Stanovy ČKS

STANOVY
ČESKÉ KOKSÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI, z.s.
1. Úvodní ustanovení
1.1. Česká koksárenská společnost, z.s. (dále jen „spolek") je samosprávný a dobrovolný
svazek členů, občanů a právnických osob, vedených společným zájmem, jež je spolkem
ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník").
1.2. Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání a ve své činnosti se řídí
občanským zákoníkem a těmito stanovami.

2. Název a sídlo
2.1. Spolek nese název: ČESKÁ KOKSÁRENSKÁ SPOLEČNOST, z.s.
2.2. Sídlo spolku: Rodinná 4, Orlová — Poruba, 735 14

3. Účel a cíl spolku
3.1. Spolek pečuje o české koksárenství, zejména o odborný růst koksárenských
odborníků a podporuje rozvoj vědy, výzkumu a koksárenské techniky. K tomu účelu se
zabývá nejen tradicí koksárenství, ale i jeho odpovídajícím postavením v přítomnosti a v
budoucnosti.

4. Hlavní činnost spolku
4.1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu a cílů popsaných v bodě 3., co by
společného zájmu jeho členů.
4.2. Spolek realizuje svou činnost a plní své cíle a účel přednáškami a diskusními akcemi
odborného charakteru, vydáváním časopisu, navazováním kontaktů s partnerskými spolky
v jiných zemích, jakož i zaujímáním veřejných stanovisek k odborným problémům, a to na
shromážděních, prostřednictvím odborných akcí a jinými podobnými aktivitami.
4.3. Vyvíjenou činností spolek usiluje o trvalé posilování své odborné autority vůči
centrálním a veřejnoprávním orgánům tak, aby tyto orgány přijímaly svá rozhodnutí
týkající se českého koksárenství v součinnosti se spolkem.
4.4. Tematické zaměření odborné činnosti:
a) uhelná vsázka a karbonizační proces,
b) chemická výroba v koksovnách,
c) energochemie uhlí a průmyslový uhlík,
d) žáruvzdorné hmoty a vyzdívky,
e) energetické a vodní hospodářství koksoven,
f) ochrana životního a pracovního prostředí,
g) automatizace a informatika.
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5. Členství ve spolku
5.1. Členství ve spolku je dobrovolné.
5.2. Členy spolku mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby, které splňují podmínky,
jež jsou stanoveny pro členství řádné.
5.3. Řádnými členy spolku se mohou stát:
a) absolventi vysokých škol,
b) absolventi středních škol s pětiletou praxí v oboru,
c) osoby, které mají předpoklady k plnění účelu a cílů spolku,
d) právnické osoby, které jsou schopny podporovat naplňování účelu a cílů spolku.
5.4. Fyzická nebo právnická osoba se stává řádným členem spolku na základě písemné
přihlášky doručené na adresu sídla spolku, příp. do sekretariátu spolku, dnem rozhodnutí
výkonné rady spolku. Odmítnutí členství bude uchazeči sděleno písemně. Přihláška
právnické osoby musí být podepsána statutárním orgánem organizace s uvedením jmen
max. 3 pracovníků organizace, kteří mají právo zúčastňovat se za organizaci činnosti
spolku.
5.5. Každý člen obdrží stanovy spolku.
5.6. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výkonné radě spolku,
b) vyloučením člena rozhodnutím výkonné rady spolku v případě, nesplní-li či poruší-li
člen závažně své povinnosti vyplývající z členství či z těchto stanov.
5.7. Každý člen spolku má podle ust. § 242 občanského zákoníku právo ve lhůtě
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení ze spolku.

6. Práva a povinnosti členů
6.1. Práva řádných členů spolku:
a) předkládat návrhy na zaměření činnosti spolku,
b) zúčastňovat se shromáždění spolku a hlasovat na nich,
c) navrhovat změnu stanov spolku,
d) dostávat odborné materiály zpracované spolkem a zaměřené na prohloubení
odborné úrovně členů,
e) zastávat funkci v orgánech spolku v souladu s pravidly pro jejich vznik.
6.2. Povinnosti řádných členů spolku:
a) vyvíjet ve spolku aktivní činnost v souladu se závěry orgánů spolku,
b) zúčastňovat se shromáždění a odborných akcí, na které byli delegováni,
c) dodržovat stanovy spolku,
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d) vyvarovat se jednání poškozujícího spolek nebo zájmy českého koksárenství,
zejména zneužitím poznatků získaných ve spolku,
e) řádně platit členské příspěvky stanovené v bodu 14.3,
f) informovat výkonnou radu o změnách svých osobních údajů za účelem řádného
vedení seznamu členů.

7. Seznam členů
7.1. Spolek vede seznam členů.
7.2. Úplný seznam členů je elektronicky veden výkonnou radou a obsahuje jméno a
příjmení, adresu trvalého bydliště, příp. korespondenční adresu, datum narození,
kontaktní e-mailovou adresu, příp. telefon, údaje o vzniku a zániku členství a o zaplacení
členských příspěvků. Zápisy, výmazy a změny v údajích seznamu provádí výkonná rada.
Úplný seznam členů je neveřejný.

8. Orgány spolku
8.1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) shromáždění,
b) výkonná rada v čele s prezidentem a viceprezidentem,
c) revizor hospodaření spolku.
8.2. Sekretářskou, administrativní, hospodářskou a organizační činnost zajišťuje
sekretariát spolku řízený prezidentem nebo určeným členem výkonné rady.

9. Shromáždění
9.1. Shromáždění je nejvyšším orgánem spolku, jedná se o shromáždění všech členů
spolku.
9.2. Řádné shromáždění svolává výkonná rada vždy nejpozději do 30. 6. daného
kalendářního roku, a dále tehdy, požádá-li o svolání prezident nebo viceprezident nebo
písemně alespoň 40 členů spolku či rozhodne-li tak výkonná rada.
9.3. Členové spolku obdrží pozvánku k jednání shromáždění s programem nejpozději 15
dní před jeho konáním, a to písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu,
která je uvedena v seznamu členů.
9.4. Shromáždění volí a odvolává výkonnou radu a revizora hospodaření spolku. Do
působnosti shromáždění náleží zejména:
a) přezkoumání rozhodnutí výkonné rady o vyloučení člena spolku,
b) schválení stanov a rozhodnutí o jejich změně,
c) projednání návrhu na dobrovolné rozpuštění spolku nebo na sloučení spolku s
jiným spolkem,
d) projednání všech otázek, jež si k projednávání vyhradí.
9.5. Řádné shromáždění uskutečněné vždy do 30. 6. daného kalendářního roku
projednává a schvaluje dále:
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a) výroční zprávu o činnosti zpracovanou výkonnou radou,
b) hospodaření spolku (zejména rozpočet na běžný kalendářní rok, zprávu o
hospodaření za předchozí kalendářní rok a revizní zprávu o hospodaření za
předchozí kalendářní rok),
c) základní směry činnosti pro běžný kalendářní rok,
d) udělení výročních cen ČKS za předešlý kalendářní rok.
9.6. Shromáždění řídí člen výkonné rady spolku určený výkonnou radou.
9.7. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis sepsaný pověřeným členem spolku,
zapisovatelem, a ověřený dvěma ověřovateli zápisu.
9.8. Shromáždění je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku.
Rozhodnutí shromáždění se přijímají veřejným hlasováním a jsou přijata, pokud pro ně
hlasuje alespoň nadpoloviční většina přítomných.
9.9. Pro rozhodovací účely shromáždění má každý člen jeden hlas, stejně tak má i
právnická osoba jeden hlas bez ohledu na počet přítomných zástupců. Hlasy jsou si
rovny.
9.10. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má právní zájem hodný právní ochrany, se
může domáhat u soudu rozhodnutí o neplatnosti rozhodnutí shromáždění spolku pro
rozpor se zákonem nebo jeho stanovami podle § 258 a násl. občanského zákoníku.
9.11. To, co je uvedeno v bodech 9.6 - 9.10 pro shromáždění, platí také pro řádné
shromáždění.

10. Výkonná rada
10.1. Výkonná rada zajišťuje plnění všech úkolů a činností naplňujících účel spolku v
době mezi zasedáními shromáždění.
10.2. Funkční období výkonné rady jsou 3 roky.
10.3. Výkonná rada je pětičlenná a tvoří ji prezident, viceprezident a další členové
odpovídající za činnost odbornou, jednatelskou, organizační a hospodářskou. Prezidenta
a viceprezidenta volí výkonná rada ze svého středu.
10.4. Členové výkonné rady, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.
10.5. Členy výkonné rady volí shromáždění nebo řádné shromáždění.
10.6. Člen výkonné rady může ze své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným
výkonné radě nebo může být odvolán shromážděním, příp. řádným shromážděním.
10.7. Výkonná rada je oprávněna rozhodovat o všech otázkách mimo skutečnosti
vyhrazené shromáždění či řádnému shromáždění (body 9.4 a 9.5),
10.8. Výkonná rada je povinna vést řádně seznam členů dle § 236 občanského zákoníku.
10.9. Výkonná rada se schází nejméně šest krát ročně, svolává ji prezident a pověřený
člen rady pořizuje zápis z každého jednání.
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10.10. Výkonná rada je usnášeníschopná za účasti alespoň tří členů. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas prezidenta.
10.11. Výkonná rada může rozhodovat hlasováním „per rollam" (korespondenční
hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam" zašle prezident nebo viceprezident
členům výkonné rady. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné
stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech
členů výkonné rady. Rozhodnutí přijaté „per rollam" podepisuje prezident nebo
viceprezident a bude rozesláno členům výkonné rady.
10.12. Výkonná rada hodnotí svou činnost vždy za období kalendářního roku na řádném
shromáždění v rámci výroční zprávy.

11. Prezident a viceprezident
11.1. Prezident a viceprezident jsou statutárními orgány spolku.
11.2. Prezident a viceprezident zastupují spolek při jednáních vůči třetím osobám.

12. Revizor hospodaření spolku
12.1. Revizor hospodaření spolku kontroluje zejména dodržování rozpočtu spolku, plnění
všech pravidel hospodaření a roční uzávěrku. Na řádném shromáždění předkládá revizní
zprávu o hospodaření spolku.
12.2. Funkční období revizora hospodaření spolku jsou 3 roky.
12.3. Revizor hospodaření spolku je volen shromážděním.

13. Zastupování spolku
13.1. Za spolek je oprávněn jednat prezident nebo viceprezident. Každý z nich je
oprávněn jednat za spolek samostatně. K podepisování písemností je oprávněn prezident
i viceprezident.

14. Hospodaření spolku
14.1. Spolek nevykonává žádnou výdělečnou činnost a její finanční prostředky slouží
výlučně k plnění účelu a cílů spolku.
14.2. Spolek získává finanční prostředky z příspěvků svých členů, případně z jiných
finančních zdrojů, a to v souladu s obecně platnými právními předpisy.
14.3. Členské příspěvky řádných členů činí ročně:
a) 200,- Kč u fyzických osob,
b) 50,- Kč u fyzických osob – důchodců,
c) 40.000, - Kč u právnických osob se sídlem v České republice, jejichž předmětem
podnikání je výroba uhlí, koksu, koksochemických produktů,
d) 10.000, - Kč u ostatních právnických osob, které nenaplňují podmínky bodu c),
e) 50,- EUR u zahraničních fyzických osob,
f) 550,- EUR u zahraničních právnických osob.
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14.4. Kterýkoliv z členů spolku je oprávněn uhradit na členském příspěvku částku vyšší,
než je stanovena v bodě 14. 3.
14.5. Členské příspěvky jsou splatné vždy do 31. 3. daného kalendářního roku.
14.6. Hospodaření s finančními prostředky se řídí ročním rozpočtem a obecně platnými
pravidly pro jednoduché účetnictví podle obecně platných právních předpisů, zejména
zákonem o účetnictví.
14.7. Za období kalendářního roku se hospodaření uzavírá roční uzávěrkou.
14.8. S výsledky hospodaření jsou seznamováni členové spolku na řádném shromáždění
prostřednictvím revizní zprávy o hospodaření spolku.
14.9. Za hospodaření spolku odpovídá statutární orgán spolku.

15.Zánik a likvidace spolku
15.1. O dobrovolném rozpuštění spolku rozhoduje shromáždění. Výkonná rada je povinna
navrhnout spolku jeho dobrovolné rozpuštění, poklesne-li počet členů spolku pod 40.
15.2. Majetkové vypořádání při zániku spolku bude provedeno v souladu s ust. § 269 a
násl. občanského zákoníku s tím, že při zániku spolku dobrovolným rozpuštěním nebo
sloučením s jiným spolkem provede vypořádání revizor hospodaření spolku podle zásad
přijatých shromážděním, případně výkonnou radou, pokud by shromáždění nebylo
usnášeníschopné.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Toto znění stanov bylo schváleno shromážděním dne 08. 09. 2021, jehož konání je
potvrzeno zápisem ze dne 08. 09. 2021.

Účinnost od 08. 09. 2021
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