Jaderní veteráni, spolek
Stanovy spolku
Čl. I
Název a sídlo
1.

Název:
Jaderní veteráni, spolek
Anglický ekvivalent názvu: Association of Nuclear Veterans
2. Sídlo: Praha
Čl. II
Vznik a právní forma
1. Jaderní veteráni, spolek, je samostatnou právnickou osobou.
2. Spolek byl zřízen dle zákona č. 83/1990 Sb. jako občanské sdružení „Veteráni českých jaderných
elektráren“ a ve smyslu ustanovení § 2014 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. se ode dne 1. ledna 2014
považuje za spolek.
3. Dnem schválení těchto stanov spolek mění svůj název na „Jaderní veteráni, spolek“.
Čl. III
Účel spolku
Účelem spolku je sdílení znalostí a zkušeností svých členů a jejich šíření s cílem podpory jaderné
energetiky, jejího rozvoje a stejně tak všech oborů a disciplín s rozvojem mírového využívání jaderné
energie spjatými, a to s důrazem kladeným rovněž na ochranu životního prostředí.
Čl. IV
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III., co by společného zájmu jeho členů. Tento
účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) sdílení znalostí a zkušeností členů spolku v mezigenerační výměně, a to ve prospěch
bezpečného a spolehlivého provozu a rozvoje jaderné energetiky jakož i ostatních dotčených
oborů a činností,
b) podpory výzkumu a vzdělávání ve všech oblastech souvisejících s rozvojem jaderné
energetiky, jadernou bezpečností a ochranou životního prostředí,
c) analýz, komentování a propagace technických i právních instrumentů v oblasti zájmu spolku,
d) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni; zejména spolupráce
s obdobnými spolky v zahraničí včetně aktivní účasti v nadnárodní asociaci jaderných veteránů,
e) spoluprací s orgány státní správy a příslušnými orgány samosprávy, vysokými školami,
profesními organizacemi, svazy a dalšími organizacemi; a to s cílem vydávat v případě potřeby
autoritou spolku podložená stanoviska,
f) pořádání seminářů, přednášek a konferencí a jiných vzdělávacích a informačních akcí včetně
spolupráce se sdělovacími prostředky,
g) organizování kampaní a petičních aktivit,
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h) propagace aktivit spolku a osvěty v oblasti hodnocení vlivu jaderné energetiky na životní
prostředí zejména informováním veřejnosti,
i) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů a dalších aktivit v oblasti
práce s veřejností,
j) poradenské a konzultační činnosti,
k) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být využity schopnosti, znalosti a
zkušenosti členů spolku či autority spolku jako takového.
Čl. V
Členství ve spolku
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Jaderní veteráni, spolek, je spolkem výběrovým. Členem spolku může být pouze taková osoba,
a) která splňuje podmínku dosažení „veteránského“ věku (zpravidla nejméně 60 let),
b) která splňuje podmínku předchozího profesního působení v oborech týkajících se mírového
využívání jaderné energie,
c) u které jsou dány předpoklady k tomu, že bude přispívat k rozvoji a podpoře hlavní činnosti
spolku, specifikované v článku IV. stanov, stejně jako k rozvoji činností, které jsou zaměřeny na
rozvoj činnosti hlavní.
Spolek zřizuje statut „přidruženého člena“, který musí splňovat podmínku členství dle čl. V.1.a) a
c) tohoto článku stanov. Přidružený člen není oprávněn podílet se na rozhodování členské schůze
hlasováním, jeho hlas je pouze hlasem poradním.
Členství ve spolku vzniká na základě přijetí písemné přihlášky statutárním orgánem spolku nebo
jiným projevem vůle; obojí musí být schváleno nejbližší členskou schůzí spolku.
Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit a být volen do všech orgánů a odvolávat se k nim,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na všech formách činnosti spolku,
e) využívat členské výhody,
f) připojovat ke svému jménu zkratku F.NV. (Fellow of Nuclear Veterans), resp. AF.NV. (Associate
Fellow) jako označení příslušnosti ke spolku Jaderných veteránů.
Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku a z toho plynoucí závazky,
b) aktivně hájit zájmy a poslání spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které
by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) podporovat a rozvíjet hlavní činnost spolku, stejně jako další činnosti, zaměřené k podpoře a
rozvoji hlavní činnosti
Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení členu statutárního orgánu,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen svým jednáním v rozporu s etikou nebo
nezákonným jednáním poškodí jméno spolku nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze
strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
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7. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na vyžádání u presidenta spolku. Zápis a výmazy
v tomto seznamu provádí statutární orgán při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně
podstatných údajů.
8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného
ukončení členství.
Čl. VI
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) president,
c) kontrolní komise.
Čl. VII
Členská schůze
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje
o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí presidenta, vicepresidenta a kontrolní komisi a odvolává je,
c) schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období; schvaluje i jiné dokumenty, které
si vyhradí do působnosti nejvyšší orgán spolku,
d) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
e) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
f) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
g) rozhoduje o zániku spolku a o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku jeho majetku.
Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
Zasedání členské schůze je svoláváno presidentem spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. President je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá
písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání členské schůze zasílá president
členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl
v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději čtrnáct
dní před termínem členské schůze. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději
týden před konáním zasedání členské schůze zasílá president členům spolku návrhy materiálů,
které jsou předmětem schvalování členskou schůzí.
V mezidobí mezi členskými schůzemi lze v neodkladných případech využít rozhodování „per
rollam“. Tento způsob je podřízen ustanovení § 175 a dále zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních
korporacích.
Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí statutárního
orgánu.
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská
schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování
jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3
tohoto článku stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem všech přítomných členů spolku.
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8. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
Čl. VIII
President
1.

2.
3.

4.

5.
6.

President je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic
s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich
pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.
President je volen členskou schůzí na funkční období 5 let. President se funkce ujímá dnem
následujícím po dni volby.
President je povinen:
a) vést a řídit činnost spolku, jeho agendu a organizaci a v souvislosti s tím vydávat interní
předpisy toto upravující,
b) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VII odst. 3. těchto stanov,
c) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
d) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
e) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby
mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického
plánu.
Spolek zřizuje funkci vicepresidenta, který je volen na funkční období 5 let. Vicepresident jedná za
spolek v rozsahu zmocnění statutárním orgánem a v nepřítomnosti presidenta či jiného omezení
jeho výkonu funkce jedná za spolek v rozsahu jeho pravomocí.
Za spolek může jednat rovněž presidentem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
Pravidla a činnosti související s organizací a vnitřním chodem spolku, která nejsou upraveny
stanovami anebo nevyplývají z příslušných ustanovení zákona, jsou upraveny interními předpisy.
Čl. IX
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise spolku má tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí na funkční období 5 let.
2. Kontrolní komise zejména dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Členové kontrolní komise jsou oprávněni
nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů vysvětlení k jednotlivým
záležitostem. O výsledku své činnosti podává kontrolní komise jednou ročně zprávu členské
schůzi.

V Praze dne 15. 12. 2015
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