
STANOVY SPOLKU - 

SPOLEČNOST PRO ROZVOJ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ z.s. 

 

Článek I. 

Název spolku 

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z. s. (dále jen „spolek“).  

Spolek používá také zkratku „SRVO“. 

Článek II. 

Sídlo spolku 

Sídlo spolku je v obci Praha. 

Článek III. 

Účel spolku, hlavní a vedlejší činnost 

1. Účelem spolku je podpora nových a netradičních přístupů a řešení v oblasti veřejného 
osvětlení, poskytování aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlování a oblastí, které 
veřejné osvětlení ovlivňují nebo jsou jím ovlivňovány v České republice i ve světě. Z tohoto 
důvodu spolek spolupracuje i se spolky a organizacemi zabývající se správou veřejného 
prostoru a navazuje i mezinárodní spolupráci, aby propojováním jednotlivých subjektů se 
mohl kvalifikovaně podílet na rozvoji veřejného osvětlení našich obcí a měst.  

2. Hlavní činnost spolku spočívá mimo jiné v: 

a) přípravě, rozvoji a správě informačního internetového portálu; 
b) pořádání odborných setkání (konference, seminář, přednáška, kurz apod.) a účasti na 

partnerských setkáních, realizaci osvětové činnosti; 
c) publikační činnosti (Zpravodaj, směrnice, normy, doporučení atd.); 
d) poradenské činnosti a odborných diskusích členské základny i s nečleny spolku; 
e) spolupráci s orgány státní správy, vysokými školami a jinými profesními organizacemi. 

3. Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné 
výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití 
majetku spolku. Spolek může zakládat obchodní společnosti nebo vstupovat do obchodních 
společností či obdobných subjektů s jinou právní formou či spravovat movitý a nemovitý 
majetek spolku, se kterým spolek hospodaří v zájmu svém a svých členů. 



 

Článek IV. 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

1. Členy spolku mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které souhlasí s posláním a 
stanovami spolku, hodlají se podílet na naplňování zájmů a cílů spolku s ostatními členy, 
dodržují stanovy a platí členské příspěvky ve stanové výši a stanovených termínech.  

2. Čestným členem se může stát osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a 

významně podílela na činnosti spolku nebo která dosáhla významných úspěchů v oboru 

veřejného osvětlení. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze s tím, že k jeho 

udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.  

3. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě přihlášky předsednictvo. Za platnou přihlášku 
se považuje řádně vyplněná přihláška na webových stránkách spolku. Žadatel o členství se 
stane členem spolku dnem rozhodnutí o přijetí, případně jiným dnem v tomto rozhodnutí 
uvedeným. Na členství není právní nárok. 

4. Členství ve spolku zaniká: 

a) Vystoupením. Vystoupit je možné písemným oznámením doručeným v písemné formě 
spolku.  

b) Vyloučením. Člen může být vyloučen, pokud poruší některé povinnosti člena spolku 
dle odst. 7 tohoto článku. Rozhodování o vyloučení člena spolku je v působnosti 
předsednictva. Rozhodnutí předsednictva o vyloučení je konečné a není proti němu 
přípustný opravný prostředek. 

c) Úmrtím člena či zánikem člena bez právního nástupce. 
d) Zánikem spolku bez právního nástupce. 

5. Zánikem členství není dotčena povinnost zaplatit spolku splatné členské příspěvky a vyrovnat 
ostatní závazky vůči spolku. Při zániku členství se nevrací již zaplacený členský příspěvek.  

6. Člen spolku je oprávněn: 

a) účastnit se činnosti spolku a být informován o všech záležitostech týkajících se 
spolku; 

b) účastnit se jednání orgánů spolku, jehož je členem, a hlasovat na něm; 
c) volit a být volen do orgánů spolku, pokud se jedná o člena-fyzickou osobu nebo 

zástupce právnické osoby; 
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 
e) Informovat veřejnost o členství ve spolku; používat logo spolku pro obchodní a 

marketinkové účely může člen spolku pouze se souhlasem předsednictva. 

7. Členové spolku jsou povinni: 

a) dodržovat stanovy spolku; 
b) hájit dobré jméno spolku; 
c) platit členské příspěvky ve stanovené výši a ve stanoveném termínu; 
d) poskytovat spolku údaje potřebné pro evidenci členů; 
e) dodržovat a prosazovat oprávněné zájmy spolku; 
f) dodržovat a plnit rozhodnutí orgánů spolku; 
g) zdržet se čehokoliv, čím by mohli snížit vážnost nebo důstojnost spolku, ostatních 

členů spolku nebo svého členství ve spolku. 
 



8. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předsednictvo. 
Seznam členů spolku není veřejně přístupný.  

9. Členové spolku neručí za závazky spolku. 

Článek V. 

Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 

a) Členská schůze; 
b) Předsednictvo; 
c) Kontrolní komise; 
d) Pracovní skupiny. 

 

Oddíl 1. – Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze je svolávána předsednictvem. 

2. Členská schůze spolku: 

a) stanoví hlavní směry činnosti spolku, 
b) schvaluje stanovy, jednací řád členské schůze spolku a jejich změny,  
c) volí a odvolává členy předsednictva z řad členů nebo zástupců členů – právnických 

osob;  
d) volí a odvolává předsedu předsednictva, 
e) volí členy kontrolní komise,  
f) schvaluje zprávu předsednictva o činnosti spolku a stavu jeho hospodaření,  
g) projednává zprávu kontrolní komise za období mezi zasedáními členské schůze,  
h) schvaluje na návrh předsednictva výši členských příspěvků pro členy spolku, případně 

deleguje na předsednictvo pravomoc rozhodovat o způsobu jeho úpravy,  
i) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací, osobě likvidátora a způsobu naložení 

s likvidačním zůstatkem, 
j) rozhoduje o založení obchodní korporace či jiné právnické osoby spolkem nebo o 

účasti spolku v obchodní korporaci nebo jiné právnické osobě. 

3. Každý člen spolku má při hlasování na členské schůzi jeden (1) hlas. 

4. Předsednictvo je povinno svolat zasedání členské schůze min. jednou za rok tak, aby se 
členská schůze konala do 31. 10. každého kalendářního roku, ledaže členská schůze rozhodne 
o četnosti nebo nejzazším termínu konání členské schůze jinak. Předsednictvo je také 
povinno svolat zasedání členské schůze bez zbytečného odkladu, pokud o to požádá nejméně 
jedna pětina členů spolku. 

5. Předsednictvo je povinno svolat členskou schůzi nejméně 30 dnů přede dnem konání členské 
schůze.  

6. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou doručovanou na e-mailové adresy všech 
členů zapsané v seznamu členů. V pozvánce se uvede místo, čas a program jednání členské 
schůze. V případě, že předsednictvo členskou schůzi nesvolá, ačkoliv je k tomu dle těchto 
stanov povinno, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen spolku.  

7. Členská schůze spolku je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30 % všech členů spolku. 



8. Nesejde-li se ve stanovený čas alespoň 30 % všech členů spolku, je předsednictvo povinno 
svolat náhradní zasedání členské schůze pozvánkou nejpozději do 15 kalendářních dnů ode 
dne původního zasedání tak, aby se náhradní zasedání Členské schůze konalo nejpozději do 
60 dnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. V pozvánce musí být 
uvedeno, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Členská schůze je při náhradním 
zasedání usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

9. Zasedání členské schůze řídí její svolavatel nebo jím pověřená osoba.  

10. O zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda předsednictva nebo 
jiná osoba pověřená předsednictvem a zapisovatel. Přílohu zápisu o zasedání členské schůze 
tvoří listina přítomných. 

11. Na členské schůzi se hlasuje veřejně, ledaže o neveřejném hlasování rozhodne členská schůze 
anebo se hlasuje o obsazení orgánů spolku (tzv. volební členská schůze). K přijetí usnesení je 
potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, není-li těmito stanovami určeno jinak. 
K přijetí usnesení o změnách stanov a o zrušení spolku se vyžaduje souhlas dvoutřetinové 
většiny všech členů spolku.  

12. Každý člen spolku se může nechat na jednání členské schůze zastoupit, a to na základě 
písemné plné moci. Za právnické osoby se účastní členské schůze jejich statutární orgán nebo 
zástupce na základě písemné plné moci podepsané statutárním orgánem. 

 

Oddíl 2. – Předsednictvo 

1. Statutárním orgánem spolku je předsednictvo. 

2. Předsednictvo má 7 členů, kteří jsou voleni členskou schůzí. Funkční období je 4leté. Členové 
předsednictva nemohou být členem jiného voleného orgánu spolku. Pokud počet členů 
předsednictva neklesl pod polovinu, mohou členové předsednictva kooptovat za člena, který 
členství v předsednictvu ukončil nebo jehož členství zaniklo, náhradního člena do doby 
skončení funkčního období předsednictva. 

3. Zasedání předsednictva se koná dle potřeby, zpravidla 4x ročně. 

4. Spolek může zastupovat a za spolek činit právní jednání samostatně předseda nebo 
místopředseda nebo společně dva členové předsednictva. Za spolek se podepisuje tak, že k 
napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí předseda nebo místopředseda nebo dva 
členové předsednictva své podpisy.  

5. Předsednictvo zejména: 

a) řídí činnost spolku; 
b) zajišťuje vedení seznamu členů spolku; 
c) schvaluje jednací řád předsednictva; 
d) zajišťuje plnění usnesení členské schůze; 
e) zabezpečuje hospodaření spolku včetně vedení řádného účetnictví; 
f) rozhoduje o přijetí nových členů spolku, 
g) rozhoduje o ukončení členství pro neplnění povinností člena spolku, 
h) zřizuje a ruší pracovní skupiny  
i) jmenuje a odvolává zástupce spolku v mezinárodních organizacích, 
j) navrhuje a schvaluje rozpočet hospodaření spolku na nový kalendářní rok nejpozději 

do 30. 11. předcházejícího roku. 
 
 



 
 

6. Předsednictvo se ve své činnosti řídí těmito stanovami, usneseními členské schůze a 
schváleným rozpočtem spolku.  

7. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů předsednictva, 
z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda. K přijetí rozhodnutí 
předsednictva je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. 

8. Předsednictvo může rozhodovat mimo zasedání (per rollam) o jakýchkoliv záležitostech, a to 
za využití prostředků elektronické komunikace na dálku, kdy dojde k odeslání příslušného 
návrhu rozhodnutí, o němž se má hlasovat, jedním členem předsednictva na e-mailovou 
adresu ostatních členů předsednictva. Ostatní členové předsednictva se k tomuto návrhu 
mohou vyjádřit způsobem „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ nebo jiným obsahově či svým 
významem blízkým konstatováním, které nevzbuzuje pochybnosti o tom, jaký je projev 
jednání hlasujícího. Takovéto rozhodnutí je platně přijato, pokud člen předsednictva, který 
návrh rozhodnutí rozeslal, obdrží nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne rozeslání příslušného 
návrhu souhlasné (či jiné pozitivní) stanovisko ostatních členů předsednictva tak, že členové, 
kteří vyjádřili souhlas, tvoří nadpoloviční většinu všech členů předsednictva; má se přitom za 
to, že stanovisko člena předsednictva, který návrh rozhodnutí zaslal, je souhlasné. 

 

Oddíl 3. – Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je nezávislým kontrolním orgánem spolku. Kontrolní komise dohlíží na 
dodržování právních předpisů a stanov v činnosti spolku a kontroluje hospodaření s 
finančními a hmotnými prostředky spolku, kontroluje dodržování rozpočtu a provádí kontrolu 
účtů.  

2. Kontrolní komise má 3 členy volené členskou schůzí. Funkční období členů kontrolní komise 
je 4leté.  

3. Kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu. Kontrolní komise si schvaluje jednací řád. 

4. Žádný z členů kontrolní komise nesmí být členem předsednictva.  

5. Kontrolní komise je povinna podávat písemnou zprávu o své činnosti členské schůzi spolku a 
na požádání, nejméně však jednou ročně předsednictvu.  

6. Kontrolní komise je oprávněna účastnit se prostřednictvím svého zástupce s hlasem 
poradním zasedání předsednictva. 

 

Oddíl 4. – Pracovní skupiny 

1. Pracovní skupiny jsou základními pracovními jednotkami spolku. 

2. Každý člen spolku má právo být členem pracovní skupiny. Členem pracovní skupiny může být 
i nečlen spolku, pokud to předsednictvo nebo pracovní skupina uzná za vhodné. 

3. Členové pracovních skupiny volí ze svého středu předsedu pracovní skupiny, který fungování 
a jednání pracovní skupiny řídí.  

4. Smyslem a účelem pracovních skupin je zpracovávat a vydávat stanoviska, návrhy, 
doporučení, analýzy apod. související s předmětem činnosti spolku a oblastí veřejného 
osvětlení. 

 



 

 

Článek VI. 

Všeobecná a závěrečná ustanovení 

1. Všichni členové podáním členské přihlášky dávají spolku výslovný souhlas s užitím osobních 
údajů, a to zejména za účelem jejich shromažďování, vedení či zpracování jiným způsobem ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v 
platném znění. Osobní údaje budou použity výhradně v rámci vztahů vyplývajících z účasti ve 
spolku a za účelem naplnění cílů spolku stanovených v těchto stanovách či vnitřních 
předpisech spolku.  

2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí. 
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