Stanovy společnosti pro radioelektronické inženýrství

STANOVY SPOLEČNOSTI
PRO RADIOELEKTRONICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Článek I.
Základní ustanovení
1. Společnost pro radioelektronické inženýrství (dále jen Společnost) je profesním sdružením
profesionálních radioelektroniků založené na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Společnost je právnickou osobou s působností na území České republiky. V právních
vztazích vystupuje Společnost svým jménem a za své závazky odpovídá svým majetkem.
3. Společnost nabývá právní způsobilosti registrací u Ministerstva vnitra České republiky
a je založena na dobu neurčitou.
4. Sídlem Společnosti je Praha, Technická 2, FEL ČVUT, katedra elektromagnetického pole.

Článek II.
Cíle a poslání Společnosti
Cílem a posláním Společnosti je:
1. Sdružovat na bázi dobrovolnosti profesionální radioelektroniky;
2. Rozšiřovat a využívat odborné vědecké a vědeckotechnické informace z oblasti
radioelektroniky;
3. Pomáhat celoživotnímu vzdělávání v oboru;
4. Pořádat konference, sympozia a semináře, kurzy, výstavy a jiné odborné nebo profesně
zaměřené akce;
5. Vydávat odborné materiály a periodika;
6. Navazovat zahraniční kontakty s radioelektronickými pracovišti vysokých škol a
organizací v České republice i v zahraničí;
7. Vyvíjet v oblastech uvedených v předchozích odstavcích podnikatelskou činnost za
účelem pokrytí výdajů Společnosti.

Článek III.
Členství ve Společnosti
1) Členství ve Společnosti je dobrovolné. Členy Společnosti se mohou stát fyzické i
právnické osoby.
2) O přijetí člena do Společnosti rozhoduje na základě přihlášky Představenstvo, a to do
patnácti pracovních dnů ode dne doručení žádosti o přijetí za člena.
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3) K zániku členství ve Společnosti může dojít následujícími způsoby:
a) Písemným oznámením člena o vystoupení ze Společnosti doručeným Představenstvu;
b) Rozhodnutím Představenstva o zrušení členství (zejména z důvodu porušení stanov,
poškozování jména a zájmů Společnosti apod.);
c) Nezaplacením členského příspěvku ani v Představenstvem dodatečně stanoveném
termínu. Členství v takovém případě zaniká přímo na podkladě těchto stanov, a to
k prvému dni následujícímu po marném uplynutí stanovené lhůty.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů Společnosti
1. Každý člen má právo účastnit se na činnosti Společnosti, volit a být volen do orgánů
společenství.
2. Členové Společnosti jsou povinni platit členské příspěvky, a to ve výši a v termínech
stanovených na podkladě rozhodnutí Valné hromady.

Článek V.
Orgány Společnosti
1. Orgány Společnosti jsou:
-

Valná hromada;
Představenstvo.

2. Nejvyšším orgánem Společnosti je Valná hromada všech členů. Do působnosti Valné
hromady patří zejména:
-

Schvalování stanov Společnosti a rozhodování o jejich změnách;
Schvalování volebního řádu navrženého Představenstvem a rozhodování o jeho
změnách;
Pravomoc zrušit či změnit rozhodnutí Představenstva;
Schvalování zprávy o hospodaření Společnosti;
Volba a odvolání členů Představenstva;
Rozhodování o výši a splatnosti členských příspěvků.

3. Valnou hromadu svolává Představenstvo nejméně jednou za pět let. Členům Společnosti
bude oznámeno datum a místo konání Valné hromady nejpozději 30 dnů přede dnem
jejího konání.
4. Mimořádnou Valnou hromadu musí Představenstvo svolat v případě, že o to písemně
požádá alespoň 20% členů Společnosti. V takovém případě bude Valná hromada svolána
do dvou měsíců ode dne doručení takové žádosti Představenstvu, není-li v žádosti uveden
pozdější termín.
5. Při hlasování na Valné hromadě má každý člen jeden rovnocenný hlas. Řádně svolaná
Valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných.
6. Rozhodnutí Valné hromady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
7. Výkonným orgánem Společnosti je Představenstvo, které řídí činnost Společnosti
v období mezi Valnými hromadami. Představenstvo zejména:
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-

Schvaluje přihlášku za člena Společnosti;
Rozhoduje o vyloučení ze Společnosti;
Spravuje majetek Společnosti;
Navrhuje datum voleb do Představenstva
Jmenuje pokladníka;
Volí ze svých členů předsedu;
Navrhuje volební řád;
Schvaluje rozpočet;
Připravuje zprávu o hospodaření;
Vede seznam členů Společnosti.

8. Členy Představenstva volí ze svých členů Valná hromada. Představenstvo je tvořeno
nejméně 3 členy, kteří ze svého středu volí předsedu. Představenstvo se vždy musí skládat
z lichého počtu členů.
9. Schůzi Představenstva svolává jeho předseda. Předseda může svolat schůzi podle potřeby
a dle vlastního uvážení a musí schůzi svolat, požádá-li o to některý člen Představenstva.
10. Představenstvo je schopné usnášení, pokud se na svolané schůzi sejde nadpoloviční
většina jeho členů, přičemž k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů. Předseda má v případě rovnosti počtu hlasů právo rozhodnout.
11. Představenstvo může mimo své zasedání rozhodovat písemně nebo pomocí prostředků
sdělovací techniky. K přijetí takového rozhodnutí se však vyžaduje souhlas nadpoloviční
většiny všech jeho členů.
12. Jestliže kterýkoliv člen Představenstva odstoupí nebo jeho funkce z důvodu úmrtí zanikne,
kooptuje Představenstvo nového člena a vyrozumí o tom členy Společnosti během 15
pracovních dnů od kooptace. Funkční období tohoto nově doplněného člena
Představenstva trvá do doby konání nejbližší Valné hromady. V případě jakýchkoliv
námitek členů proti provedené kooptaci, prokazatelně doručených Představenstvu do 15
pracovních dnů od oznámení kooptace, svolá Představenstvo mimořádnou Valnou
hromadu, která ve věci s konečnou platností rozhodne.
13. Pokud odstoupí během svého funkčního období předseda Představenstva nebo nemůže
nadále vykonávat funkci předsedy ze závažných důvodů, svolá nejstarší člen
Představenstva toto k volbě nového předsedy z členů Představenstva. Předseda takto
zvolený vykonává funkci do nejbližší Valné hromady.
14. Valnou hromadu a schůze Představenstva řídí předseda nebo zástupce předsedou
jmenovaný.
15. Předseda Představenstva zastupuje Společnost navenek a je oprávněn ke všem jednáním,
právním úkonům a dispozicím s majetkem Společnosti. Předseda je oprávněn
k podpisování za Společnost. Předseda Představenstva může písemně pověřit jakéhokoliv
člena k jednání jménem Společnosti.
16. Představenstvem jmenovaný pokladník odpovídá za účetní evidenci, do které má právo
nahlédnout každý člen Společnosti.
17. Valná hromada může zřídit i jiné orgány Společnosti. Přitom je povinna současně určit,
kdo bude členem takového orgánu, jaký bude úkol takového orgánu a zásady jeho
činnosti.
18. Termín vyhlášení a provedení voleb do Představenstva, termíny a náležitosti přihlášek
uchazečů o jednotlivé funkce, způsob hlasování, způsob sčítání hlasů, náležitosti zápisu
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o provedených volbách, datum přechodu funkcí, jakož i délka jednotlivých funkčních
období jsou určeny ve Volebním řádu Společnosti.
Článek VI.
Zásady hospodaření a další ustanovení
1. Společnost hospodaří s vlastními prostředky, jakož i se svěřeným majetkem v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
2. Finanční prostředky se shromažďují na zvláštním účtu u peněžního ústavu. K nakládání
s nimi jsou oprávněni členové Představenstva, a to v rozsahu odpovídajícímu
schválenému rozpočtu. V ostatních případech musí o výdajích rozhodnout Valná
hromada.
3. Orgány Společnosti musí dbát na to, aby na veškeré platby bylo na účtu Společnosti krytí
již při objednání zboží (služeb). Společnost se nesmí zadlužit.

Článek VII.
Zánik Společnosti
1. Společnost může zaniknout z rozhodnutí Valné hromady, přičemž Valná hromada
v takovém případě rozhodne též o způsobu majetkového vypořádání.
2. Zániku Společnosti předchází likvidace, nebude-li Valnou hromadou určen právní
nástupce. Likvidátory, jejich počet a pravomoci určí Valná hromada.
3. Společnost zaniká výmazem z registru Ministerstva vnitra České republiky.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
Toto znění stanov bylo schváleno na Valné hromadě konané v Brně dne 20. 4. 2010.
Představenstvo je povinno změnu stanov v souladu s platnými právními předpisy do 15
pracovních dnů oznámit Ministerstvu vnitra České republiky.
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Volební řád Společnosti pro radioelektronické inženýrství.
I. Základní ustanovení
1. Tento volební řád vychází ze stanov Společnosti pro radioelektronické inženýrství (dále
jen “Stanovy”) a upravuje průběh a pravidla voleb do orgánů Společnosti pro
radioelektronické inženýrství (nadále jen “Společnosti“).
2. Tento volební řád Společnosti může změnit pouze Valná hromada za podmínek daných
stanovami.
3. O datu voleb a jejich harmonogramu rozhodne v souladu se stanovami Představenstvo,
které zároveň rozhodne o počtu volených členů Představenstva, kteří budou zvoleni. Počet
musí být lichý a větší než dva.
4. Délka volebního období nesmí přesáhnout 5 let.
5. Volby jsou přímé, tajné a rovné. Volit a být voleni mohou být toliko členové Společnosti.

II. Kandidáti
1. Představenstvo zveřejní konání voleb na www stránkách Společnosti, současně tuto
informaci zašle všem členům. Zveřejněn je časový harmonogram, jméno člena
představenstva organizačně zajišťujícího volby a korespondenční adresa pro volby.
2. Časový harmonogram obsahuje zejména tyto údaje: počátek funkčního období nově
zvoleného představenstva a lhůty pro doručení hlasů a návrhů na kandidáty.
3. Členové Společnosti, kteří chtějí kandidovat na členství v Představenstvu, pošlou na
korespondenční adresu do jednoho měsíce od zveřejnění konání voleb oznámení o své
kandidatuře.
4. Člen představenstva organizačně zajišťující volby během jednoho týdne po ukončení
kandidátního období sestaví volební lístek a rozešle ho všem členům společnosti. Volební
lístek obsahuje seznam kandidátů, informaci o počtu volených členů představenstva,
instrukce pro doručení lístku včetně adresy, informaci o způsobu sčítání hlasů a návod pro
platné vyplnění lístku. Volební lístek je ve stejné lhůtě zveřejněn i prostřednictvím www
stránek Společnosti.

III. Skrutátoři a sčítání hlasů
1. Předseda představenstva jmenuje se souhlasem nadpoloviční většiny představenstva dva
skrutátory ze členů Společnosti, kteří ve volbách nekandidují, a současně nejsou členy
představenstva.
2. Skrutátoři nesmějí být zaměstnanci stejné právnické osoby.
3. Skrutátoři ověří identifikaci voliče (členská čísla) a sečtou došlé platné hlasy.
4. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrží nejvíce hlasů, a to až do počtu volených členů. Přitom
však je ke zvolení třeba získání alespoň 10% všech odevzdaných hlasů.
5. Skrutátoři vyhotoví zápis o výsledku voleb, ve kterém uvedou jména zvolených členů
v pořadí podle počtu hlasů, počty získaných hlasů, datum a místo vyhotovení zápisu, svá
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jména a podpisy. Zápis vyhotoví ve dvou stejnopisech. Alespoň jeden z podpisů
skrutátorů musí být úředně ověřen.
6. Oba stejnopisy zápisu předají skrutátoři předsedovi Představenstva do deseti dnů od
uplynutí lhůty pro zaslání hlasů. Ten je povinen do jednoho týdne od předání zveřejnit
výsledky hlasování členům společnosti.
7. Dokumentace o provedení voleb (např. došlé hlasovací lístky nebo soubory v případě
elektronické formy hlasování) se uschovávají po dobu pěti let od hlasování.

IV. Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tento volební řád přijala Valná hromada Společnosti.
2. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2010 nebo dnem registrace upravených
stanov společnosti Ministerstvem vnitra ČR, pokud k jejich registraci dojde později.
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