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Stanovy občanského sdružení  

Sdružení na podporu rozvoje výuky ecodrivingu v ČR, o.s.  

(ve znění odsouhlaseném valným shromážděním z 29/7/2013)  

 

§ 1 - Sídlo sdružení 

Sídlo občanského sdružení „Sdružení na podporu rozvoje výuky ecodrivingu v ČR, o.s“ (zkráceně 

„ECOWILL.CZ“) je na adrese SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Americká 579/17, 

120 00 Praha 2 – Vinohrady (dále jen "sdružení"). 

§ 2 – Poslání a cíle činnosti 

Sdružení bylo založeno s posláním pokračovat v České republice v aktivitách započatých 

mezinárodním projektem ECOWILL (ECOdriving – Widespread Implementation for Learner Drivers 

and Licensed Drivers) a naplnit jeho cíl plně zavést do autoškol v celé EU vč. ČR harmonizovanou 

výuku hospodárného a bezpečného řízení v rámci primárního i sekundárního výcviku řidičů dle 

předepsaných výukových metodik vytvořených v rámci zmíněného projektu. 

Cíle činnosti sdružení jsou především: 

1/ Rozšířit výuku hospodárného a bezpečného řízení motorových vozidel na co nejvyšší počet 

budoucích i stávajících řidičů (zejména držitelů řidičských oprávnění skupiny B) v zemi, a to za pomoci 

učitelů autoškol, kteří jsou držitelem „osvědčení o kvalifikaci“ v souladu s metodickými pokyny 

projektu ECOWILL.  

2/ Sdružovat a postupně dále rozšiřovat počet takto kvalifikovaných učitelů autoškol v ČR, poskytovat 

jim propagační, organizační a odbornou podporu, vytvářet vhodnou platformu pro vzájemnou 

profesní spolupráci a vykonávat kontrolu dodržování metodik vedení výuky členy sdružení. 

3/ Propagovat přednosti výuky hospodárné a bezpečné jízdy k cílovým skupinám a prosazovat její 

integraci jak do národní legislativy (upravující získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

všech druhů motorových vozidel), tak i do skutečné praxe a trvale usilovat o její další zlepšování. 

4/ Umožnit dalším osobám a organizacím, které výuku tohoto tzv. „ecodrivingu“ a jeho široké 

uplatnění v praxi v ČR považují za důležité, stát se přidruženými členy sdružení a podporovat jeho 

aktivity, jsou-li v souladu s vytyčenými cíli. 

§ 3 - Členství, členská práva a povinnosti 

Ve sdružení jsou rozlišeny dvě formy členství, a to řádné a přidružené. Řádným členem se může stát 

pouze fyzická osoba, která je držitelem profesního osvědčení pro výuku a výcvik podle zákona č. 

247/2000 Sb. Přidruženým členem se pak mohou stát jakékoliv osoby – fyzické či právnické, mají-li o 

dosažení cílů sdružení zájem a jsou ochotny přispět k jejich naplnění.  

V obou případech je pro vstup do sdružení nutno vyplnit písemnou žádost mající předepsaný formát 

a zaslat ji představenstvu, které o jejím přijetí musí rozhodnout nadpoloviční většinou všech členů. 

V případě žádosti o řádné členství je pak nutné, aby dotyčný žadatel absolvoval odpovídající vstupní 
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školení pro výuku hospodárného a bezpečného řízení motorových vozidel dle harmonizovaných 

metodik požadovaných sdružením a posléze nabyté poznatky i aktivně ve své praxi využíval.  

Řádný člen respektive osoba oprávněná za něj jednat má pravomoc účastnit se valného shromáždění 

sdružení, volit a jako fyzická osoba být volen do orgánů sdružení. Přidružený člen se může 

shromáždění sdružení účastnit také, při volbě členů orgánů sdružení má však jen poradní hlas, který 

může být brán v potaz před každým hlasováním řádnými členy. Přidružený člen nicméně může být 

volen do orgánů sdružení, rozhodnou-li o tom řádní členové v rámci platného hlasování. 

Obě skupiny členů mají právo na výhody vyplývající z členství, ať už jde o přístup k neveřejným 

informacím publikovaných sdružením či jejími členy, zvýhodněné podmínky účasti na akcích 

pořádaných sdružením apod. 

Každý člen sdružení je povinen uhradit jednorázový členský vstupní poplatek a pravidelný roční 

členský příspěvek, jejichž výše se liší dle formy členství, právní subjektivity člena a případně i dle jeho 

ekonomické aktivity (velikostí tržeb u podnikatelských subjektů). 

Konkrétní výše členských úhrad je navržena představenstvem a odsouhlasena valným shromážděním. 

Členský vstupní poplatek je nutné uhradit poté, co žádost byla odsouhlasena představenstvem. 

Dnem připsání vstupního poplatku na bankovní účet sdružení vzniká žadateli členství. 

Roční členský příspěvek jsou členové povinni zaplatit každoročně do 31. března kalendářního roku 

pro daný kalendářní rok, při nezaplacení ročního členského příspěvku může představenstvo 

rozhodnout o zániku členství. 

Každý člen, resp. osoba oprávněná za něj jednat, která byla zvolena členem orgánu sdružení, je 

rovněž povinen účastnit se jednání orgánů sdružení, do nichž byl zvolen, nebo na základě svého 

svolení jmenován, a respektovat usnesení těchto orgánů. Člen nebo osoba oprávněná za něj jednat 

nesmí svým vystupováním poškozovat zájmy sdružení ani její dobré jméno, v případě řádných členů 

je pak současně vyžadováno při výkonu své profese dodržování etického kodexu sdružení. Při 

porušení těchto povinností je valné shromáždění oprávněno člena vyloučit.  

§ 4 - Orgány 

Sdružení má tyto orgány: 

1) valné shromáždění, 

2) představenstvo, 

3) revizní komise 

4) odborné sekce  

§ 5 - Valné shromáždění 

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení. Do jeho působnosti spadá především schvalování 

změn stanov, výše členských vstupních poplatků a ročních příspěvků, plánů a výsledků hospodaření, 

rozpočtu a zásadních aktivit sdružení, dále volba a odvolání členů představenstva sdružení a revizní 

komise a odborných sekcí. Valné shromáždění si však k rozhodnutí může vyhradit jakoukoli otázku. 
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Valné shromáždění svolává předseda sdružení, případně jím pověřený člen představenstva, alespoň 

jednou za tři roky, a to písemnou pozvánkou zaslanou všem členům alespoň 30 dnů přede dnem 

konání valného shromáždění. Pozvánka musí obsahovat místo a čas konání valného shromáždění a 

navrhovaný program. Na písemnou žádost více než 25 % členů je předseda povinen do 60 dnů ode 

dne doručení žádosti svolat mimořádné valné shromáždění s programem navrženým v písemné 

žádosti. 

Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů sdružení. 

Jednání řídí předseda, nebo jím pověřený člen představenstva. K přijetí usnesení je třeba souhlas 

nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení. Každý člen má při hlasování jeden hlas. Při jednání 

se valné shromáždění řídí navrženým programem, není-li vážný důvod pro jeho změnu. Tu musí 

odsouhlasit 100 % přítomných členů, vyjma návrhu na odvolání člena představenstva či revizora, kdy 

postačí nadpoloviční většina hlasů. 

§ 6 - Představenstvo 

Představenstvo je statutárním orgánem sdružení. Má tři členy, kteří jsou voleni valným 

shromážděním na tříleté funkční období. Volen je předseda a dva místopředsedové. 

Členové představenstva jednají jménem sdružení a podepisují za něj tak, že k napsanému či 

natištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen představenstva, 

případně dva členové představenstva, pověří-li jednoho z nich předseda svým zastupováním. 

Představenstvo řídí činnost sdružení, odpovídá za její hospodaření, tvorbu a plnění rozpočtu, 

plánování činnosti a koncepční práci v odborných sekcích, přijímá nové členy a svolává valné 

shromáždění. Jednání představenstva svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen představenstva 

a usnášeníschopné je, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je třeba 

souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Z jednání představenstva se pořizuje 

zápis, který je po ověření přístupný všem členům sdružení. 

§ 7 - Revizní komise 

Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení a je tříčlenná. Má za úkol kontrolovat pravidelně, 

nejméně pak jednou ročně hospodaření sdružení a podávat o tom zprávu valnému shromáždění. 

Členové komise jsou voleni valným shromážděním na funkční období tří let. Revizní komise si volí ze 

svého středu předsedu. V případě, že některý z členů v průběhu funkčního období ukončí svou 

činnost v komisi, zemře nebo je odvolán, jsou zbývající dva členové povinni kooptovat nového člena 

na období do nejbližšího valného shromáždění. 

§ 8 – Odborné sekce a pracovní skupiny 

Valné shromáždění může odsouhlasit vznik dílčích odborných sekcí a pracovních skupin, členství v 

nich schvaluje valné shromáždění zvláštním statutem. 

§ 9 - Členství v orgánech 

Člen představenstva nesmí být členem revizní komise sdružení. Jiný zákaz konkurence není stanoven. 

Za prácí v představenstvu a revizní komisi mají členové těchto orgánů právo na odměnu. Výši 

odměny schvaluje valné shromáždění sdružení. 
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Členství v orgánu se může člen tohoto orgánu vzdát písemnou rezignací doručenou na adresu 

sdružení. Členství v orgánu poté zaniká projednáním v představenstvu sdružení, nejpozději však 

koncem měsíce následujícího po doručení rezignace. Členství v orgánu zaniká rovněž dnem, k němuž 

byl člen orgánu odvolán orgánem, jenž ho do funkce zvolil. 

§ 10 - Zásady hospodaření 

Sdružení hospodaří vždy s vyrovnaným rozpočtem. Není oprávněno brát si půjčky ani jinak se 

zadlužovat bez předchozího souhlasu valného shromáždění. Představenstvo zajišťuje řádné vedení 

účetnictví. Hlavním příjmem sdružení jsou členské příspěvky, granty, dary dotace či příspěvky od 

státu, nadací, fondů a dalších institucí. Dalšími příjmy jsou poplatky od účastníků akcí připravených 

sdružením nebo příjmy z poskytnutých služeb. 

Pokud sdružení dosáhne zisku, bude vždy věnován na posílení sdružení a rozvoj jeho činnosti dle § 2 

stanov. 

§ 11 - Ostatní ustanovení 

Sdružení nemá organizační jednotky. Vzniklo na dobu neurčitou, o způsobu jeho eventuálního zániku 

a rozdělení majetku rozhoduje valné shromáždění. 

 

V Praze dne 29. července 2013 


