
výkonný ředitel. Zasedání rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti výkonný
ředitel nebo jiný člen rady pověřený předsedou.
7. Členové rady jsou odpovědni za svou činnost členské schůzi.
8. Rada rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou právními předpisy,
těmito stanovami nebo usnesením členské schůze vyhrazeny do působnosti
členské schůze nebo kontrolní komise. Rada zejména:
a) řídí činnost Spolku a zajišťuje plnění usnesení členské schůze,
b) zpracovává návrh jednacího a volebního řádu členské schůze a svolává
členskou schůzi,
c) vydává jednací řád rady,
d) zodpovídá za hospodaření s majetkem a finančními prostředky Spolku,
e) předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a roční účetní závěrku,
f) předkládá členské schůzi plán činnosti Spolku a návrh rozpočtu pro běžný rok,
g) předkládá členské schůzi návrh výše ročních členských příspěvků,
h) navrhuje členské schůzi udělení čestného členství ve Spolku,
i) rozhoduje o žádostech o členství ve Spolku a ukončení členství člena ve
Spolku,
j) jmenuje a odvolává výkonného ředitele,
k) rozhoduje o organizaci výkonného pracoviště, o počtu jeho pracovníků a
způsobu jejich odměňování,
l) schvaluje ustavení odborných pracovních skupin,
m)rozhoduje o operativních změnách plánu činnosti Spolku,
n) rozhoduje v dalších záležitostech nebo vyvíjí další činnosti určené těmito
stanovami nebo členskou schůzí.
9. Rada může svým usnesením delegovat některé své pravomoci na výkonného
ředitele.
10. Rada rozhoduje na základě hlasování, a to prostou většinou přítomných členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje o výsledku hlasování hlas předsedy. Rada je
usnášeníschopná za přítomnosti alespoň čtyř členů. Výkonný ředitel má při
jednání rady pouze hlas poradní.
11. Ze zasedání rady je pořizován zápis, který musí být kromě zapisovatele schválen
také předsedou rady, nebo výkonným ředitelem, nebo dalším členem rady,
přítomným na zasedání.
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Článek 9
Výkonný ředitel a výkonné pracoviště
1. Výkonné pracoviště zajišťuje odborné, technické a administrativní činnosti pro
Spolek. V čele výkonného pracoviště stojí výkonný ředitel jmenovaný a
odvolávaný radou.
2. Výkonný ředitel odpovídá za plnění úkolů výkonného pracoviště a za řádné
hospodaření Spolku v rozsahu jemu svěřených pravomocí. Plní funkci vedoucího
organizace podle zvláštních právních předpisů, je nadřízeným pracovníkem
všech pracovníků výkonného pracoviště a organizuje, řídí a kontroluje jejich
práci.
3. Výkonné pracoviště zejména:
a) zajišťuje administrativní a hospodářskou činnost Spolku,
b) vykonává pracovní činnost v souladu s plánem činnosti Spolku,
c) organizuje externí spolupráci při plnění úkolů podle plánu činnosti Spolku,
d) organizuje a koordinuje činnost odborných pracovních skupin,
e) zpracovává návrhy plánu činnosti pro příští období a další dokumenty Spolku,
f) plní další úkoly v souladu s těmito stanovami, usneseními členské schůze a
rozhodnutími rady.
4. Výkonný ředitel je členem rady, není volen členskou schůzí, ale je jmenován a
odvoláván radou. Výkonný ředitel zajišťuje operativní činnost spolku a jedná za
spolek navenek, tj. uzavírá právní jednání jménem Spolku s třetími osobami.
Řídící funkce rady dle čl. 8 odst. 8 písm. a) těchto stanov tím není dotčena.
Výkonný ředitel má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 159
občanského zákoníku. Výkonný ředitel jedná v mezích daných těmito stanovami
zejména v čl. 9 odst. 2 a 3 stanov a je odpovědný radě spolku.
Článek 10
Statutární orgány
Statutárním orgánem Spolku je rada. Za Spolek jednají ve všech věcech předseda
rady a výkonný ředitel samostatně. Toto jednání musí být v souladu se stanovami
Spolku a s rozhodnutím rady a schváleným finančním plánem.
Článek 11
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku, je tříčlenná a její členové jsou
voleni a odvoláváni členskou schůzí. Je-li členem kontrolní komise člen Spolku –
právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v kontrolní komisi zastupovala.
Funkční období členů kontrolní komise je tříleté. Začátek funkčního období členů
nově zvolené kontrolní komise schvaluje členská schůze. Členem kontrolní
komise může být pouze člen Spolku.
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2. Členství v kontrolní komisi v období mezi konáním členských schůzí zaniká
odstoupením člena kontrolní komise z funkce nebo ukončením členství ve
Spolku.
3. Zanikne-li členství v kontrolní komisi v období mezi konáním volebních členských
schůzí, musí komise rozhodnout o kooptaci nového člena komise.
4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Předsedou ani členem kontrolní
komise nemůže být člen rady, výkonný ředitel, ani pracovník výkonného
pracoviště.
5. Kontrolní komise provádí zejména kontrolu hospodaření a účelnosti vynakládání
finančních prostředků Spolku v období mezi členskými schůzemi a vyjadřuje se
k návrhu rozpočtu Spolku na běžný rok. Zprávu o provedených kontrolách
hospodaření Spolku včetně případných návrhů na opatření předkládá kontrolní
komise členské schůzi.
6. Kontrolní komise se může vyjadřovat rovněž k činnosti rady a k plnění usnesení
členských schůzí radou. Členové kontrolní komise mají právo nahlížet do všech
dokumentů Spolku, vyžadovat jejich vysvětlení a předložení všech dokladů
souvisejících s činností Spolku.
7. V případě potřeby účetního auditu kontrolní komise spolupracuje s auditorem
při hodnocení hospodaření Spolku za uplynulé období.
8. Schůze kontrolní komise se konají nejméně dvakrát ročně a svolává je předseda
kontrolní komise.
Článek 12
Pracovní skupiny
K zabezpečení svých cílů zřizuje Spolek stálé odborné pracovní skupiny nebo
pracovní skupiny „ad hoc“. Členy pracovních skupin, jejich předsedy a zaměření
činnosti pracovních skupin navrhuje výkonný ředitel. Ustavení pracovních skupin,
jejich pracovní náplň, případně způsob jejich materiálního zabezpečení schvaluje
rada.
Článek 13
Zásady hospodaření Spolku
A. Zdroje příjmů Spolku:
1. Příjmy Spolku tvoří zejména členské příspěvky, příjmy z činností podle článku
2, odst. 1., písm. a) až g) a příjmy za služby členům Spolku podle článku 2,
odst. 2. písm. a) až h).
2. Výše ročních členských příspěvků a poplatků za služby, která je diferencovaná
podle jednotlivých kategorií členů Spolku, je stanovena rozhodnutím členské
schůze v rámci schválení rozpočtu Spolku na příslušný rok.
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Kategorie členů pro účel stanovení zápisného, ročních členských příspěvků a
poplatků za služby určují
„Pravidla propočtu výše příspěvků, poplatků za služby a zápisného“
schválená členskou schůzí.
3. Roční příspěvky a poplatky za služby hradí členové vždy nejpozději do 31. března
běžného roku na základě faktury vystavené Spolkem.
4. Nově přijatí členové hradí zápisné, členské příspěvky a poplatky za služby vždy
nejpozději do jednoho měsíce od oznámení o přijetí za člena Spolku.
5. V případě, že člen Spolku neuhradí členský příspěvek a poplatek za služby v
termínu stanoveném dle článku 13, odst. 3, respektive odst. 4, pozastavují se mu
do doby úhrady veškerá práva dle článku 4, odst. 1., písm. b), d), e), pokud
členská schůze nerozhodne jinak.
6. Odborné služby dle článku 2, odst. 2. h) poskytuje Spolek členům na základě
smlouvy nebo objednávky.
7. Dalšími příjmy Spolku mohou být příspěvky od jiných organizací, platby za
propagaci a prezentaci podnikatelského subjektu na odborných akcích
pořádaných Spolkem, dále pak dary a odkazy.
8. Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek a zřizovat účelové fondy.

B. Použití finančních prostředků Spolku:
1. Při hospodaření se Spolek řídí schváleným rozpočtem a obecně závaznými
právními předpisy.
2. Členové Spolku nemohou požadovat úhradu nákladů spojených s činností
svých zástupců v radě Spolku, v pracovních skupinách a s účastí na členské
schůzi z rozpočtu Spolku.
3. Členové Spolku mohou být odměňováni za činnost a služby pro Spolek na
základě smluvního vztahu.
4. O způsobu vyrovnání překročení schváleného rozpočtu, pokud byl překročen,
nebo o použití zůstatku při nedočerpání rozpočtu rozhoduje členská schůze
v rámci schvalování zprávy o hospodaření Spolku za uplynulý rok a
schvalování rozpočtu na běžný kalendářní rok.
Článek 14
Změny stanov, zrušení a zánik Spolku
1. Tyto stanovy mohou být měněny pouze rozhodnutím členské schůze, a to na
základě schválení dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů.
2. Při zrušení Spolku podle ustanovení článku 7, odst. 2., písm. m) provede rada
jeho likvidaci v souladu s rozhodnutím členské schůze. Likvidátora, kterým může
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být jen fyzická osoba, jmenuje členská schůze. Dále se při zrušení a likvidaci
Spolku postupuje přiměřeně podle ustanovení § 168 až § 209 a § 269 až § 273
občanského zákoníku.
3. Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.
Článek 15
Závěrečná ustanovení
1. Spolek může vstupovat jako celek do jiných organizací včetně zahraničních,
pokud tím nejsou dotčeny tyto stanovy.
2. Tyto stanovy byly schváleny na řádné členské schůzi dne 7. dubna 2016 a plně
nahrazují stanovy schválené členskou schůzí 15. října 2014 s účinností
od 1. května 2016.
3. Stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle Spolku.
V Průhonicích dne 7. 4. 2016

Ing. Josef Jeleček, v. r.
předseda rady Spolku
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