Stanovy spolku
Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA
Článek 1
Základní ustanovení
1. Název spolku zní:
Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT – ELEKTRA
2. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT – ELEKTRA (dále jen
„spolek ELEKTRA“) je nezávislé, dobrovolné, samosprávné a nepolitické sdružení
osob s celostátní působností, založené na základě zákona č. 83/1990 Sb o sdružování
občanů a od 1. 1. 2014 považované za spolek ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. občanský zákoník.
3. Sídlem spolku ELEKTRA je Praha 6-Dejvice, Technická 2.
Článek 2
Poslání (účel) a programové cíle a vedlejší činnost spolku
1. Posláním a cílem spolku ELEKTRA je
1. sdružovat na bázi dobrovolnosti absolventy Fakulty elektrotechnické ČVUT
(dále fakulta), a její přátele (osoby fyzické i právnické, dále jen “subjekty”),
kteří mají zájem o současnost i minulost fakulty, chtějí přispět k jejímu rozvoji
a podporovat její vědeckou a pedagogickou činnost bez ohledu na to, zda
pobývají doma nebo v zahraničí,
2. vytvářet pojítka mezi fakultou a všemi, kdo mají o její rozvoj a činnost zájem,
3. podporovat a umožňovat výměnu vědeckých a technických informací,
4. posilovat sounáležitost absolventů a přátel fakulty a jejich vztah k fakultě,
5. podporovat další vzdělávání svých členů prostřednictvím různých forem
vzdělávání,
6. informovat své členy zejména prostřednictvím webové stránky spolku a
vlastních publikací o vývoji a činnosti fakulty, jakož i o činnosti spolku
ELEKTRA,
7. pořádat pro své členy každoroční setkání absolventů a přátel fakulty a
konference, sympozia, semináře, kursy, výstavy, koncerty a jiné odborné a
kulturní akce,
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2. Jako vedlejší činnost může spolek ELEKTRA provozovat zejména poradenskou
činnost v oblasti profesní odbornosti svých členů a pořádání vzdělávacích a jiných
akcí.

Článek 3
Členství ve spolku ELEKTRA
1. Členem spolku ELEKTRA se může stát každý absolvent fakulty a každá další osoba,
která má zájem podílet se na naplňování účelu spolku a požádá o přijetí za člena
spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje předsednictvo. Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat
k valné hromadě spolku.
3. Členství vzniká dnem registrace přihlášky tajemníkem spolku na základě rozhodnutí
předsednictva o přijetí za člena spolku.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením – doručením oznámení o ukončení členství spolku,
b) vyloučením – na základě rozhodnutí předsednictva z důvodu závažného porušení
členských povinností a závazků. Předsednictvo o takovém rozhodnutí musí
informovat valnou hromadu na nejbližším zasedání. Vyloučený člen se může proti
rozhodnutí předsednictva odvolat k valné hromadě. Okamžikem rozhodnutí
předsednictva o vyloučení člena se členovi pozastavuje výkon všech členských
práv, a to až do doby, kdy se rozhodnutí předsednictva stane účinným (marným
uplynutím lhůty k odvolání k valné hromadě nebo potvrzením rozhodnutí
předsednictva valnou hromadou).
5. Osoby, které se zvláště zasloužili o fakultu, mohou být předsednictvem jmenovány
čestnými členy. Čestný člen spolku má všechna práva řádného člena spolku a je
osvobozen od placení členských příspěvků.
6. Člen spolku má zejména tato práva:
1. účastnit se zasedání valné hromady spolku s právem hlasovat,
2. být volen za člena orgánu spolku,
3. podávat ústní a písemné návrhy a interpelace,
4. účastnit se akcí spolku.
7. Povinností člena je
1. dbát o dobré jméno fakulty a spolku,
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2. podle svých možností podporovat akce spolku a
3. přispívat k činnosti spolku ročními členskými příspěvky alespoň v minimální
výši, navržené předsednictvem a schválené valnou hromadou.
8. Spolek vede pro svou vnitřní potřebu seznam členů. Seznam členů je veden
v elektronické podobě, není zpřístupněn ostatním členům spolku a není zveřejněn.
Vedení seznamu členů je v působnosti předsednictva spolku.
Článek 4
Orgány spolku ELEKTRA
1. Orgány spolku ELEKTRA jsou
1. valná hromada,
2. předsednictvo,
3. předseda spolku,
4. dozorčí rada,
5. tajemník spolku.
2. Podrobnosti o způsobu jednání valné hromady, předsednictva, dozorčí rady a dalších
orgánů spolku upravuje jednací řád.
3. Volené kolektivní orgány spolku mohou rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě
nebo s využitím technických prostředků (dále jen „per rollam“). Podrobnosti o tomto
způsobu rozhodování upravuje jednací řád.
Článek 5
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valná hromada zejména:
1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
2. rozhoduje o změně stanov,
3. volí a odvolává členy předsednictva a dozorčí rady,
4. schvaluje rozpočet,
5. projednává zprávy dozorčí rady,
6. schvaluje zprávu předsednictva o činnosti a hospodaření spolku,
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7. schvaluje jednací řád spolku,
8. rozhoduje o vstupu spolku do jiné organizace,
9. schvaluje minimální výši ročních členských příspěvků na návrh předsednictva,
10. rozhoduje o zrušení spolku ELEKTRA a jmenuje likvidátora,
11. rozhoduje o všech dalších záležitostech spolku, jejichž rozhodování si pro sebe
vyhradila.
3. Řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů.
4. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady platí zásada nadpoloviční většiny hlasů
přítomných členů nebo jejich zástupců.
5. Valná hromada se schází jednou ročně. Svolává ji předsednictvo alespoň 30 dnů před
jejím konáním písemnou pozvánkou, která musí obsahovat návrh programu.
Usnášeníschopná valná hromada může doplňovat program zasedání se souhlasem
nadpoloviční většiny přítomných členů nebo jejich zástupců. Na valnou hromadu musí
být pozváni všichni členové spolku. Právnickou osobu zastupuje na zasedání valné
hromady pověřený zástupce, jehož jméno a příjmení sdělí právnická osoba spolku
nejpozději 14 dní přede dnem konání zasedání valné hromady, jinak její statutární
orgán.
6. Mimořádnou valnou hromadu svolá předsednictvo do 30-ti dnů, požádá-li o to alespoň
1/5 členů spolku.
7. Valná hromada může rozhodovat i korespondenčním způsobem mimo zasedání nebo
s využitím technických prostředků. Podrobnosti o tomto způsobu rozhodování
stanovuje jednací řád
Článek 6
Předsednictvo
1. V době mezi zasedáními valné hromady řídí činnost spolku ELEKTRA předsednictvo.
2. Členové předsednictva jsou voleni valnou hromadou. Členem předsednictva může být
zvolen pouze člen spolku. Počet členů předsednictva určuje valná hromada. Funkční
období členů předsednictva je tříleté, nestanoví-li valná hromada usnesením jinak.
Funkční období člena předsednictva vzniká zvolením a zaniká odstoupením,
odvoláním, uplynutím funkčního období, popř. pozbytím způsobilosti k výkonu
funkce. Funkce člena předsednictva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady spolku.
3. Členové předsednictva volí ze svého středu prvního místopředsedu (popř. i další
místopředsedy), tajemníka a pokladníka spolku. Členové předsednictva jsou za svou
činnost odpovědni valné hromadě.
4. Tajemník spolku ELEKTRA řídí administrativní agendu spolku.
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5. Předsednictvo zejména
1. řídí a koordinuje činnost spolku,
2. svolává valnou hromadu,
3. navrhuje změny stanov a jednacího řádu,
4. navrhuje kandidátku předsednictva,
5. rozhoduje o přijetí osoby za člena spolku,
6. jmenuje čestné členy spolku,
7. rozhoduje o vyloučení člena ze spolku, ve smyslu ust. čl. 3. odst. 4. písm. b.
8. rozhoduje o použití majetku spolku, kromě případů vyhražených k rozhodnutí
valné hromadě a předkládá ke schválení rozpočet spolku,
9. nejméně jednou ročně předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti.
Článek 7
Předseda
Předsedou spolku je děkan fakulty.
Článek 8
Statutární orgán, jednání za spolek
1. Statutárním orgánem spolku ELEKTRA jsou předseda a první místopředseda spolku.
2. Za spolek navenek jednají každý samostatně.
Článek 9
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku.
2. Dozorčí rada je tříčlenná. Členem dozorčí rady může být zvolen pouze člen spolku.
Členy dozorčí rady volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.
Funkce člena dozorčí rady vzniká zvolením a zaniká odstoupením, odvoláním,
uplynutím funkčního období a pozbytím způsobilosti k výkonu funkce. Funkce člena
dozorčí rady je neslučitelná s funkcí předsedy, člena předsednictva a likvidátora
spolku.
3. Dozorčí rada dohlíží na to, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li
spolek činnost v souladu se stanovami a právní předpisy; zejména kontroluje finanční
hospodaření a účelnost správy majetku spolku ELEKTRA, účetní knihy a další
doklady.
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4. Dozorčí rada se schází nejméně jedenkrát do roka. Zprávu o provedených kontrolách,
a to i za založené hospodářské a jiné organizace, podává členům spolku ELEKTRA na
zasedání valné hromady.
5. Členové dozorčí rady mají právo nahlížet do všech dokumentů spolku, vyžadovat
vysvětlení a předložení všech dokladů potřebných pro zajištění činnosti.
Článek 10
Dispozice s nemovitým majetkem spolku. Likvidační zůstatek
1. K dispozici s nemovitým majetkem spolku, zejména k jeho zcizení, popř. zatížení, je
statutární orgán povinen vyžádat si předchozí souhlas předsednictva. Bez souhlasu
předsednictva není statutární orgán oprávněn nemovitý majetek spolku zcizit ani
zatížit.
2. Likvidační zůstatek spolku bude převeden na Fakultu elektrotechnickou ČVUT.
Článek 11
Ustanovení zvláštní a závěrečná
1. Z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se na vnitřní poměry spolku
nepoužije ustanovení § 246 odst. 3; rozhodování kolektivního orgánu spolku se řídí
výlučně těmito stanovami a jednacím řádem spolku.
2. Tyto stanovy schválila valná hromada spolku dne 17. května 2016 a nabývají účinnosti
dne 1. prosince 2016.
V Praze dne 20. října 2016

v.r. Pavel Ripka
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
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