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STATUT    ASOCIACE    AUTORIZOVANÝCH OSOB EIA/SEA 
 
 

�l. 1. 
Název a sídlo 

 
Název:  ASOCIACE    AUTORIZOVANÝCH OSOB     EIA/SEA  

(dále jen „ASOCIACE“) 
 

Sídlo: Jevanská 12, 100 31 Praha 10 
 
  

�l. 2 
Statut asociace 

 
1. Asociace je dobrovolné, nezávislé sdružení individuálních osob, která sdružuje 

�leny na základ� spole�ného zájmu. �leny asociace mohou být pouze osoby s 
autorizací EIA nebo SEA dle platné legislativy v oblasti hodnocení a posuzování 
vliv� na životní prost�edí.  

2. Asociace vznikla p�i CEMC – �eské ekologické manažerské centrum, které je 
nevládní-neziskovou organizací a právnickou osobou - ob�anským sdružením 
založeným podle p�íslušných ustanovení zákona   �. 83/1990 Sb., o sdružování 
ob�an� registrované u MV pod �.j. VSC/1-10623/92-2. 

3. Asociace není právnickou osobou, její �innost je sou�ástí programového 
zam��ení CEMC s odd�len� vedeným ú�etnictvím a samostatnou analytickou 
evidencí finan�ních tok�. 

 
 

�l. 3 
Orgány asociace 

 
1. Orgány asociace v �ase založení jsou: 
 

a) VALNÁ HROMADA, 
b) �ÍDÍCÍ VÝBOR (dále VÝBOR), 
c) DOZOR�Í RADA. 

 
  

�l. 4 
Cíl �innosti asociace 

 
Cílem asociace je získávání, analýza a p�edávání informací svým �len�m, 
souvisejících s náplní legislativy o posuzování vliv� na ve�ejné zdraví a vlivy na 
životní prost�edí, zahrnující vlivy na živo�ichy a rostliny, ekosystémy, p�du, horninové 
prost�edí, vodu, ovzduší, klima a krajinné prost�edí, krajinný ráz, p�írodní zdroje, 
hmotný majetek a kulturní památky, vymezené platnou legislativou a na jejich 
vzájemné p�sobení a souvislosti, a to zejména u vliv� staveb, �inností a technologií 
na životní prost�edí.  
1. Za ú�elem pln�ní cíle bude asociace vytvá�et podmínky: 

� pro sb�r dat a informací o vlivech staveb, technologií a �inností na životní 
prost�edí, jejich uchovávání a sdílení se svými �leny, 
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� pro sledování a vyhodnocování trend� v legislativ� a možností aktivních 
p�ístup� asociace, 

� pro prezentaci nových progresivních p�ístup�, poznatk�, informací a 
legislativních p�ípravných i kone�ných krok� v oblasti práva životního prost�edí 

� pro koordinaci �innosti �len� podle zájmových skupin, které nemusí být 
ohrani�eny pouze na �eskou republiku, 

� pro vedení speciálních databází pro pot�eby �len�. 
 

 
 

�l. 5 
�lenství 

 
1. �lenem asociace m�že být fyzická osoba, autorizovaná dle platné legislativy 

v oblasti hodnocení a posuzování vliv� na životní prost�edí, která souhlasí se 
statutem, cíli a usnesením orgán� asociace.  

2. O p�ijetí za �lena asociace rozhoduje na základ� písemné p�ihlášky VÝBOR, 
který po obdržení p�ihlášky ov��í v registru autorizovaných osob skute�nost, že 
zájemce o �lenství je autorizovanou osobou. 

3. P�ijetí �lena sd�luje VÝBOR písemn�. Asociace vede evidenci �len�. 
4. �lenství vzniká dnem p�ijetí za �lena. 
5. �lenství zaniká: 

a) vystoupením �lena písemným oznámením VÝBORU, 
b) úmrtím �lena, 
c) zrušením �lenství na základ� rozhodnutí valné hromady, 
d) zánikem asociace, 
e) neprodloužením autorizace EIA/SEA p�íslušným orgánem. 

6. Vedle aktivních �len� se mohou stát fyzické osoby �estnými �leny asociace. 
�estným �lenem m�že být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v 
souladu se statutem. �estný �len má práva a povinnosti, které mu statut výslovn� 
p�iznává. O p�ijetí �estného �lena rozhoduje VÝBOR. 

   
 

�l. 6 
Práva a povinnosti �len� 

 
1. �len asociace má právo: 

a) zú�astnit se valné hromady, p�i�emž každý �len má jeden hlas,  
b) hlasovat osobn� nebo prost�ednictvím písemn� pov��eného zástupce,  
c) být volen do orgán� asociace, vyjad�ovat se k �innosti asociace a jeho orgán�, 

podávat návrhy a klást otázky,  
d) být informován o veškeré �innosti asociace, podílet se na ní a využívat všech, 

výhod, plynoucích z �lenství v asociaci, 
e) odvolat se k VALNÉ HROMAD� proti návrhu VÝBORU na vylou�ení (viz. bod. 

�.3  tohoto �lánku)  
f) �estný �len má na valné hromad� hlas poradní. 

2. �len má povinnost zejména: 
a) dodržovat stanovy a p�ípadn� další interní p�edpisy asociace, 
b) aktivn� se podílet na pln�ní cíl� asociace, 
c) sv�domit� vykonávat funkce v orgánech asociace, 
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d) platit �lenské p�ísp�vky ve výši stanovené VALNOU HROMADOU, 
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno asociace, 

 
3. VÝBOR je oprávn�na v��i svému �lenovi, pokud jeho �innost bude v rozporu 

statutem a zájmy asociace, uplatnit níže uvedené sankce: 
a) písemné napomenutí �lena asociace,  
b) vylou�ení z asociace p�i závažném porušení statutu a nebo neodborném 

vystupování �i oprávn�né stížnosti investora na neodbornost �lena. Vylou�ení 
z asociace je platné až po projednání a schválení VALNOU HROMADOU.  

 
 

�l. 7 
VALNÁ HROMADA 

 
1. VALNÁ HROMADA je nejvyšším orgánem asociace. 
2. VALNOU HROMADU svolává VÝBOR podle pot�eby, nejmén� však jedenkrát 

ro�n�. VÝBOR svolá VALNOU HROMADU vždy, když o to požádá nejmén� 
polovina �len� asociace. 

3. VALNÁ HROMADA zejména: 
a) rozhoduje o zm�nách statutu asociace, 
b) schvaluje úkoly asociace pro p�íslušné období, výro�ní zprávu asociace, 

rozpo�et, ro�ní záv�rku hospoda�ení a návrhy interních p�edpis�, 
c) volí �leny VÝBORU a �leny DOZOR�Í RADY, 
d) rozhoduje o po�tu �len� VÝBORU a DOZOR�Í RADY, 
e) rozhoduje o zrušení �lenství, 
f) rozhoduje o zrušení asociace, 
g) schvaluje zprávy VÝBORU, plány �innosti, rozpo�et asociace, ro�ní ú�etní 

uzáv�rku asociace, 
h) bere na v�domí zprávu auditora za celkové ú�etnictví CEMC, 
i) volí na období 3 let �leny VÝBORU a DOZOR�Í RADY. 

4. VALNÁ HROMADA je vždy usnášeníschopná. 
5. Každý �len má jeden hlas. 
6. VALNÁ HROMADA rozhoduje na základ� hlasování. Rozhodnutí je p�ijato, 

jestliže pro n�j hlasuje prostá v�tšina p�ítomných hlas�. Rozhodnutí o zm�n� 
stanov a o zrušení asociace je p�ijato, jestliže pro n�j hlasuje prostá v�tšina �len�. 

7. V rámci p�ípravy valné hromady obdrží všichni �lenové elektronickou poštou 
nejpozd�ji 14 dn� p�ed konáním VALNÉ HROMADY program valné hromady a 
podklady, které budou projednávány. Každý �len m�že zaslat svoje p�ipomínky 
k programu VALNÉ HROMADY, nejpozd�ji však sedm dn� p�ed konáním VALNÉ 
HROMADY. 

8. VALNÁ HROMADA m�že být svolána p�ípadn�  dle rozhodnutí VÝBORU jako 
elektronická, s dobou trvání  max. p�ti dn� s ur�ením max. t�í moderátor� tak, aby 
zahájení této elektronické valné hromady bylo nejd�íve deset dn� od vyhlášení. 

 
 

�l. 8 
�ÍDÍCÍ VÝBOR 

1. VÝBOR je �ídícím orgánem asociace, který za svou �innost odpovídá VALNÉ 
HROMAD�. VÝBOR �ídí �innost asociace v období mezi zasedáními VALNÉ 
HROMADY. 

2. �lenství ve VÝBORU vzniká volbou na VALNÉ HROMAD� na základ� návrhu 
n�kterého ze �len�. 
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3. �lenové VÝBORU jsou voleni na období t�í let.  
4. Výbor má 5 �len�, pokud VALNÁ HROMADA nerozhodne jinak. Po�et �len� je 

vždy lichý. 
5. VÝBOR svolává p�edseda, v jeho nep�ítomnosti místop�edseda, dle pot�eby. 
6. Výbor zejména: 

a) volí ze svých �len� p�edsedu a místop�edsedu, 
b) koordinuje �innost asociace, 
c) svolává VALNOU HROMADU, 
d) zpracovává podklady pro VALNOU HROMADU, 
e) doporu�uje VALNÉ HROMAD� p�ijetí nových �len� asociace, 

7. VÝBOR je usnášeníschopný vždy, je-li p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina �len� 
výboru. 

8. VÝBOR navrhuje vnit�ní �ídící a organiza�ní dokumenty asociace. 
9. VÝBOR m�že navrhnout VALNÉ HROMAD� z�ízení KANCELÁ�E ASOCIACE 

jako aktivní organiza�ní složky v �ele s �EDITELEM KANCELÁ�E a dalšími 
administrativními pracovníky, p�ípadn� jiné vhodné �ešení, které by pomohlo 
napl�ovat cíle asociace. 

10. P�edseda a místop�edseda VÝBORU zastupují asociaci. P�edseda je �lenem 
správní rady CEMC s hlasem poradním. Na základ� pov��ení Výboru m�že 
asociaci v jednotlivých p�ípadech zastupovat výkonný �editel CEMC. 

 
�l. 9 

DOZOR�Í RADA 
1. DOZOR�Í RADA asociace (dále DOZOR�Í RADA) je kontrolním orgánem 

asociace, který za svou �innost odpovídá valné hromad�. 
2. DOZOR�Í RADA  je volena na funk�ní období v délce t�í let 
3. �lenství v DOZOR�Í RAD� vzniká volbou na VALNÉ HROMAD� na základ� 

návrhu n�kterého ze �len�. 
4. DOZOR�Í RADA má 3 �leny, pokud VALNÁ HROMADA nerozhodne jinak. 
5. DOZOR�Í RADA si zvolí svého p�edsedu a místop�edsedu. 
6. DOZOR�Í RADU svolává její p�edseda, v jeho nep�ítomnosti místop�edseda, 

nejmén� jednou ro�n�. 
7. �lenové DOZOR�Í RADY mohou kdykoliv provád�t kontrolu celkového stavu 

hospoda�ení i díl�ích ú�etních doklad� a hospodá�ských položek  
8. �lenové DOZOR�Í RADY mají právo zú�astnit se s hlasem poradním sch�zí 

VÝBORU. 
9. �lenové DOZOR�Í RADY za svou �innost odpovídají VALNÉ HROMAD� bez 

ohledu na volební období až do té doby, než jsou tímto shromážd�ním své funkce 
zprošt�ni. 

10. DOZOR�Í RADA vypracovává minimáln� jedenkrát ro�n� zprávu o své �innosti a 
p�edkládá ji VALNÉ HROMAD� a to tak, že tuto zprávu rozešle v �ase delším 14 
dn� p�ed konáním VALNÉ HROMADY �len�m asociace. 

 
 

�l. 10 
�EDITEL KANCELÁ�E asociace 

 
1. V p�ípad�, že rozhodne VALNÁ HROMADA asociace o z�ízení KANCELÁ�E: 

a) �EDITEL KANCELÁ�E napl�uje rozhodnutí VÝBORU a zastupuje asociaci 
navenek, jedná jejím jménem, p�ijímá zam�stnance asociace do pracovního 
pom�ru a rozhoduje o b�žných záležitostech asociace. Rozsah pravomocí 
�EDITELE KANCELÁ�E asociace stanoví VÝBOR, 
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b) �EDITELE KANCELÁ�E asociace jmenuje VÝBOR, 
c) �EDITEL KANCELÁ�E asociace je odpov�dný za pln�ní rozhodnutí 

VÝBORU, vedení ú�etní evidence a plynulý chod �innosti asociace, 
d) �EDITEL KANCELÁ�E asociace p�ipravuje podklady pro jednání VÝBORU, 
e) Vypracovává a p�edkládá VÝBORU vnit�ní �ídící a organiza�ní dokumenty. 
f) �EDITEL KANCELÁ�E asociace zpracovává minimáln� jedenkrát ro�n� 

zprávu o hospoda�ení a p�edkládá ji jako podklad VÝBORU. 
2. V p�ípad�, že není z�ízena Kancelá� asociace, její �innost zajiš	uje administrativní 

aparát CEMC. 
 

�l. 11 
Zásady hospoda�ení 

1. Asociace hospoda�í s movitým i nemovitým majetkem. 
2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) p�ísp�vky fyzických a dary právnických osob, 
b) výnosy majetku, 
c) p�íjmy z �inností p�i napl�ování cíl� asociace, 
d) �lenské p�ísp�vky,  
e) vstupné a vložné z p�ednášek, seminá��, výstav, osv�tových a obdobných 

akcí, 
f) výnosy z dobrovolné p�íležitostné práce �len�, 
g) výnosy ze spole�enských, propaga�ních a náborových akcí. 

3. Za hospoda�ení asociace odpovídá VÝBOR, �EDITEL KANCELÁ�E a CEMC 
v rozsahu svého pov��ení. VÝBOR každoro�n� p�edkládá VALNÉ HROMAD� 
zprávu o hospoda�ení, v�etn� ú�etní záv�rky. 

4. Hospoda�ení se uskute��uje podle ro�ního rozpo�tu schváleného VALNOU 
HROMADOU pro následující ro�ní období. 

5. �len�m asociace nep�ísluší žádné podíly z jejího hospoda�ení, a to ani p�i zániku 
asociace. Jednotliví �lenové za závazky asociace neru�í. Za mimo�ádné výsledky 
práce ve prosp�ch asociace m�že být �len�m p�iznána mimo�ádná odm�na.  

 
 

�l. 12 
Zánik asociace 

1. Asociace zaniká: 
a) dobrovolným rozpušt�ním nebo slou�ením s jiným subjektem obdobného 

zam��ení na základ� rozhodnutí VALNÉ HROMADY asociace, 
b) rozhodnutím �ídících orgán� CEMC (zejména valné hromady CEMC) m�že 

být ukon�ena spolupráce s asociací. Asociace pak má možnost se dle 
p�edchozího bodu a) rozpustit a nebo se osamostatnit, tj. zaregistrovat u MV. 

2. Zaniká-li asociace dobrovolným rozpušt�ním, rozhodne sou�asn� VALNÁ 
HROMADA o zp�sobu majetkového vypo�ádání. 

 
 

�l. 13 
Záv�re�ná ustanovení 

1. Asociace m�že na základ� rozhodnutí valné hromady nebo Výboru vydat 
organiza�ní a jednací �ád asociace a rovn�ž etický kodex �i jiné �ídící dokumenty. 

2. Asociace má právo v souladu s cíli své �innosti obracet se na státní orgány 
s peticemi, p�ipomínkami a návrhy v oblasti životního prost�edí a poskytovat 
informace jiným fyzickým �i právnickým osobám, vyjad�ovat se k legislativním  
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návrh�m v oblasti ochrany a tvorby životního prost�edí, zejména z hlediska 
posuzování vliv�  staveb, technologií a územních plán�. 

3. Tímto statutem nejsou dot�eny obecn� platné právní p�edpisy. 
4. Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou v Praze 4.6. 2008.  
 
 
 
 
�ídící výbor: 
 
Mgr. Luboš Motl   ………………………………………………………. 
Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.  ………………………………………………………. 
Ing. Zden�k Skoumal   ………………………………………………………. 
Ing. Zden�k Pospíchal   ……………………………………………………….. 
Ing. František Frola    ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Pospíchal 


