STANOVY
spolku
Česká vodíková technologická platforma z.s.

§ 1 - Název a sídlo spolku
1. Název v české řeči zní „Česká vodíková technologická platforma z.s.“, v anglické řeči
se používá název „Czech Hydrogen Technology Platform", nebo „Hydrogen
Technology Platform“ nebo zkratka „HYTEP“ (dále jen Spolek).
2. Sídlem Spolku je Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec.

§ 2 – Účel spolku
1. Hlavním účelem spolku je provádět nezávisle nehospodářské činnosti v souladu s
Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 a Sdělením Komise – Rámec pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací č. 2014/C 198/01.
2. Účelem Spolku je nezávisle provádět a koordinovat výzkum nebo experimentální
vývoj a veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu
znalostí.

§ 3 - Cíle spolku
1. Spolek sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění
technologií pro udržitelný rozvoj hospodářství ČR. Ustavení a činnosti Spolku jsou v
souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření
„technologických platforem“, publikované v COM (2004)353 final.
2. Spolek usiluje o zapojení svých členů do evropských a světových organizací
zabývajících se vodíkem.
3. Spolek systematicky mapuje rozvoj v oblasti vodíkových technologií a vodíkového
hospodářství v EU, USA a dalších ekonomicky vyspělých zemích.
4. Spolek sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti rozvoje vodíkových technologií a
vodíkového hospodářství v ČR.
5. Spolek systematicky sleduje možnosti získání prostředků v ČR, EU i jinde ve světě
využitelných pro financování rozvoje českých vodíkových technologií a vodíkového
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hospodářství. Jednou z hlavních činností Spolku je podpora inovací a zvýšení
konkurenceschopnosti vodíkových technologií.
6. Spolek zajišťuje vzájemnou informovanost subjektů působících v ČR v oblasti rozvoje
vodíkových technologií a vodíkového hospodářství provozováním webových stránek
a organizací tematických seminářů a konferencí.
7. Spolek poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy
v oblastech souvisejících s rozvojem vodíkového hospodářství.
8. Spolek zpracovává projekty z oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového
hospodářství v ČR a žádosti o jejich financování a poskytuje poradenský servis pro
jejich realizátory.
9. Spolek je partnerem dalších institucí obdobného typu v zahraničí, zejména v EU, vůči
nim prezentuje a reprezentuje vývoj vodíkových technologií a vodíkové hospodářství
v ČR.
10. Spolek propaguje vhodnou formou aktivity související s rozvojem českých
vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v zahraničí.
11. Spolek podporuje aktivity související s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií
využitelných pro rozvoj, vývoj a inovaci vodíkových technologií při zavádění
vodíkového hospodářství v ČR.
12. Spolek přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje vodíkových technologií a
vodíkového hospodářství mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje
domácí i zahraniční.
13. Spolek podporuje veškeré iniciativy členských organizací včetně inovací s cílem
zvýšení konkurenceschopnosti členských organizací a navazujících subjektů v rámci
EU i na mimoevropské úrovni.

§ 4 - Základní zásady činnosti spolku
1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Spolek je otevřen všem organizacím, jejichž činnost
souvisí s rozvojem vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v ČR.
2. Rozhodnutí orgánů Spolku, týkající se plnění jeho poslání a způsobu plnění jeho
úkolů, včetně programového prohlášení, mají pro členy Spolku charakter stanovisek,
doporučení či návrhů a jsou závazná pouze pro jeho orgány.
3. Spolek nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů.
4. Členové nemají přednostní přístup k výsledkům výzkumu a vývoje, kterých spolek
dosáhl.
5. Způsob nakládání s výsledky výzkumu a vývoje je upraven vnitřním předpisem
Spolku.
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§ 5 - Právní forma, vznik a zánik Spolku
1. Spolek je právnickou osobou, zájmovým spolkem právnických osob založenou podle
příslušných ustanovení občanského zákoníku, která nabývá právní způsobilosti
zápisem do spolkového rejstříku (podle zákona č. 304/2013 Sb.), vedeného u
Městského soudu v Praze pod značkou L 58647
2. O zrušení Spolku včetně způsobu likvidace, určení likvidátora a majetkového
vypořádání rozhoduje valná hromada.
3. Po skončení likvidace spolku se provede vypořádání likvidačního zůstatku. Podíl
jednotlivého člena Spolku na likvidačním zůstatku se určí ve stejném poměru dle
aktuálního počtu členů v době likvidace Spolku. Pro dělení likvidačního zůstatku se
počítají a nárok na příslušný podíl na likvidačním zůstatku mají pouze členové bez
finančních závazku vůči platformě, jako jsou neuhrazené členské poplatky apod.

§ 6 - Členství v Spolku, členské vztahy a zánik členství
1. Členství v Spolku vzniká zakládajícím členům podepsáním zakladatelské smlouvy s
účinností od zápisu Spolku do příslušného rejstříku.
2. Do Spolku lze přistoupit. Členy Spolku (dále jen „člen“) mohou být: právnické osoby,
které vyvíjejí nebo připravují aktivity v oblasti vývoje vodíkových technologií či
vodíkového hospodářství, anebo se na něm finančně či personálně podílejí.
3. Člen Spolku musí splňovat následující podmínky:
a. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno
konkurzní nebo vyrovnávací řízení, návrh na prohlášení konkurzu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku ani není v likvidaci;
b. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
c. nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti;
d. jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebyl pravomocně
odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání této právnické osoby nebo spolku, nebo pro trestný čin hospodářské
povahy, nebo pro trestný čin proti majetku, ani za jiný úmyslný trestný čin;
e. nebyl ze Spolku vyloučen.
4. Splnění podmínek uvedených v odstavci 3 dokládá přistupující člen čestným
prohlášením, podepsaným statutárním zástupcem.
5. Členové mohou užívat označení ”Člen spolku Česká vodíková technologická
platforma z.s.“.
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6. Členství v Spolku má dvě úrovně, lišící se mírou vlivu člena na organizační běh
Spolku a výší členských příspěvků. Neliší se mírou přístupu k informacím odborného
či populárního charakteru.
a. Řádný člen spolku má možnost ovlivňovat organizační strukturu a strategické
řízení spolku. Statutární orgány spolku – představenstvo, viz. §10, resp. jeho
členové, mohou být voleni pouze ze zástupců řádných členů spolku. O přijetí
řádného člena rozhoduje představenstvo a následně schvaluje valná hromada
Spolku na svém nejbližším zasedání.
b. Přidružený člen spolku je informován o výsledcích jednání valné hromady
Spolku, může se jejího jednání účastnit s hlasem poradním. O přijetí
přidruženého člena rozhoduje představenstvo a následně schvaluje valná
hromada Spolku na svém nejbližším zasedání.
7. Členství v Spolku vzniká dnem rozhodnutí valné hromady Spolku o přijetí za člena.
8. Člen Spolku má vůči Spolku povinnost loajality. Jestliže člen působí proti zájmům
Spolku, může valná hromada rozhodnout o vyloučení člena ze Spolku.
9. Pokud člen nebo bývalý člen Spolku způsobí Spolku škodu, má povinnost jí Spolku
nahradit, a to i pokud vyjde škoda najevo až po jeho vyloučení nebo vystoupení ze
Spolku. Povinnost nahradit škodu platí i v případě, že škoda Spolku vznikne, byť i jen
z části tím, že člen Spolku ze Spolku vystoupil.
10. Vyloučený nebo vystoupivší člen nemá nárok na vrácení již zaplacených členských
příspěvků.

§ 7 - Financování Spolku
1. Činnost Spolku je financována z příjmů, včetně vstupních a ročních členských
příspěvků.
2. Členské příspěvky
a. Členské příspěvky se dělí na vstupní a roční. V roce, kdy člen vstupuje, platí
vstupní příspěvek, v následujících letech pak poplatky roční. Výše vstupního
příspěvku a výše ročního příspěvku je určena dokumentem "Vstupní a roční
členské příspěvky", schvalovaném valnou hromadou.
b. Splatnost vstupního i ročního členského příspěvku je určena dokumentem
„Vstupní a roční členské příspěvky“, schvalovaném valnou hromadou.
3. Prostředky získané ze zdrojů uvedených v tomto článku jsou využívány v rámci
schváleného rozpočtu Spolku, a to především na úhradu nákladů spojených s realizací
předmětu činnosti Spolku a na další rozvoj činnosti Spolku.

§ 8 - Zásady hospodaření Spolku
1. Majetkem Spolku jsou věci, práva, stálá aktiva, oběžná aktiva, pohledávky, finanční
majetek a jiné majetkové hodnoty vytvořené za celou dobu jeho působnosti. S tímto
majetkem Spolek hospodaří samostatně.
2. Finanční hospodaření Spolku se řídí rozpočtem Spolku.
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3. Rozpočet Spolku zahrnuje očekávané příjmy, jakož i výdaje na zabezpečení úkolů a
vyrovnané krytí potřeb Spolku v daném rozpočtovém roce.
4. Příjmy rozpočtu Spolku jsou zejména: dotace z rozpočtových prostředků ČR, dotace z
rozvojových programů Evropské unie, členské příspěvky, které odvádějí členové,
příjmy z vlastní činnosti a z účasti na podnikání právnických a fyzických osob, příjmy
z darů, příjmy z vlastního majetku, příjmy z pořádání různých akcí. V případě
řešených projektů s využitím financí z EU či ČR je možné specifikovat závazky
jednotlivých členů Spolku individuální smlouvou.
5. Výdaje rozpočtu Spolku jsou výdaje vynaložené k dosahování cílů Spolku a ostatní
výdaje schválené představenstvem Spolku.
6. Za plnění rozpočtu Spolku odpovídá představenstvo Spolku.
7. Hospodaření s rozpočtovými prostředky a sestavování rozpočtu kontroluje dozorčí
rada Spolku.
8. Vznikne-li v průběhu roku potřeba rozpočtově nezajištěné úhrady, lze ji zajistit
hospodárnějším provedením jiných úkolů nebo odsunutím či omezením některého
jiného, méně naléhavého úkolu v rámci jednotlivých druhů rozpočtových výdajů nebo
přesunem rozpočtových prostředků mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů
rozpočtu. Tato opatření schvaluje představenstvo.
9. Spolek vede podle příslušných předpisů účetnictví, jakož i evidenci o spravovaném
majetku a hospodaření Spolku.
10. Účetní závěrku za příslušné účetní období schvaluje po vyjádření dozorčí rady Valná
hromada Spolku.
11. Spolek veškeré zisky (např. z činností v rámci transferu znalostí) znovu investuje do
primárních činností spolku uvedených v § 2.
12. Spolek vede oddělené účetnictví hospodářských, a nehospodářských činností.

§ 9 - Práva a povinnosti členů Spolku
1. Členové Spolku jsou povinni dodržovat stanovy Spolku.
2. Každý člen má právo podílet se na rozhodování valné hromady způsobem upraveným
v § 10 těchto Stanov, zúčastňovat se dalších akcí Spolku a právo spolurozhodovat o
činnosti Spolku.
3. Každý člen má právo prosazovat své názory a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek
Spolku.
4. Člen Spolku informuje Spolek o svých činnostech týkajících se vodíkových
technologií způsobem určeným předsedou představenstva Spolku. Bude-li to možné,
využijí se stávající informace z existujících relevantních databází.
5. Každý člen má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů
Spolku a obsah jejího programu a návrhy kandidátů pro volby představitelů Spolku.
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6. Každý člen má právo vyjadřovat se k činnosti Spolku a jejích orgánů a požadovat na
orgánech Spolku vysvětlení ke všem rozhodnutím Spolku.
7. Každý člen má právo zapojit se do činnosti Spolku prací v zájmových sekcích a
odborných týmech.
8. Každý člen, orgány Spolku i zaměstnanci Spolku jsou povinni chránit dobré jméno
Spolku a nepoškozovat svým jednáním pověst Spolku. Pokud člen vystupuje jménem
Spolku, prosazuje a vysvětluje programové cíle a stanoviska Spolku.
9. Každý člen je povinen oznamovat Spolku všechny změny údajů, které jsou nutné pro
vedení členské evidence a poskytovat orgánům Spolku takové informace, které jsou
nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti Spolku s výjimkou informací utajovaných.
10. Ochrana duševního vlastnictví člena při aktivitách Spolku bude zajištěna zvláštní
smlouvou mezi členem a Spolkem, nedohodnou-li se členové jinak.

§ 10 - Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou:
a. valná hromada jako orgán nejvyšší
b. představenstvo jako orgán statutární a výkonný
c. dozorčí rada jako orgán kontrolní a revizní
2. Podle potřeby může představenstvo zřizovat dočasné orgány potřebné k zajištění
činnosti Spolku, zejména zájmové sekce, odborné týmy a pracovní skupiny.
3. Funkce člena představenstva nebo člena dozorčí rady zaniká dnem konání nejbližší
valné hromady po uplynutí pěti let od jeho zvolení. K tomuto datu končí i funkční
období těch členů orgánů, kteří byli zvoleni v mimořádném termínu nebo do orgánů
na základě těchto stanov kooptováni. Opětovné zvolení člena orgánu je možné.

§ 11 - Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valnou hromadu tvoří řádní členové,
zastoupení buď svými statutárními orgány, nebo osobami s plnou mocí.
2. Každý řádný člen má na valné hromadě jeden hlas.
3. Pokud z jakéhokoliv důvodu valná hromada nepřijme pravidla pro určení výše a
termínu placení členských příspěvků, platí stávající pravidla upravující tyto vztahy až
do doby nového rozhodnutí valné hromady.
4. Valné hromady se zúčastňují s hlasem poradním členové představenstva a dozorčí
rady a dále pak výkonný ředitel a hosté přizvaní představenstvem Spolku.
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5. Valná hromada:
a. rozhoduje o přijetí a změnách stanov, k přijetí takového rozhodnutí je třeba 2/3
hlasů všech členů,
b. volí a odvolává členy představenstva a členy dozorčí rady, rozhoduje o
odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
c. schvaluje výroční zprávu o činnosti představenstva, roční rozpočet a účetní
závěrku Spolku,
d. rozhoduje o přijetí nových, řádných i nových, přidružených členů a o jejich
případném vyloučení (nadpoloviční většinou přítomných hlasů),
e. rozhoduje o jiných otázkách, které byly zařazeny na program jednání na
základě návrhu představenstva, dozorčí rady nebo členů představujících
alespoň 1/3 všech členů.
f. rozhoduje o výši a formě placení členských příspěvků
g. rozhoduje o vstupu Spolku do jiných organizací a majetkových účastech
v nich.
h. rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradila nebo o kterých rozhoduje
podle těchto Stanov.
6. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně. Valná hromada může rozhodovat i
mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
7. Valná hromada musí být svolána písemně a pozvánka musí být odeslána nejpozději 20
dnů před jejím konáním. Této lhůty se však mohou členové Spolku vzdát (nutný
souhlas všech členů).
8. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady a podkladové
materiály pro její jednání. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se
může na valné hromadě jednat jen tehdy, je-li návrh na doplnění programu přijat
nejméně 2/3 hlasů přítomných členů.
9. Představenstvo může svolat další valnou hromadu z vlastní iniciativy a je povinno ji
svolat na základě návrhu dozorčí rady nebo na podkladě písemné žádosti členů,
představujících minimálně 1/3 členů.
10. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ni přítomni členové
představující nadpoloviční většinu všech hlasů. Valná hromada rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud tyto Stanovy nevyžadují
kvalifikovanou většinu.
11. Valná hromada rozhoduje o výdajích Spolku převyšujících částku 2.000.000, -Kč.

§ 12 - Představenstvo
1. Představenstvo je statutárním orgánem Spolku a v období mezi valnými hromadami
jeho nejvyšším orgánem.
2. Představenstvo se skládá ze členů představenstva volených valnou hromadou. Členové
představenstva ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí jednání
představenstva a dále místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže funkci vykonávat. Představenstvo je
pětičlenné.
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3. Za Spolek jedná a zastupuje předseda představenstva nebo společně dva členové nebo
samostatně člen představenstva písemně pověřený k určitému konkrétnímu
právnímu jednání či úkonu.
4. Za Spolek podepisuje předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo
člen představenstva písemně pověřený k určitému právnímu jednání či úkonu a to tak,
že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí svůj podpis.
5. Předseda představenstva je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování
společnosti při určitém právním jednání či úkonu.
6. Uvolní-li se místo člena představenstva v průběhu funkčního období, může být
obsazeno členem, který je představenstvem kooptován; kooptaci schvaluje nejbližší
valná hromada. Funkční období kooptovaných členů končí společně s funkčním
obdobím ostatních členů představenstva.
7. Pokud se člen představenstva některého jednání představenstva nemůže z vážných
důvodů zúčastnit, může delegovat zástupce.
8. Představenstvo dále:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

rozhoduje o způsobu realizace poslání Spolku,
vede seznam členů Spolku
schvaluje organizační strukturu sekretariátu Spolku včetně výše mezd,
jmenuje a odvolává výkonného ředitele Spolku a rozhoduje o jeho
odměňování,
kontroluje činnost výkonného ředitele Spolku,
předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti představenstva, návrh
ročního rozpočtu a účetní závěrku,
rozhoduje z mimořádných důvodů o úpravách členského příspěvku, plateb za
služby, termínech plateb, snížení, případně osvobození od platby,
rozhoduje o nákupu, prodeji, najímání a pronajímání nemovitostí,
kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost platby členských
příspěvků a úhrad za služby,
svolává z vlastní iniciativy či na návrh dozorčí rady nebo členů, představujících
minimálně 1/3 členů, valnou hromadu,
předkládá valné hromadě návrh na vyloučení řádného člena,
rozhoduje o zřízení odborných týmů a zájmových sekcí v rámci Spolku.

9. Rozhodnutí představenstva může být provedeno per rollam nebo s využitím
technických prostředků.
10. Představenstvo se schází ke svým jednáním dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
11. Předseda dozorčí rady nebo jím určený člen dozorčí rady mají právo zúčastnit se
jednání představenstva s hlasem poradním.
12. Představenstvo rozhoduje o výdajích Spolku do výše 2.000.000, -Kč.
13. První představenstvo spolku volí zakládající členové spolku na jeho ustavující schůzi.
14. Výkonný ředitel Spolku je jmenovaný představenstvem a je přímo podřízen
představenstvu. Výkonný ředitel Spolku zajišťuje organizační a administrativní chod
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Spolku. Výkonný ředitel Spolku není v pracovním poměru vůči Spolku. Výkonného
ředitele Spolku odvolává představenstvo Spolku. O odměně výkonného ředitele
Spolku za jeho činnost pro představenstvo Spolku rozhoduje představenstvo Spolku.

§ 13 - Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem Spolku.
2. Dozorčí rada je tříčlenná.
3. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Uvolní-li se místo člena dozorčí rady během
funkčního období, lze ho obsadit členem, kooptovaným dozorčí radou. Kooptaci
schvaluje nejbližší valná hromada. Funkční období kooptovaného člena končí
společně s funkčním obdobím ostatních členů dozorčí rady.
4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání.
5. Dozorčí rada:
a. vyjadřuje se k výroční zprávě o činnosti Spolku a účetní závěrce předkládané
valné hromadě,
b. vyjadřuje se ke členským otázkám předkládaným valné hromadě,
c. kontroluje plnění usnesení přijatých valnými hromadami Spolku,
d. dohlíží na finanční hospodaření Spolku a spravování majetku Spolku,
6. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo
zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
7. První dozorčí radu Spolku volí zakládající členové Spolku na ustavující schůzi
Českého vodíkového technologického spolku.

§ 14 - Zájmové sekce a odborné týmy
1. Zájmové sekce jsou vytvářeny k dlouhodobému (opakovanému) řešení konkrétních
problematik sledovaných Spolkem. Zájmovou sekci tvoří delegovaní zástupci členů.
2. Odborný tým je vytvářen k řešení časově omezené konkrétní problematiky. Odborný
tým tvoří delegovaní zástupci členů.
3. Představitelé zájmových sekcí a odborných týmů se mohou na základě rozhodnutí
představenstva zúčastňovat jeho jednání s hlasem poradním.

§ 15 - Závěrečná ustanovení
1. Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí valné hromady.
2. Tyto Stanovy Spolku byly schváleny na základě rozhodnutí valné hromady ze dne
16.12.2021.
Správnost ověřil:
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