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SPOLEČNOST PRO ROZVOJ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, z.s. 
  

STANOVY SPOLKU 

 

Část I.  

§ 1 

Základní ustanovení  

1. Název spolku zní: „Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z.s.“  zkráceně SRVO, dále jen 
Spolek. 

2. Sídlem Spolku je: 156 00 Praha 5, Pod Vysílačkou 1387. 

3. Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky. 

4. Spolek je odborná organizace založená podle zákona č. 83/1990 (evidovaná Ministerstvem 
vnitra pod  číslem VS/1 – 6207/91-R), v níž se sdružují zájemci o problematiku veřejného 
osvětlení ve městech a obcích.  
 

§ 2 

Cíle a formy činnosti 

1. Cíle a činnosti Spolku jsou: 
1. poskytování kvalitních a aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení a oblastí, 

které veřejné osvětlení ovlivňují nebo jsou jím ovlivňovány; 
2. shromažďování informací z oblasti veřejného osvětlení a oblastí, které veřejné osvětlení 

ovlivňují nebo jsou jím ovlivňovány z domácích i zahraničních zdrojů; 
3. navazování a rozvoj spolupráce s národními i mezinárodními organizacemi, jejichž 

činnost souvisí s oblastí venkovního osvětlení ve městech a obcích; 
4. propojování subjektů, které ovlivňují podobu, rozvoj a stav veřejného osvětlení ve 

městech a obcích. 
2. Hlavní formy činnosti Spolku jsou: 

1. tvorba, rozvoj a správa informačního internetového portálu; 
2. pořádání přednášek, konferencí, kurzů; 
3. účast na konferencích a přednáškách; 
4. publikační činnost (Zpravodaj, směrnice, normy, doporučení); 
5. poradenská činnost; 
6. spolupráce s orgány státní správy, univerzitami, jinými spolky i profesními 

organizacemi. 
3. Další formy činnosti schvaluje nejvyšší orgán Spolku tj. Členská schůze. 

 

Část II.  

Vznik a zánik členství člena Spolku 

§ 3 

Formy členství ve Spolku 
1. Členství ve Spolku  jsou zásadně:   a) individuální členství fyzické osoby 
      b) skupinové členství právnické osoby  
      c) členství obce 
      d) čestné členství 
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2. Členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí právnická nebo fyzická osoba 
České republiky, členem  může být i obec ve smyslu § 4 odst. 2 a § 20 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších ustanovení a souhlasí se stanovami 
Spolku, dodržuje je a platí členské příspěvky ve stanovené výši a stanovených termínech. 

3. Čestným členem Spolku může být jmenován občan ČR nebo cizinec, který má mimořádné 
zásluhy o rozvoj oboru. Čestné členství uděluje Členská schůze Spolku. Čestný člen se 
může účastnit všech akcí Spolku bez úhrady členských příspěvků s hlasem poradním.  

4. Seznam členu Spolku je veřejný. Je přístupný na internetových stránkách Spolku. Zápis a 
výmazy provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně 
podstatných údajů. Tato činnost může být předsedou delegována na tajemníka Spolku. 

§ 4 

Vznik členství 

1. Členství ve Spolku vzniká na základě rozhodnutí Předsednictva Spolku a po zaplacení 
členského příspěvku, nejdříve však dnem rozhodnutí Předsednictva. Člen Spolku, kterému 
vznikne členství v průběhu roku, zaplatí pouze poměrnou část ročního členského příspěvku 
ve výši ½ ročního členského příspěvku za každé započaté kalendářní pololetí ode dne 
vzniku členství ve Spolku. 

§ 5 

Zánik členství  

1. Členství ve Spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena tajemníkovi Spolku.  

b) dnem rozhodnutí Předsednictva Spolku o vyloučení pro neplnění povinností 
vyplývajících z členství. 

c) zánikem právnické, fyzické osoby nebo obce. 

d) jednáním poškozujícím dobré jméno Spolku na základě usnesení Předsednictva po 
zjištění faktu poškozujícím dobré jméno. 

2. Zaplacené roční členské příspěvky a další poplatky či jejich zůstatky se v případě zániku 
členství nevracejí. 

Část III. 

Práva a povinnosti člena Spolku 
§ 6 

1. Práva člena Spolku jsou: 

a) volit a být volen do všech orgánů Spolku,  

b) účastnit se činností odborných orgánů (Pracovních skupin) Spolku, 

c) předkládat podněty k činnosti orgánů Spolku, vyjadřovat se k jejich činnosti, obdržet 
odpověď na své podněty a být informován o celkové činnosti Spolku, 

d) podílet se na akcích pořádaných Spolkem, 

e) každý člen Spolku má právo být členem Pracovní skupiny. 

2. Povinnosti člena Spolku jsou: 

a) hájit společné zájmy Spolku, naplňovat cíle, plnit přijaté úkoly a dodržovat Stanovy 
Spolku (dále jen „Stanovy“), 
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b) účastnit se sám nebo prostřednictvím svého zástupce, kterým je v případě členské obce 
zpravidla pověřený zástupce obce a v případě právnické osoby její statutární orgán, nebo 
jím pověřený zástupce, jednání Členské schůze Spolku a jednání těch orgánů Spolku, 
jejichž je členem, 

c) řádně platit členské příspěvky. 

Část IV.  

Organizační struktura Spolku  

§ 7 

Orgány Spolku 

Orgány Spolku jsou: 

a) Členská schůze Spolku, 

b) Předsednictvo Spolku (dále jen „Předsednictvo“), 

c) Předseda Spolku (dále jen „Předseda“), 

d) Místopředseda Spolku (dále jen „Místopředseda“), 

e) Pracovní skupiny Spolku (dále jen „Pracovní skupiny“), 

f) Kontrolní komise Spolku (dále jen „Kontrolní komise“), 

j)  Kancelář Spolku (dále jen „Kancelář“). 

§ 8 

Statutární orgán Spolku  

1. Statutárními orgány Spolku jsou Předseda a Místopředseda.  

2. Předseda je statutárním orgánem v záležitostech dohod s významnými institucemi veřejného 
života, zejména Parlamentem ČR, vládou, ministerstvy a jinými ústředními orgány státní 
správy a orgánů Evropských společenství.  

3. Ve všech ostatních případech, které nejsou Stanovami svěřeny Předsedovi je statutárním 
orgánem Místopředseda. Místopředseda plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve 
vztahu k zaměstnancům Spolku zařazeným do Kanceláře.  

§ 9 

Členská schůze Spolku 

1. Členská schůze je vrcholným orgánem Spolku a řídí se Stanovami a Jednacím řádem. 

2. Řádná Členská schůze se koná nejméně jednou za dva roky. 

3. Volební Členská schůze se koná jednou za čtyři roky. Na této Členské schůzi se vždy volí 
Předseda, Místopředseda a Předsednictvo. 

4. Mimořádná Členská schůze Spolku se koná na návrh Předsednictva, popřípadě požádá-li o 
to alespoň jedna pětina členů Spolku. 

5. Mimořádná Členská schůze projednává pouze body, které byly v  návrhu označeny jako 
podnět ke svolání mimořádné Členské schůze Spolku. 

6. Delegátem řádné volební Členské schůze nebo mimořádné Členské schůze Spolku s 
hlasovacím právem může být pouze člen Spolku. 
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7. Delegát řádné volební nebo mimořádné Členské schůze Spolku může zastupovat více členů 
Spolku, zastupování je prokázáno pověřením na akreditačním lístku, vydaným 
zastupovaným členem Spolku. Pověření vydává zastupovaná právnická, fyzická osoba nebo 
obec na základě dohody s členem Spolku, pověřeným jejím zastupováním. Pověření musí 
mít písemnou formu a musí obsahovat podpis zástupce právnické, fyzické osoby nebo obce, 
které pověření vydávají včetně otisku razítka (v případě že ho vlastní) zastupovaného člena. 
Pro účely Spolku je pověření vydáváno na tzv. akreditačním lístku, distribuovaném 
Kanceláří. 

8. Členská schůze Spolku je usnášeníschopná, je-li při prezenci zaregistrováno minimálně 
třicet procent mandátů Spolku. Členem Spolku se pro účely registrace na Členské schůzi 
rozumí jeden zástupce člena Spolku a každé jednotlivé pověření vydané zastupovaným 
členem Spolku. 

9. V působnosti Členské schůze Spolku je: 

a) stanovovat hlavní směry činnosti Spolku, 

b) schvalovat Stanovy, Jednací řád Členské schůze Spolku a jejich změny, 

c) volit a odvolávat Předsedu, Místopředsedu a další členy Předsednictva, 

d) volit členy Kontrolní komise, 

e) projednávat zprávu o činnosti Spolku za období mezi Členskými schůzemi, 

f) projednávat zprávu o hospodaření Spolku za období mezi Členskými schůzemi, 

g) projednávat zprávu Kontrolní komise za období mezi Členskými schůzemi, 

h) rozhodovat o způsobu výpočtu ročního členského příspěvku pro členy Spolku, stanovit 
jeho výši, rozhodovat o způsobu jeho úpravy na období mezi konáním Členských schůzí 
Spolku a případně delegovat na Předsednictvo pravomoc rozhodovat o způsobu jeho 
úpravy, 

i) rozhodovat o zrušení Spolku. 

 

§ 10 

Předsednictvo  

1. Předsednictvo zajišťuje operativní činnost Spolku v období mezi Členskými schůzemi 
Spolku. Předsednictvo jedná a usnáší se podle Jednacího řádu Předsednictva. 

2. Předsednictvo je složeno ze sedmi členů, kteří jsou voleni jmenovitě z navržených kandidátů 
členů Spolku. 

3. Předsednictvo je tvořeno Předsedou, který je v jeho čele, dále Místopředsedou a dalšími 
členy Předsednictva.  

4. Členem Předsednictva může být volen jen člen Spolku. 

5. Členství v Předsednictvu zaniká: 

a) odvoláním, 

b) vzdáním se funkce, 

c) zánikem mandátu člena Spolku. 

6. Funkční období Předsednictva končí zvolením nového Předsednictva volební Členskou 
schůzí Spolku.  
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7. Předsednictvu je vyhrazeno rozhodování o těchto záležitostech:  

a) zajistit plnění usnesení Členské schůze Spolku, 

b) schvalovat Jednací řád Předsednictva a jeho změny, 

c) posuzovat a řešit návrhy a doporučení Pracovních skupin, 

d) navrhovat a zajišťovat program zasedání Předsednictva, 

e) rozhodovat o přijetí nových členů Spolku, 

f) rozhodovat o ukončení členství pro neplnění povinností člena Spolku, 

g) zřizovat, rušit Pracovní skupiny, jmenovat a odvolávat předsedy Pracovních skupin, 

h) jmenovat a odvolávat zástupce Spolku v  mezinárodních organizacích, 

i) stanovit plat Výkonnému pracovníkovi Spolku /tajemníkovi/ Kanceláře, 

j) prostřednictvím Místopředsedy ukládat úkoly Kanceláři, 

k) schvalovat Organizační řád Kanceláře, včetně její organizační struktury, 

l) navrhovat a schvalovat rozpočet hospodaření Spolku na nový kalendářní rok nejpozději 
do 30.11. V případě, že nebude rozpočet předložen nebo schválen stanovit pravidla 
rozpočtového provizoria příslušného roku pro hospodaření Spolku, pokud nebude 
schválen rozpočet před 1. lednem a uvolňovat prostředky Spolku v rámci rozpočtového 
provizoria do schválení rozpočtu Předsednictvem, 

m) rozhodovat o dalších záležitostech, které nejsou vyhrazeny Členské schůzi Spolku, pokud 
si je Předsednictvo vyhradí. 

8. Předsednictvo dále rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech, pokud je nesvěří 
k rozhodování Místopředsedovi: 

a) o nakládání s movitým majetkem Spolku, jehož hodnota je v rozmezí od 0,1 miliónu Kč 
do 0,5 miliónů Kč, 

b) o přijetí daru, včetně peněz, v rozmezí od 0,1 miliónu Kč do 0,5 milionů Kč.  

9. Ze své činnosti je Předsednictvo odpovědné Členské schůzi Spolku. 

 § 11 

Předseda  

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku dle  § 8 odst. 2. 

2. Předseda je ze své činnosti odpovědný Členské schůzi Spolku. 

3. Funkční období Předsedy končí zvolením nového Předsedy. Výkon funkce také zaniká jeho 
odstoupením, odvoláním z funkce Předsedy nebo pozbytím funkce člena v právnické osobě 
nebo obce ve Spolku. Odstoupení z funkce nabývá účinku doručením písemného prohlášení 
tajemníkovi Spolku. 

4. V působnosti Předsedy je: 

a) zastupovat Spolek navenek, 

b) svolávat a řídit zasedání Předsednictva, 

c) podepisovat dokumenty majetkoprávní povahy, které náleží do vyhrazené působnosti 
Členské schůze Spolku a Předsednictva,  

d) vymezit působnost Místopředsedy a stanovit pravidla pro zastupování. 
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§  12 

Místopředseda  

1. Místopředseda je statutárním orgánem Spolku dle § 8 odst. 3 a plní funkci statutárního 
orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovně právních vůči zaměstnancům Spolku zařazeným 
do Kanceláře. Místopředseda dále: 

a) odpovídá za hospodaření Spolku rozsahu § 17 odst. 3, 4 a 5 těchto Stanov, 

b) rozhoduje o nakládání s movitým majetkem Spolku do výše 0,1 miliónu Kč, 

c) rozhoduje o přijetí daru, včetně peněz do výše 0,1 miliónu Kč, 

d) je nadřízen všem zaměstnancům Kanceláře. 

2.  Místopředseda je ze své činnosti odpovědný Předsednictvu. 

 

§ 13 

Pracovní skupiny  

1. Pracovní skupiny jsou základními pracovními jednotkami Spolku. 

2. Pracovní skupiny zřizuje a ruší Předsednictvo. 

3. Každý člen Spolku má právo být členem zřízené Pracovní skupiny a navrhovat externí 
spolupracovníky Pracovních skupin. 

4. Členové Pracovních skupin volí ze svého středu předsedu Pracovní skupiny.  

5. V působnosti Pracovních skupin je vydávat vlastní stanoviska, návrhy a doporučení po 
projednání s Předsednictvem. 

§ 14 

Kontrolní komise  

1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Spolku, který se řídí při svém jednání Jednacím 
řádem Kontrolní komise Spolku a který je ze své činnosti odpovědný Členské schůzi 
Spolku. 

2. Jednací řád stanoví podrobnosti o jednání Kontrolní komise, zejména četnost zasedání, 
pravidla projednávání předložených materiálů a způsob projednávání námitek proti 
projednaným materiálům a výsledkům kontrol Spolku. 

3. 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. Příslušné orgány Spolku jsou povinny předložit Kontrolní 
komisi požadované podklady. Kontrolní komise může, v případě zjištění závažných 
nedostatků, dát Předsednictvu podnět ke svolání mimořádného zasedání Členské schůze 
Spolku. 

4. Členská schůze Spolku volí tři členy Kontrolní komise. Funkční období Kontrolní komise 
končí zvolením nových členů volební Členskou schůzí Spolku. 

5. Žádný z členů Kontrolní komise nesmí být členem Předsednictva. 

6. Členové Kontrolní komise zvolí ze svého středu předsedu. 

7. Kontrolní komise je povinna podávat písemnou zprávu o své činnosti Členské schůzi Spolku 
a na požádání, nejméně však jednou ročně Předsednictvu. 
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8. Kontrolní komise je oprávněna účastnit se prostřednictvím svého zástupce s hlasem 
poradním zasedání Předsednictva a Pracovních skupin.  

§ 15 

Kancelář  

1. Kancelář zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů Spolku a Pracovních skupin, zajišťuje svou 
vlastní činnost. Kancelář na základě připomínek a podnětů členů Spolku zpracovává 
stanoviska Spolku k návrhům právních předpisů, koncepcí, programů a dalších dokumentů 
souvisejících s předmětem činnosti Spolku. 

2. Kancelář pravidelně, minimálně jedenkrát za pololetí, informuje členy Spolku o činnosti 
orgánů Spolku a Pracovních skupin. 

3. Vztahy a kompetence Kanceláře jsou vymezeny Organizačním řádem Kanceláře, jehož 
součástí je organizační struktura Kanceláře. 

4. V čele Kanceláře stojí Výkonný pracovník /tajemník/, který je odpovědný Předsednictvu za 
její chod. 

§ 16 

Rozhodování Členské schůze,  Předsednictva a Pracovních skupin. 

1. Členská schůze Spolku rozhoduje hlasováním delegátů Spolku, Předsednictvo a Pracovní 
skupiny rozhodují hlasováním svých členů. 

2. Základním způsobem hlasování je: 

a) hlasování veřejné, 

b) hlasování tajné. 

3. Podmínky a způsob hlasování Členské schůze Spolku a Předsednictva jsou upraveny 
v příslušných jednacích řádech Spolku. 

 

Část V. 

  Hospodaření Spolku 

§ 17 

Financování, majetek a hospodaření Spolku 

1. Finanční příjmy Spolku jsou tvořeny především příjmy z členských příspěvků; příjmy 
Spolku mohou být dále tvořeny dary, dotacemi nebo příspěvky z veřejných rozpočtů, 
ostatními příjmy, dále příjmy z doplňkové činnosti a vlastní hospodářské činnosti. 

2. Spolek má vlastní majetek, se kterým hospodaří orgány Spolku na základě schváleného 
ročního rozpočtu Spolku.  

3. Rozpočet Spolku je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků 
hospodaření, ověřených Kontrolní komisí, se provádí do tří měsíců po skončení 
kalendářního roku. 

4. Spolek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích. 

5. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být projednány 
Předsednictvem a Kontrolní komisí a schváleny Předsednictvem. Připomínky k návrhu 
rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou členové Spolku uplatnit u 
příslušného orgánu Spolku. 
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6. Odpovědnost za hospodaření Spolku má Předseda. 

 

Část VI.  

Závěrečná a přechodná ustanovení  

§ 18 

Zánik Spolku 

Spolek zaniká: 

a) zrušením bez likvidace, rozhodne-li Členská schůze Spolku při zrušení zároveň o 
veškerém majetku, právech a povinnostech Spolku, 

b) zrušením s likvidací, není-li při zrušení možno rozhodnout zároveň o veškerém majetku, 
právech a povinnostech Spolku, v tomto případě jmenuje Členská schůze Spolku 
likvidátora a přijme zásady pro likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy; 
nejmenuje-li likvidátora Členská schůze Spolku, určí ho soud,  

c) nastanou-li důvody zániku ze zákona, 

d) nesejde-li se řádná usnášeníschopná Členská schůze Spolku ani po trojím opakovaném 
řádném svolání, rozhodne o veškerém majetku, právech a povinnostech Spolku 
Předsednictvo. 

§ 19 

Doplnění a změna Stanov  

O změně nebo doplnění těchto Stanov rozhoduje Členská schůze Spolku. 

§ 20 

Zrušující  ustanovení 

Zrušují se Stanovy Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení schválené Valnou hromadou 
SRVO  ve Velkých Pavlovicích 14.5.2009. 

 

§ 21 

Účinnost 

Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem 30. října 2014 od okamžiku schválení. 
 
 
 
Valtice dne 30.10.2014, Členská schůze SRVO 

 
 
 


