
STANOVY SPOLKU

Česká vakuová společnost

Úplné znění ke dni 1. ledna 2016

Čl. I.

Název a sídlo spolku

1. Název spolku je: Česká vakuová společnost (dále jen „spolek“).

2. Sídlo spolku je: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.

Čl. II.

Účel spolku

Účelem  spolku  je  rozšiřování  a  prohlubování  odborných  znalostí  a  dovedností  svých  členů  i
odborné veřejnosti v oboru vakuové fyziky, techniky, vakuových technologií a příbuzných oborů a
zvyšování odborné úrovně těchto oborů v České republice.

Čl. III.

Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění jeho účelu, coby společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto hlavních činností spolku

a) pořádání poradenských seminářů, konferencí, přednášek, odborných školení, provádění
kvalifikačních a dalších činností s cílem zvyšování odborné úrovně oboru,

b) navazování  a  udržování  organizačních  i  odborných  styků  s  podobně  zaměřenými
domácími  a  zahraničními  organizacemi  a  spolky,  do  kterých  může  jmenovat  své
zástupce.

2. Spolek  může  výlučně  k  podpoře  své  hlavní  činnosti  provozovat  vedlejší  hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
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Čl. IV.

Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dvojího druhu. Jedná se o individuální členství a kolektivní členství.

2. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. Zápis a výmaz v tomto seznamu provádí
předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoli změně podstatných údajů. Zápis
bude proveden do 30 dnů ode dne vzniku nebo zániku členství nebo ode dne nahlášení
změny podstatných údajů.

Čl. V.

Individuální členství

1. Individuálním  členem  může  být  jakýkoliv  občan  České  republiky,  který  se  zajímá  o
vakuovou fyziku a techniku nebo využívá vakuové technologie v nejširším smyslu. Přijetí
za individuálního člena  schvaluje  výbor spolku.  Členem může být  i  občan jiného státu,
pokud má vztah k české vakuové obci. Jeho přijetí schvaluje výbor spolku.

2. Individuální členství vzniká přijetím za člena na základě písemné přihlášky.

3. Individuální členství zaniká

a) písemným oznámením člena o vystoupení,  a to ke dni,  kdy bylo oznámení doručeno
výboru spolku,

b) vyloučením člena z důvodu neplnění jeho povinností, a to dnem odeslání rozhodnutí na
poslední známou adresu,

c) úmrtím individuálního člena.

Členský příspěvek zaplacený za běžný kalendářní rok se při zániku členství nevrací, a to
ani jeho část.

4. Individuální člen spolku má právo

a) být informován o všech formách činnosti spolku a podílet se na nich,

b) využívat výhody vyplývající z členství ve spolku,

c) podávat návrhy, připomínky a stížnosti a obracet se s dotazy na orgány spolku,

d) volit a být volen do orgánů spolku,

e) hlasovat na členské schůzi.

5. Individuální člen spolku má povinnost

a) dodržovat stanovy, pokyny a směrnice spolku,

b) platit členský příspěvek,

c) řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen,

d) hájit zájmy a naplňovat poslání spolku a svou prací a jednáním přispívat k jeho dobrému

strana 2 z 6



jménu v České republice i v zahraničí,

e) aktivně pomáhat při zvyšování obecné a odborné úrovně spolku.

Čl. VI.

Kolektivní členství

1. Kolektivním  členem  může  být  každá  právnická  osoba  působící  v  České  republice  i  v
zahraničí, jejíž činnost je slučitelná s účelem spolku a s právním řádem České republiky.
Přijetí za kolektivního člena schvaluje výbor spolku.

2. Kolektivní členství vzniká přijetím za člena na základě písemné přihlášky.

3. Kolektivní členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení, a to ke dni, kdy bylo
oznámení doručeno Výboru spolku, nebo zrušením právnické osoby, která je kolektivním
členem spolku.  Členství  může  zaniknout  též  vyloučením z  důvodu  neplnění  členských
povinností.  Členský příspěvek zaplacený za běžný kalendářní  rok se při  zániku členství
nevrací, a to ani jeho část.

4. Kolektivní člen spolku má právo

a) být informován o všech formách činnosti spolku a podílet se na nich,

b) využívat výhody vyplývající z členství ve spolku,

c) podávat návrhy, připomínky a stížnosti a obracet se s dotazy na orgány spolku.

5. Kolektivní člen spolku má povinnost

a) dodržovat stanovy, pokyny a směrnice spolku,

b) platit členský příspěvek,

c) přispívat k uskutečnění odborných akcí pořádaných ve spolupráci se spolkem,

d) umožňovat aktivní účast na práci spolku zájemcům z řad svých zaměstnanců.

Čl. VII.

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány

a) členská schůze,

b) výbor,

c) kontrolní komise.
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Čl. VIII.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členskou schůzi svolává výbor nejméně jedenkrát za 3 roky.

3. Členská  schůze  je  schopna  usnášet  se  za  účasti  většiny  individuálních  členů  spolku.
Usnesení přijímá většinou hlasů individuálních členů přítomných v době usnášení, není-li
dále stanoveno jinak. Každý individuální člen má jeden hlas.

4. Členská schůze spolku

a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,

b) projednává a schvaluje zásady hospodaření na budoucí období,

c) projednává a schvaluje odborné zaměření spolku,

d) projednává a schvaluje zprávu kontrolní komise,

e) rozhoduje o změnách stanov,

f) rozhoduje s konečnou platností o sporech uvnitř spolku,

g) rozhoduje o zániku spolku a jeho likvidaci, o fúzi spolku nebo o jeho rozdělení,

h) volí a odvolává členy výboru spolku,

i) volí a odvolává členy kontrolní komise spolku.

5. O  změně  stanov  rozhoduje  členská  schůze  spolku  nejméně  dvoutřetinovou  většinou
individuálních členů přítomných v době usnášení.

6. O  zániku  spolku  a  majetkovém  vypořádání  rozhoduje  členská  schůze  spolku  nejméně
dvoutřetinovou většinou všech individuálních členů.

7. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, výbor nebo ten, kdo původní
zasedání svolal, svolá novou pozvánkou ve lhůtě 15 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 6 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.
Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu individuálních členů.

Čl. IX.

Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku a je kolektivní.

2. Členové výboru jsou voleni na období 3 let.

3. Výbor je  schopen usnášet  se  za  účasti  většiny  členů výboru.  Usnesení  přijímá nejméně
dvěma třetinami hlasů členů výboru přítomných v době usnášení,  není-li dále stanoveno
jinak. Každý člen výboru má jeden hlas.
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4. Výbor

a) je výkonným řídícím orgánem spolku mezi konáním členských schůzí spolku,

b) vytváří podmínky pro odbornou spolupráci skupin,

c) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a úkolů spolku vyplývajících ze stanov v
rámci odborného zaměření spolku,

d) připravuje  rámcový  plán  odborné  činnosti  pro  dané  období,  projednává  a  schvaluje
rozpočet a hospodaření spolku,

e) projednává stanoviska, doporučení a závěry kontrolní komise,

f) řídí  spolupráci  se  zahraničními  odbornými  společnostmi,  podle  potřeby  nominuje
zástupce spolku do IUVSTA, výborů konferencí apod.,

g) uděluje čestná uznání spolku,

h) navrhuje kandidáty na volbu předsedy a místopředsedů spolku pro dané období,

i) ustanovuje sekretariát spolku,

j) přijímá a vylučuje členy spolku,

k) může kooptovat do výboru maximálně dva členy za jedno funkční období,

l) rozhoduje  o  mimořádném  použití  finančních  prostředků  mimo  schválený  rozpočet
spolku do výše 50000 Kč ročně.

5. Výbor odpovídá za svou činnost členské schůzi. Zasedá podle potřeby, minimálně dvakrát
ročně.

6. Výbor si volí předsedu, dva místopředsedy a ostatní funkcionáře na období 3 let.

7. Výbor může odvolat člena výboru nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů výboru,
poruší-li člen dobré jméno spolku, bude-li jednat proti zájmům spolku nebo v případě jiného
hrubého porušení stanov spolku.

8. Předseda výboru

a) je oficiálním představitelem spolku,

b) organizuje a řídí činnost výboru v České republice i v zahraničí,

c) řídí práci sekretariátu spolku,

d) svolává a obsahově i organizačně zabezpečuje zasedání výboru,

e) za svoji činnost odpovídá výboru spolku.

9. O  vyloučení  člena  ze  spolku  rozhoduje  výbor  spolku  nejméně  dvoutřetinovou  většinou
všech členů výboru.

10. O mimořádném použití finančních prostředků mimo schválený rozpočet spolku rozhoduje
výbor spolku nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů výboru.
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Čl. X.

Kontrolní komise

Kontrolní komise

a) je  kontrolním a  revizním  orgánem,  kontroluje  zejména  dodržování  obecně  platných
právních předpisů a stanov spolku,

b) má minimálně 3 členy,

c) kontroluje plnění usnesení a hospodaření spolku,

d) odpovídá členské schůzi,

e) zasedá podle potřeby, minimálně jedenkrát ročně,

f) je nezávislá na ostatních orgánech spolku,

g) je volena na období 3 let.

Čl. XI.

Hospodaření spolku

1. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem, který na období kalendářního roku schvaluje výbor
na základě zásad schválených členskou schůzí.

2. Hospodaření s majetkem spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.

3. Spolek nakládá s majetkem v souladu se zájmy svých členů, a to v rámci svého odborného
zaměření.

4. Majetek  spolku  tvoří  hmotné  statky  a  finanční  prostředky.  Spolek  hospodaří  s  tímto
majetkem a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k třetím osobám.

5. Příjmy spolku tvoří

a) členské příspěvky od individuálních a kolektivních členů,

b) příjmy z vlastní odborné činnosti,

c) dotace, subvence a dary třetích osob.

6. Výši členských příspěvků a způsob jejich výběru stanoví členská schůze.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

1. Jménem  spolku  je  oprávněn  jednat  předseda  výboru  spolku;  další  členové  spolku  jsou
oprávněni jednat jménem spolku pouze na základě písemného pověření výboru spolku.

2. Tyto stanovy mohou být měněny pouze usnesením členské schůze spolku.

3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich registrace u příslušného orgánu státní správy,
den účinnosti stanoví výbor spolku.
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