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Stanovy spolku 

Česká membránová platforma z.s. 
 

§ 1 – Název a sídlo platformy 

1. Název spolku zní Česká membránová platforma z.s., anglický ekvivalent názvu je Czech 

Membrane Platform, jako akronym se používá CZEMP (dále jen „platforma“). 

2. Sídlo platformy je na adrese Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa  

§ 2 – Předmět činnosti – základní poslání platformy 

1. Platforma zajišťuje přenos a stabilizaci informační báze membránové problematiky 

a podporuje vzdělávání v oboru, inovace a zvýšení konkurenceschopnosti svých členů.  

2. Platforma napomáhá koordinaci aktivit subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje 

membránových procesů mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí 

a zahraniční. 

3. Platforma propojuje aktivity odborné veřejnosti, akademické sféry a průmyslových 

výrobců a uživatelů produktů a technologií v oblasti membránové problematiky – tvorba 

strategie rozvoje oboru. 

4. Platforma definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy 

svých členů s cílem popularizace membránové problematiky a vytváření vhodného 

prostředí pro její rozvoj a stabilizaci. 

5. Předmět činnosti platformy zahrnuje ustavení a činnosti technologické platformy 

v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření 

technologických platforem, publikované v COM (2004) 353 final, v souladu s iniciativou 

Unie inovací v rámci strategie Evropa 2020 a v souladu se Strategií pro evropské 

technologické platformy ETP 2020 ze dne 12. července 2013. 

§ 3 – Cíle činnosti platformy 

1. Platforma usiluje o partnerství s klíčovými evropskými a světovými organizacemi 

zabývajícími se membránovou problematikou a sdružujícími přední odborníky oboru. 

2. Platforma systematicky zajišťuje a udržuje vysokou kvalitu informací o stavu oboru ve 

světovém měřítku a zajišťuje přenos těchto informací i prezentaci vlastních výsledků 

provozováním např. webových stránek, organizací tematických seminářů a konferencí 

apod.  
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3. Platforma zajišťuje vytváření kontaktů v rámci ERA (European Research Area) v oboru. 

4. Platforma sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti rozvoje membránových technologií 

v ČR. 

5. Platforma systematicky sleduje možnosti získání prostředků v ČR, EU i jinde ve světě 

využitelných pro financování rozvoje výzkumu a aplikace membránových technologií 

zejména v ČR. 

6. Platforma usiluje o zařazení svých členů do struktur projektů evropského či světového 

rozsahu a tuzemských projektů strategického rozvoje problematiky. 

7. Platforma poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy 

v oblastech související s membránovou problematikou. 

8. Platforma propaguje vhodnou formou aktivity související s rozvojem membránové 

problematiky v zahraničí. 

9. Platforma podporuje vzdělávání v oboru, zejména prostřednictvím koordinace studia 

a odborných kurzů. 

10. Platforma komunikuje s veřejností a médii. 

§ 4 – Právní forma, vznik a zánik platformy 

1. Platforma vznikla jako sdružení založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, registrací Ministerstvem vnitra České republiky. 

Na základě ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se platforma 

s účinností k 1. 1. 2014 stala spolkem ve smyslu § 214 a násl. citovaného zákona.  

2. O zániku platformy, způsobu likvidace, určení likvidátora a majetkového vypořádání 

rozhoduje valná hromada platformy. 

3. Při likvidaci platformy se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění – o likvidaci spolku. 

4. Po skončení likvidace platformy se provede vypořádání likvidačního zůstatku. Podíl 

jednotlivého člena platformy na likvidačním zůstatku se určí na základě poměru součtu 

jeho zaplacených členských příspěvků k součtu zaplacených členských příspěvků všech 

členů. 

§ 5 – Členství v platformě, členské vztahy a zánik členství 

1. Členem platformy mohou být jak právnické tak i fyzické osoby.  
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2. Členství v platformě vzniká zakládajícím členům vyjádřením souhlasu se stanovami 

platformy a se vznikem členství v platformě na ustavující valné hromadě. Tito členové se 

stávají řádnými členy platformy (§ 5 odst. 7).  

3. Platforma není uzavřeným spolkem, do platformy lze přistoupit. Členem platformy se 

mohou stát fyzické i právnické osoby, které vyvíjejí nebo připravují aktivity v oblasti 

vývoje a výzkumu membránových procesů, jejich výroby či aplikace, nebo se na něm 

finančně či personálně podílejí. Postup přijímání nových členů je následující:  

a) o přijetí řádného člena rozhoduje představenstvo na základě písemné žádosti 

adresované na adresu sídla platformy. Podmínkou přijetí je osvědčení podmínek pro 

přijetí stanovených těmito stanovami. Představenstvo vyhotoví a zašle novému 

členovi rozhodnutí o přijetí, které obsahuje zejména identifikaci člena a údaj o tom, 

že jde o řádné členství (§ 5 odst. 7), nebo žádost zamítne. 

b) o přijetí přidruženého člena a pozorovatele rozhoduje výkonný ředitel na základě 

písemné žádosti adresované na adresu sídla platformy. Podmínkou přijetí je 

osvědčení podmínek pro přijetí stanovených těmito stanovami. Výkonný ředitel 

vyhotoví a zašle novému členovi rozhodnutí o přijetí, které obsahuje zejména 

identifikaci člena a údaj o druhu členství (§ 5 odst. 7), nebo žádost zamítne.  

4. Členství v platformě je zcela dobrovolné. Platforma nezasahuje do vnitřních záležitostí 

svých členů. 

5. Každý člen platformy musí splňovat následující podmínky: 

a) v insolvenčním řízení nebylo rozhodnuto o jeho úpadku,  

b) nemá ve své evidenci zachyceny žádné daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti, ani 

žádné splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, nemá splatný nedoplatek na 

pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na pojistném a na 

penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti, 

c) člen – fyzická osoba nebo žádný z členů statutárního orgánu člena – právnické 

osoby nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání této osoby nebo pro trestný čin hospodářské povahy nebo 

pro trestný čin proti majetku nebo za jiný úmyslný trestný čin, 

d) nebyl z platformy vyloučen; tuto podmínku lze prominout usnesením valné 

hromady. 

6. Splnění podmínek dle odstavce 5 dokládá nově přistupující člen čestným prohlášením, 

které je přílohou žádosti o přijetí. V žádosti o přijetí vyjádří přistupující člen souhlas se 

stanovami platformy a s uveřejněním jeho názvu nebo jména ve smyslu odst. 12.  
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7. Členství v platformě má čtyři úrovně lišící se mírou práv a povinností souvisejících 

s členstvím v platformě: 

a) řádný člen – je v plném rozsahu nositelem práv a povinností souvisejících 

s členstvím v platformě. Výlučně řádný člen se účastní valné hromady, 

představenstvo a dozorčí rada mohou být voleni pouze ze zástupců řádných členů. 

b) přidružený člen – je oprávněn účastnit se na základě pozvání vybraných akcí 

platformy, na kterých má poradní hlas. Je informován o výsledcích jednání orgánů 

platformy. 

c) pozorovatel – má právo být informován o aktivitách platformy, využívat jejích 

veřejných služeb a může přispívat k jejímu rozvoji. 

d) čestný člen / čestný předseda – je volen představenstvem platformy. Je oprávněn 

účastnit se na základě pozvání vybraných akcí platformy a je informován 

o výsledcích jednání orgánů platformy. Čestný člen / čestný předseda platformy 

nemá hlasovací právo, neplatí členské příspěvky a o délce trvání tohoto členství 

rozhoduje představenstvo platformy. 

8. Členové platformy mohou používat označení „člen České membránové platformy“. 

9. V případě, že některý z členů platformy působí proti jejím zájmům, porušuje své 

povinnosti stanovené těmito stanovami nebo přestal splňovat podmínky pro členství 

v platformě, může představenstvo rozhodnout o jeho vyloučení z platformy. Členství 

zaniká dnem rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z platformy. 

10. Člen může z platformy vystoupit, a to buď písemně dopisem zaslaným na adresu sídla 

platformy, nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě.  

11. Vyloučený nebo člen, který se rozhodl z platformy vystoupit, nemá nárok na vrácení 

zaplacených členských příspěvků. 

12. Platforma vede seznam členů, který obsahuje úroveň členství každého člena a dále 

a) u právnických osob jejich název, IČ a sídlo 

b) u fyzických osob jméno, datum narození a trvalé bydliště. Zápisy a výmazy 

v seznamu členů provádí výkonný ředitel. Seznam členů není v plném rozsahu 

veřejně přístupný, platforma může zveřejnit pouze názvy nebo jména členů.  

§ 6 – Práva a povinnosti všech členů platformy 

1. Každý člen platformy je povinen dodržovat stanovy platformy. 

2. Každý člen platformy závazně informuje platformu o svých činnostech v oboru 

týkajících se předmětu činnosti platformy, a to způsobem určeným valnou hromadou. 

Ochrana duševního vlastnictví a obchodního tajemství člena tím nemůže být dotčena.  
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3. Každý člen, orgány platformy a zaměstnanci platformy jsou povinni chránit dobré jméno 

platformy a nepoškozovat svým konáním a jednáním dobrou pověst. 

4. Každý člen je povinen oznamovat platformě všechny změny údajů, které jsou nezbytné 

pro vedení členské evidence a poskytovat orgánům platformy informace, které jsou 

nezbytné k zabezpečení činnosti a poslání platformy, vyjma informací utajovaných. 

5. Každý člen má právo prosazovat své názory a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek 

platformy. 

6. Každý člen má právo vyjadřovat se k činnosti platformy a činnosti jejích orgánů 

a požadovat od orgánů platformy vysvětlení. 

7. Ochrana duševního vlastnictví člena při aktivitách platformy bude zajištěna samostatnou 

smlouvou o ochraně duševního vlastnictví mezi členem a platformou. 

§ 7 – Práva a povinnosti řádných členů platformy 

1. Řádný člen má právo podílet se na rozhodování valné hromady způsobem upraveným 

v § 11 těchto stanov, zúčastňovat se dalších akcí platformy a právo spolurozhodovat 

o činnosti platformy.  

2. Řádný člen má právo předkládat své návrhy na změny, úpravy a doplňky základních 

dokumentů platformy a obsah jejího programu, dále návrhy kandidátů pro volby orgánů 

platformy.  

§ 8 – Zásady financování a hospodaření platformy 

1. Činnost platformy je financována z příjmů platformy. 

2. Příjmy platformy jsou zejména členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti platformy, 

dotační prostředky z rozpočtových prostředků ČR a mezinárodních dotačních programů. 

3. Finanční hospodaření se řídí dle rozpočtu platformy schváleného představenstvem na 

návrh výkonného ředitele.  

4. Rozpočet se schvaluje vždy na období jednoho kalendářního roku. Rozpočet platformy 

zahrnuje očekávané příjmy a výdaje na zabezpečení úkolů a vyrovnání krytí potřeb pro 

chod platformy v daném rozpočtovém roce. 

5. Výdaji platformy jsou výdaje na realizaci činností platformy směřujících k dosažení cílů 

platformy. 

6. Za plnění rozpočtu platformy je zodpovědný výkonný ředitel. 
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7. Rozpočtové prostředky mohou být použity pouze v příslušném rozpočtovaném období 

a to výhradně k účelům, na které byly rozpočtem platformy schváleny. Nevyčerpané 

prostředky se odvedou do základního jmění platformy. 

8. Hospodaření s rozpočtovými prostředky a sestavování rozpočtu kontroluje dozorčí rada 

platformy. 

9. Vznikne-li v průběhu roku potřeba rozpočtově nezajištěné úhrady, lze ji zajistit 

hospodárnějším provedením jiných úkolů nebo odsunutím popř. omezením některého 

jiného, méně naléhavého úkolu v rámci jednotlivých druhů rozpočtových výdajů nebo 

přesunem rozpočtových prostředků mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů rozpočtu, 

popř. zajištěním mimořádného příjmu platformy. Tato opatření schvaluje představenstvo. 

10. Platforma vede podle příslušných předpisů účetnictví a evidenci o majetku a hospodaření 

platformy. Za plnění těchto povinností odpovídá výkonný ředitel.  

11. Za majetek platformy se považují věci, práva, stálá a oběžná aktiva, pohledávky, finanční 

majetek a jiné majetkové hodnoty. S tímto majetkem platforma hospodaří samostatně. 

12. Účetní závěrku za příslušné účetní období schvaluje po vyjádření dozorčí rady valná 

hromada platformy. 

13. Pokud by v průběhu finančního roku hrozilo překročení výdajové části rozpočtu o více 

než 50% příjmů v daném roce, je představenstvo povinno svolat do 20-ti dnů valnou 

hromadu. 

§ 9 – Členské příspěvky 

1. Členské příspěvky se dělí na vstupní příspěvek a roční příspěvek. V roce, kdy člen 

vstupuje do platformy, je povinen uhradit vstupní příspěvek, v každém dalším roce 

členství roční příspěvek. 

2. O výši a splatnosti vstupního a ročního příspěvku rozhoduje valná hromada platformy.  

3. Výše členských příspěvků se odvíjí od právní formy člena (fyzická osoba nebo právnická 

osoba) a typu členství v platformě (řádný, přidružený nebo pozorovatel). 

§ 10 – Orgány platformy 

1. Orgány platformy jsou: 

a) valná hromada 

b) představenstvo 

c) dozorčí rada 

d) výkonný ředitel 
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2. Dle potřeby může představenstvo platformy zřizovat „dočasné“ orgány nutné k zajištění 

činnosti platformy, tzv. odborné týmy. 

3. Funkční období členů představenstva a dozorčí rady je 5 let a končí dnem konání 

nejbližší valné hromady po jeho uplynutí. Opětovné zvolení člena orgánu je možné. 

4. Člen představenstva nebo dozorčí rady se může své funkce vzdát prohlášením učiněným 

na valné hromadě.  

5. Zanikne-li členství řádného člena-právnické osoby v platformě, zaniká zároveň funkce 

jím nominovaných členů představenstva a dozorčí rady.  

§ 11 – Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem platformy. Valnou hromadu tvoří pouze řádní 

členové.  Právnické osoby jsou na valné hromadě zastoupeny buď svými statutárními 

zástupci nebo osobami zplnomocněnými k zastupování. Fyzické osoby mohou být 

zastoupeny na základě plné moci.  

2. Každý řádný člen má na valné hromadě pouze jeden hlas. Hlasování o návrzích, k jejichž 

projednání není možné nebo účelné svolat zasedání valné hromady, může být 

z rozhodnutí představenstva provedeno písemně elektronickou poštou (dále jen 

"hlasování per rollam"). Pravidla hlasování per rollam definuje představenstvo. Výsledek 

hlasování per rollam je následně uveden v zápisu z jednání nejbližší valné hromady.    

3. Valná hromada: 

a) rozhoduje o přijetí a změnách Stanov, k přijetí takového rozhodnutí je nutný souhlas 

nejméně 2/3 všech členů, 

b) volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady, rozhoduje o odměňování členů 

představenstva a dozorčí rady, 

c) schvaluje výroční zprávu o činnosti představenstva a účetní závěrku platformy, 

d) rozhoduje o vstupu platformy do jiných organizací a majetkových účastí v nich, 

e) rozhoduje o rozpuštění platformy,  

f) rozhoduje o jiných otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě 

návrhu představenstva nebo dozorčí rady, 

4. Valná hromada se koná minimálně jedenkrát ročně. Musí být svolána písemně 

a pozvánka musí být odeslána nejméně 20 kalendářních dní před jejím konáním. Této 

lhůty se členové platformy mohou vzdát; k tomuto rozhodnutí je nutný souhlas všech 

řádných členů platformy. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné 

hromady a podkladové materiály pro jednání. O otázkách, které nebyly předmětem 
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programu jednání, se na valné hromadě může jednat pouze tehdy, je-li návrh na doplnění 

programu o tyto otázky přijat minimálně 2/3 hlasů přítomných řádných členů. 

5. Představenstvo může svolat další valnou hromadu z vlastní iniciativy a je povinno ji 

svolat na základě návrhu dozorčí rady. 

6. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ni přítomni členové, kteří představují 

nadpoloviční většinu všech řádných členů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných řádných členů, pokud stanovy nevyžadují jinak. 

7. Valná hromada zvolí z řádných členů přítomných na valné hromadě svého předsedajícího 

a dále zvolí zapisovatele. Zápis valné hromady podepisuje předseda valné hromady 

a zapisovatel.  

§ 12 – Představenstvo 

1. Představenstvo je statutárním orgánem platformy a jejím nejvyšším orgánem v období 

mezi valnými hromadami. Členy představenstva se mohou stát pouze fyzické osoby 

nominované jednotlivými řádnými členy – právnickými osobami. Členem představenstva 

není výkonný ředitel platformy.  

2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva si ze svého 

středu volí předsedu, který svolává a řídí jednání představenstva. Členové představenstva 

si dále volí místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo 

v době, kdy nemůže svojí funkci vykonávat. Představenstvo má 7 členů. 

3. Uvolní-li se místo člena představenstva v průběhu funkčního období, může být místo 

obsazeno členem, který je představenstvem kooptován na návrh toho řádného člena 

platformy, jenž nominoval původního člena představenstva; pokud členství tohoto člena 

zaniklo, pak na návrh kteréhokoli řádného člena. Kooptaci schvaluje nejbližší valná 

hromada. Funkční období kooptovaných členů končí společně s funkčním obdobím 

ostatních členů představenstva. 

4. Představenstvo: 

a) rozhoduje o způsobu realizace poslání platformy, 

b) rozhoduje o přijetí nových řádných členů, čestných členů / čestného předsedy 

platformy a o vyloučení některého z členů, 

c) jedná za platformu a podepisuje tak, že k názvu platformy připojí svůj podpis 

předseda nebo místopředseda představenstva, 

d) jmenuje a odvolává výkonného ředitele platformy a rozhoduje o jeho odměňování, 

e) kontroluje činnost výkonného ředitele platformy, 

f) předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti platformy a účetní závěrku, 
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g) rozhoduje o nákupu, prodeji, najímání či pronajímání nemovitostí, 

h) kontroluje stav členské základy, správnost a úplnost platby členský příspěvků, 

i) svolává z vlastní iniciativy nebo na návrh dozorčí rady valnou hromadu, 

j) může na své jednání přizvat hosty, 

k) rozhoduje o zřízení odborných týmů, 

l) představenstvo se schází dle potřeby, minimální však jedenkrát ročně.  

§ 13 – Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem platformy. Členy dozorčí rady se mohou 

stát pouze fyzické osoby nominované jednotlivými řádnými členy – právnickými 

osobami. Dozorčí rada má 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.  

2. Uvolní-li se místo člena dozorčí rady během funkčního období, lze ho obsadit členem 

kooptovaným dozorčí radou na návrh toho řádného člena platformy, jenž nominoval 

původního člena dozorčí rady; pokud členství tohoto člena zaniklo, pak na návrh 

kteréhokoli řádného člena. Kooptaci schvaluje nejbližší valná hromada. Funkční období 

kooptovaného člena končí společně s funkčním obdobím ostatních členů dozorčí rady. 

3. Členové dozorčí rady si ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí jejich 

zasedání. 

4. Dozorčí rada: 

a) vyjadřuje se k výroční zprávě o činnosti platformy a k účetní závěrce předkládané 

valné hromadě, 

b) vyjadřuje se k členským otázkám předkládaným valné hromadě, 

c) kontroluje plnění usnesení, která byla přijata valnou hromadou, 

d) dohlíží na finanční hospodaření platformy a správu majetku platformy. 

5. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, minimálně však jedenkrát ročně.  

6. Na žádost dozorčí rady jsou ostatní orgány platformy povinny předložit jí veškeré 

doklady týkající se činnosti platformy.  

§ 14 – Výkonný ředitel 

1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává představenstvo. Výkonný ředitel je vázán 

usneseními a pokyny valné hromady a představenstva.  

2. Výkonný ředitel je zodpovědný zejména za zajištění organizace a činnosti platformy, za 

řízení běžných provozních záležitostí včetně hospodaření. Výkonný ředitel je oprávněn 
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jednat za platformu ve věcech sjednávání, změn a skončení pracovněprávních vztahů se 

zaměstnanci.  

3. Výkonný ředitel jedná a podepisuje se za platformu v rozsahu svého pověření 

vyplývajícího z náplně činnosti. Konkrétní náplň činnosti a pravomoci výkonného 

ředitele jsou specifikovány ve zvláštním dokumentu schváleném představenstvem.  

4. Výkonný ředitel vede evidenci všech členů platformy dle druhu jejich členství. Výkonný 

ředitel rozhoduje o přijetí přidružených členů a pozorovatelů dle § 5 odst. 3. těchto 

stanov.  

§ 15 – Odborné týmy 

1. Odborné týmy jsou dočasně zřizované orgány vytvářené k opakovanému řešení 

konkrétních problematik sledovaných platformou. 

2. Odborný tým tvoří delegovaní zástupci řádných členů. 

§ 16 – Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí valné hromady. 

2. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli platformy na ustavující členské schůzi dne 

4. 12. 2007, novelizovány dne 21. 1. 2009, 10. 11. 2011, 14. 10. 2015, 3. 12. 2015 

a následně dne 29. 7. 2019. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Předseda představenstva Ing. Luboš Novák, CSc. 


