STANOVY UNIE ELEKTROMOBILITY
Článek I
Název, sídlo a vznik
1.1

Název sdružení je Unie elektromobility, zkráceně UEM (dále jen Unie).

1.2

Unie je zájmovým sdružením právnických osob podle § 20f-j, občanského zákoníku.

1.3

Unie sídlí na adrese: K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3.

1.4

Unie je založena na dobu neurčitou.

1.5

Unie je právnickou osobou zapsanou do registru Magistrátu hl. m. Prahy.

1.6

Zakládajícími členy jsou členové, kteří se zúčastnili zakládající členské schůze UEM, první
Valné hromady, a podepsali Stanovy a zápis z této členské schůze.

Článek II
Předmět činnosti Unie
2.1

Předmětem činnosti Unie je vytváření optimálních podmínek při rozvoji elektromobility
v České republice. Unie chrání společné zájmy svých členů stejně jako individuální zájem
svých členů, pokud není v rozporu se zájmem společným.

2.2

Členové Unie budou podnikat všechny nezbytné aktivity a budou usilovat o vytvoření
spravedlivých a rovných podmínek pro hospodářskou soutěž v oblasti elektromobility.

2.3

K dosažení předmětu činnosti bude Unie zejména:
a) Podporovat a chránit zájem svých členů při rozvíjení elektromobility v České republice;
b) Provádět průzkum a analýzu problematiky týkající se podnikání v oblasti
elektromobility, pravidel regulování trhu, dotací a odpovídající legislativy v České
republice, zemích Evropské unie a dalších zemích;
c) Vytvářet odborné komise pro vyhledávání a řešení problémů týkajících se otázek
elektromobility a pro spolupráci s výzkumnými a vědeckými institucemi v České
republice i zahraničí;
d) Připravovat iniciativní návrhy a stanoviska k řešení otázek elektromobility, a to
legislativních a regulačních koncepčních prací na podporu rozvoje elektromobility a při
přípravě technických standardů;
e) Účastnit se práce poradních orgánů ustavených státní a místní správou na poli podpory
elektromobility;
f) Připravovat semináře a organizovat výměnu poznatků a informací mezi svými členy;
g) Zajišťovat mezinárodní výměnu zkušeností;
h) Prezentovat a hájit společné zájmy svých členů při jednání s představiteli vlády,
politických stran a hnutí, odbory, zájmovými skupinami, státní a místní správou
(samosprávou), národními a mezinárodními institucemi;
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i)

Ve spolupráci s třetími subjekty a orgány státní správy připravovat a realizovat projekty
orientované na podporu a rozvoj elektromobility.

2.4

Unie spolupracuje s obdobnými mezinárodními organizacemi a s odpovídajícími orgány.

2.5

Unie spolupracuje s jinými sdruženími a subjekty působícími v oblasti elektromobility, a to
v České republice i Evropské unii.

2.6

Unie spolupracuje i se subjekty, které nepodnikají v oblasti elektromobility, ale jejich
činnost úzce souvisí s touto oblastí, jako jsou dodavatelé technologií či služeb s rozvojem
elektromobility spojených.

2.7

Unie je založena na demokratických principech.

2.8

Unie nepodniká žádnou činnost, která by mohla být chápána jako porušení hospodářské
soutěže.

Článek III
Vznik a zánik členství
3.1

Členství v Unii je dobrovolné. Rozlišuje se řádné a čestné členství.

3.2

Řádným členem Unie může být právnická osoba, která podniká v oblasti elektromobility
v České republice. Zájemce o řádné členství písemně potvrdí svůj souhlas se Stanovami
a svou vůli podporovat Unii a účastnit se na její činnosti.

3.3

Řádné členství zakladatelů Unie vzniká podpisem zápisu ustavující schůze tohoto
zájmového sdružení. Další řádný člen může vstoupit do Unie rozhodnutím Valné hromady.

3.4

Čestným členem Unie může být právnická osoba, která se významným způsobem podílí na
rozvoji elektromobility v České republice. Čestné členství uděluje Valná hromada.

3.5

Členství zaniká výpovědí podanou členem nebo vyloučením člena Valnou hromadou.
Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi Představenstvu Unie.

3.6

V případě, že člen jedná proti zájmům Unie, nebo porušuje obecně uznávané etické zásady
podnikání, může být na základě rozhodnutí Valné hromady z Unie vyloučen.

Článek IV
Orgány Unie
4.1

Orgány Unie jsou:
a) Valná hromada
b) Předseda Unie
c) Představenstvo
d) Dozorčí rada
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e) Místopředseda
f) Odborné komise
g) Poradní výbor
Valná hromada
4.2
Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie.
4.3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Valná hromada:
schvaluje stanovy Unie a jejich změny;
schvaluje výroční zprávu Unie předkládanou Představenstvem;
schvaluje zprávy Dozorčí rady Unie;
schvaluje hospodaření, účetní závěrku a rozpočet Unie;
schvaluje dlouhodobé cíle Unie a její plán práce na následující období;
schvaluje plán mezinárodních aktivit Unie;
volí a odvolává Předsedu Unie, členy Představenstva a členy Dozorčí rady;
schvaluje přijetí nových řádných i čestných členů;
rozhoduje o vyloučení členů na návrh Představenstva nebo Dozorčí rady;
rozhoduje o výši členských příspěvků
schvaluje členství Unie v jiných zájmových sdruženích a v mezinárodních organizacích;
rozhoduje o zániku Unie a jmenuje likvidátora.

4.4

Valná hromada se koná zpravidla dvakrát za rok. Valnou hromadu svolává Představenstvo
písemně. Písemné pozvání musí být doručeno, poštou nebo elektronicky, všem členům
nejpozději 15 dnů přede dnem konání Valné hromady. Pozvánka bude obsahovat pořad
jednání, místo, datum a hodinu konání Valné hromady a případně v příloze písemné
dokumenty k jednotlivým bodům programu Valné hromady.

4.5

Představenstvo je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu do 40 dnů pokud o to
písemně požádá více než 30 % řádných členů Unie nebo pokud o to požádá Dozorčí rada.

4.6

Řádný člen musí být na Valné hromadě zastoupen členem svého statutárního orgánu nebo
zástupcem písemně zplnomocněným statutárním orgánem řádného člena. Každý řádný člen
má jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomno více než 50 %
řádných členů.

4.7

Valná hromada volí předsedu Valné hromady, který jednání Valné hromady řídí,
zapisovatele a dva ověřovatele zápisu, kteří zároveň plní funkce skrutátorů.

4.8

Hlasuje se aklamací, s výjimkou volby Předsedy Unie, Představenstva a Dozorčí rady.
Hlasují jen řádní členové. Usnesení Valné hromady je přijato, hlasuje-li pro něj
nadpoloviční většina přítomných řádných členů. Čestní členové se účastní jednání VH
s hlasem poradním.

4.9

Výjimku tvoří hlasování o věcech podle článku 4.3 (a, d, l), k jejichž přijetí se vyžaduje
minimálně 2/3 většina hlasů přítomných řádných členů.

4.10

O Valné hromadě se pořizuje zápis podepsaný dvěma ověřovateli zápisu a předsedou Valné
hromady.
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4.11

Usnesení Valné hromady je závazné pro všechny členy.

Předseda Unie
4.12 Předsedou Unie a jejím statutárním zástupcem je předseda (dále jen "Předseda") jejího
statutárního orgánu (Představenstva). Z tohoto titulu jedná a podepisuje jménem Unie.
4.13

Předseda řídí a koordinuje činnost Představenstva.

4.14
a)
b)
c)

Předseda:
vystupuje za Unii na veřejnosti;
zastupuje Unii v národních a mezinárodních organizacích, nebo pověřuje zastupováním
jiného člena Představenstva;
svolává schůze představenstva a řídí jejich jednání.

4.15

Předseda je volen Valnou hromadou v tajných volbách. Jeho funkční období je dva roky.

4.16

Předsedu představenstva zastupuje v době jeho dlouhodobé nepřítomnosti Místopředseda
Unie.

Představenstvo
4.17 Představenstvo je statutárním orgánem Unie.
4.18

Představenstvo má celkem pět členů. Jeho funkční období je stanoveno na dva roky. Je
voleno Valnou hromadou v tajných volbách. Každý řádný člen Unie má právo navrhnout
nejvýše jednoho kandidáta do Představenstva.

4.19

Členem Představenstva může být člen statutárního orgánu řádného člena.

4.20

Člen Představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. Člen
Představenstva se, v naléhavých a odůvodněných případech, může nechat zastoupit svým
zplnomocněným zástupcem.

4.21

Představenstvo rozhoduje o všech věcech, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě nebo
Dozorčí radě. Představenstvo zejména:
svolává Valnou hromadu;
navrhuje přijetí a vyloučení řádných členů;
volí ze svých řad Místopředsedu, který zastupuje Předsedu v době jeho dlouhodobé
nepřítomnosti;
připravuje a Valné hromadě předkládá, na základě zprávy Dozorčí rady, Výroční zprávu,
zprávu o hospodaření, rozpočet a návrh výše členských příspěvků;
organizuje a řídí činnost Unie;
pečuje o majetek Unie;
jmenuje a odvolává Výkonného ředitele Unie;
kontroluje práci Výkonného ředitele a sekretariátu;
zřizuje odborné komise, schvaluje plán jejich činnosti včetně rozpočtu a jmenuje jejich
předsedy.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

4.22 Představenstvo svolává Předseda podle potřeb Unie, zpravidla jedenkrát měsíčně.
Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomno 2/3 jeho členů. V případě, že
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Představenstvo není usnášeníschopné, svolá Předseda náhradní schůzi se stejným pořadem
jednání. Ve věcech společného stanoviska prezentovaného vůči třetím osobám musí být toto
stanovisko přijato dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných členů Představenstva.
4.23

Hlasování o stanovisko lze organizovat i dálkovým způsobem (elektronickou poštou).

4.24

Z jednání se pořizuje zápis podepsaný Předsedou a zapisovatelem, popř. Místopředsedou.
Zápis musí být doručen členům Představenstva.

4.25

Schůze Představenstva se zúčastňuje, je-li tato funkce ustanovena, Výkonný ředitel. Právo
zúčastnit se schůze Představenstva s hlasem poradním mají předseda Dozorčí rady
a předsedové Odborných komisí.

Podepisování jménem Unie
4.26 Jménem Unie se podepisuje Předseda samostatně nebo Místopředseda v době nepřítomnosti
Předsedy. Doklady týkající se hospodaření Unie ověřuje Unie.
Dozorčí rada
4.27 Dozorčí rada je dohlížecím a kontrolním orgánem Unie.
4.28

Dozorčí radu volí Valná hromada na tříleté funkční období.

4.29

Dozorčí rada je tříčlenná. Členové Dozorčí rady jsou voleni Valnou hromadou z řad řádných
členů Unie.

4.30

Členové Dozorčí rady volí ze svých řad předsedu, který řídí a svolává schůze Dozorčí rady.
Při hlasování v Dozorčí radě se postupuje obdobně jako podle bodů 4.20 a 4.22.

4.31

Dozorčí rada zejména:
a) kontroluje plnění usnesení Valné hromady;
b) zajišťuje pravidelnou kontrolu hospodaření Unie;
c) předkládá zprávy Valné hromadě.

4.32

Dozorčí rada může požádat Představenstvo o svolání Valné hromady.

4.33

Dozorčí rada může sama svolat Valnou hromadu, pokud Představenstvo nevyhoví do 30 dnů
jejímu požadavku na svolání Valné hromady, nebo pokud není Představenstvo dlouhodobě
usnášeníschopné.

4.34

V případě rezignace Předsedy nebo člena Dozorčí rady může Dozorčí rada do doby svolání
Valné hromady kooptovat nového člena z řad řádných členů Unie.

Výkonný ředitel a Sekretariát Unie
4.35 K zajištění řádného a efektivního plnění všech svých funkcí a administrativy zřizuje Unie
Sekretariát. Rozpočet a počet pracovních míst Sekretariátu schvaluje Valná hromada.
4.36

Sekretariát je řízen Předsedou Unie, případně Výkonným ředitelem. Výkonného ředitele
jmenuje a odvolává Představenstvo, a to v případě nutnosti. Jmenováním do funkce vzniká
povinnost Unie uzavřít s Výkonným ředitelem pracovní poměr. Odvoláním z funkce
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pravomoci Výkonného ředitele končí, ukončení pracovního poměru se řídí Zákoníkem
práce.
4.37
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Výkonný ředitel:
odpovídá za vnitřní chod Unie;
zajišťuje archiv, dokumentaci a administrativu Unie;
odpovídá za vedení účetnictví Unie;
odpovídá za přípravu a včasné doručení materiálů pro jednání Představenstva a Valné
hromady;
odpovídá za přípravu materiálů nezbytných pro plnění úkolů členy Představenstva, Dozorčí
rady a Odborných komisí;
odpovídá za finanční a materiální podporu činnosti odborných komisí podle schválených
projektů.

Není-li funkce Výkonného ředitele zřízena nebo personálně obsazena, odpovídá za jeho agendu
a práci Sekretariátu Předseda Unie, případně zaměstnanec sekretariátu v rozsahu přenesených
pravomocí a odpovědnosti.
Odborné komise
4.38 Představenstvo zřizuje Odborné komise a jmenuje jejich předsedy.
4.39

Odborné komise jsou stálé nebo dočasné projektové týmy odpovídající za řešení úkolů podle
programu Unie. Na práci Odborných komisí se mohou účastnit zástupci všech členů Unie.

4.40

Výsledky práce Odborných komisí jsou předkládány podle svého významu Představenstvu
popřípadě Valné hromadě k informaci nebo ke schválení a využití v činnosti Unie a jejích
členů.

4.41

Za práci může být členům Odborných komisí vyplacena odměna, která zahrnuje i odměnu
za užití výsledků této činnosti Unií podle předpisů o právu autorském. Vlastnictví
autorských práv přechází dnem předání nebo zveřejnění výsledků činnosti komisí na Unii.

Poradní výbor
4.42 Poradní výbor se zřizuje z čestných členů Unie. Poradní výbor má maximálně pět členů.
4.43

Poradní výbor si volí čestní členové z řad členů svých statutárních orgánů. Každý čestný
člen má jeden hlas.

4.44

Poradní výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje v případě
nepřítomnosti předsedu Poradního výboru. Funkční období předsedy a místopředsedy
Poradního výboru je 2 roky.

4.45

Poradní výbor má právo předkládat Představenstvu, jehož jednání se předseda
(místopředseda) má právo účastnit jako host s hlasem poradním, a prostřednictvím
Představenstva Valné hromadě, své návrhy a doporučení.

4.46

Schůze poradního výboru svolává podle potřeby jeho předseda, nebo místopředseda.
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Článek V
Práva a povinnosti členů
5.1

Řádní členové mají právo a povinnost účastnit se jednání Valné hromady a jejich zástupci
mohou být voleni do orgánů Unie. Mají právo vyjadřovat své názory k předkládaným
dokumentům, požadovat od Představenstva a Předsedy odpovědi na své návrhy,
v důvodných případech požadovat po Dozorčí radě novou revizi hospodaření Unie. Mají
právo se podílet na tvorbě rozpočtu, mají právo konzultovat všechny dokumenty, žádat
vysvětlení a schvalovat hospodaření Unie na Valné hromadě.

5.2

Čestní členové mají právo účastnit se Valné hromady, volit své zástupce do Poradního
výboru, podílet se na činnosti Představenstva a Dozorčí rady prostřednictvím Poradního
výboru, předkládat orgánům Unie návrhy a komentáře prostřednictvím Poradního výboru.
Čestní členové jsou osvobozeni od povinnosti platit zápisné a příspěvky.

5.3

Všichni členové mají právo a povinnost se účastnit práce odborných komisí.

5.4

Řádní členové mají povinnost platit:
a)
zápisné ve výši stanovené Valnou hromadou;
b)
členský příspěvek ve výši stanovené Valnou hromadou;
c)
platby za služby poskytované Unií a jejími orgány pro členy ve výši stanovené
Představenstvem.

5.5

Roční členský příspěvek je splatný ve dvou splátkách.

5.6

Nově přijatý člen je povinen zaplatit poměrnou část ročního členského příspěvku.

5.7

Zápisné se hradí v plné výši při přijetí člena do Unie. Zápisné musí být uhrazeno do 15 dní
po schválení přijetí nového řádného člena Valnou hromadou.

5.8

Platby za služby (5.4.c)) hradí členové ve výši stanovené Představenstvem na základě
vystaveného řádného daňového dokladu, a to na služby připravované nebo již realizované
v rámci činnosti Unie, jejích orgánů a komisí, na činnost sekretariátu a úhradu nezbytných
provozních nákladů.

5.9

V případě, že platby podle Článku 5.4 jsou opožděny o více než 30 dní je Unie oprávněna
účtovat poplatek z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.

5.10

V případě že člen je v prodlení při placení příspěvků podle bodu 5.4 delším než 30
kalendářních dnů, vyzve jej Sekretariát k zaplacení. Pokud člen nereaguje ani na druhou
upomínku může Představenstvo na základě této skutečnosti navrhnout Valné hromadě
vyloučení neplatícího. Vyloučením z Unie není dotčeno právo Unie na úhradu dlužných
částek.

5.11

K financování společných projektů, sdružují členové Unie finanční prostředky. Prostředky
se sdružují na základě dobrovolně vyjádřeného zájmu účastnit se na projektu. Prostředky
slouží k úhradě díla dodavatelů, kteří po předání díla vystavují daňové doklady jednotlivým
členům, financujícím projekt. Právo na využití díla (projektu), mají pouze ti členové Unie,
kteří se zúčastnili jeho financování, pokud o tom sami zúčastnění nerozhodnou jinak.
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5.12

V případě že člen porušuje Stanovy nebo jedná proti usnesení Valné hromady či zájmům
Unie, může být potrestán na základě rozhodnutí Valné hromady buď napomenutím, nebo
může být na základě usnesení Valné hromady vyloučen.

5.13

Členové mají právo uvádět členství v Unii v rámci svých obchodních aktivit.

Článek VI
Hospodaření Unie (Rozpočet) a majetek Unie
6.1

Majetek Unie je tvořen následujícími zdroji:
a)
zápisným;
b)
členskými příspěvky;
c)
dotacemi, dary a příspěvky od sponzorů a jiných osob (nečlenů);
d)
výnosy z vlastní činnosti.

6.2

V případě, že Valná hromada neschválí rozpočet pro příslušný kalendářní rok včas, zůstává
v platnosti rozpočet včetně výše poplatků platný pro předcházející období do té doby, dokud
není schválen nový rozpočet.

6.3

Rozpočet Unie musí být vyrovnaný.

Článek VII
Doručování
7.1

Písemnosti zasílané v souladu s jednotlivými ustanoveními těchto stanov jsou zasílány na
poslední známou adresu adresáta, případně na elektronickou adresu člena nebo datovou
schránku. V případě sporu o datu doručení příslušné zásilky se u doporučené pošty
písemnost považuje za doručenou uplynutím pátého dne ode dne předání zásilky k poštovní
přepravě.

Článek VIII
Závěrečná ustanovení
8.1

Zájmové sdružení Unie zaniká způsoby uvedenými v ustanovení § 20a odst. 1 občanského
zákoníku, tj. dohodou, uplynutím doby nebo splněním účelu, pro který bylo zájmové
sdružení Unie zřízeno. Unie zaniká výmazem z registru sdružení vedeného Magistrátem hl.
m. Prahy. Vypořádání majetku Unie bude provedeno likvidací.

8.2

Společně s rozhodnutím Valné hromady o zániku Unie bude Valnou hromadou jmenován
Likvidátor a určena jeho odměna.

8.3

V průběhu likvidace Likvidátor přebírá práva a povinnosti statutárního orgánu Unie a činí
jménem Unie jen úkony směřující k její likvidaci. Likvidátor sestaví likvidační účetní
rozvahu ke dni rozhodnutí Valné hromady o vstupu Unie do likvidace a na jejím základě
vypořádá veškeré závazky a uplatní veškeré vymahatelné pohledávky Unie. Ke dni skončení
likvidace sestaví účetní závěrku a zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení
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likvidačního zůstatku (majetkový zůstatek po odečtení odměny likvidátora) mezi členy Unie
a předloží jí ke schválení Představenstvu.
8.4

Po skončení likvidace a schválení jejích výsledků řádnými členy pověří Představenstvo Unie
svého zástupce k podání návrhu na výmaz z registru sdružení vedeného Magistrátem hl. m.
Prahy.

8.5

Tyto Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi Valnou hromadou UEM dne
12. června 2012.

8.6

Jakékoliv změny Stanov budou oznámeny registrujícímu orgánu písemně do 15 dnů po
jejich schválení.

8.7

Vztahy v těchto Stanovách výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.

9

