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E L E K T R O T E C H N I C K Ý   S V A Z   Č E S K Ý, z. s. 
Czech Electrotechnical Association, z. s. 

ČTVRTÁ AKTUALIZACE 

 

STANOVY 
 

 
Čl. 1. 

Název, sídlo, právní forma svazu 

 
1.1. Název v českém jazyce:    Elektrotechnický svaz český, z. s. 

1.2. Zkrácený název:                 ESČ 

1.3. Název v anglickém jazyce:   Czech Electrotechnical Association, z. s. 

1.4. Sídlo svazu je:                  Zelený pruh 1294/52,  

   147 08 Praha 4 

1.5. Přidělené IČ: 00418072 

 

1.6. LOGO ESČ:                         

(tři písmena v oválu z roku 1920) 

 

 

 

 

1.7. Další zakládající údaje: 

 

ESČ je nezávislou právnickou osobou - spolkem, která se řídí svými stanovami a 
právním řádem České republiky, sdružující právnické a fyzické osoby působící ve všech 
oblastech elektrotechnické činnosti v České republice i v zahraničí. 

 

 

ESČ je zapsaným spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb. s působností na území České 
republiky a plní tudíž funkci živnostenského elektrotechnického společenstva ČR. 

 

 

ESČ byl založen na ustavující schůzi 1.6.1919, pokračující svojí činností dle Stanov schválených 
výnosem Ministerstva vnitra č. 3111-26/2-47-14-Vb/1 ze dne 28. března 1947, jejichž účinnost 
pozbyla platnosti násilným rozpuštěním svazu v roce 1951.  

První aktualizací stanov, registrovanou Ministerstvem vnitra ČR z 26. února 1990 pod č.j. AVS/1-
181/90, obnovil ESČ svojí činnost. 

Druhá aktualizace stanov registrována Ministerstvem vnitra České republiky 1.12.1995 (VSP/1-
548/90-R). 

Třetí aktualizace stanov s platností od 1.1.2013 byla vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR 
dne 28.1.2013 pod č.j. VSP/1-548/90-R. 

Čtvrtá aktualizace stanov s platností od 1.1.2015 

 



Stanovy ESČ, 4. aktualizace 
 

2 
 

 

Čl. 2. 

Cíle a předmět činnosti  

Cíle sdružení: 

2.1. ESČ definuje, reprezentuje, prosazuje a podporuje společně živnostenské, zaměstnavatelské, 
podnikatelské zájmy svých členů v elektrotechnice a v příbuzných oborech. 

2.2. ESČ plní úlohu Živnostenského společenstva spolupracujícího a začleněného v rámci  Hospodářské 
komory ČR, popřípadě v dalších komorových orgánech ČR. 

2.3. ESČ zastupuje své členy v rámci svazového členství v tuzemských i mezinárodních elektrotechnických 
svazech, asociacích, společenstvech, komorách, a v jednáních před státními orgány. 

2.4. Hlavním cílem ESČ je spoluvytvářet příznivé živnostenské, zaměstnavatelské a podnikatelské 
prostředí, které napomáhá dlouhodobě k prosperitě a zaměstnanosti, jakož i výrobě a službám 
v elektrotechnickém oboru. K tomuto účelu a dosažení cílů svazového poslání v součinnosti se svými 
členy zabezpečuje hlavní a vedlejší činnost. 

2.5. Hlavní činnost: 

• ESČ hájí zájmy svých členů z řad živnostníků, podnikatelů, výrobců v návaznosti na činnost 
státních orgánů, společenských organizací a sesterských živnostenských společenstev, 

• spolupracuje s orgány a organizacemi státní správy, ústavními představiteli a dalšími komorovými 
orgány, zejména s Hospodářskou komorou ČR, 

• spolupracuje na tvorbě technických předpisů a norem, zejména v elektrotechnice, 

• zpracovává připomínky a stanoviska k návrhům vybraných zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, 
bezpečnostních předpisů a předkládá své vlastní podněty a návrhy v rámci normalizačních a 
legislativních rozhodnutí,  

• podává podněty příslušným orgánům státní moci a správy v případě podezření ze spáchání 
trestné činnosti související s výkonem práva, nekalé soutěže, nekalé reklamy atp., 

• koordinuje přístup svých členů k řešení elektrotechnické a svazové spolupráce a vydává svůj 
členský zpravodaj, stejně jako informace na svém internetovém serveru, 

• spolupracuje se školami a učilišti, projednává požadavky na absolventy, spolupracuje 
s organizacemi, které zabezpečují výchovnou a vzdělávací činnost, 

• působí v oblasti prevence na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení v elektrotechnice, 
akreditaci a certifikaci, 

• podle potřeby zřizuje své pobočky na území ČR, zastoupení v zahraničí, které působí v rozsahu 
těchto stanov, avšak nemají svou samostatnou právní subjektivitu, 

• podílí se na revitalizaci a zakládání prvků ekologické stability a bezpečnosti práce a technických 
zařízení ve vazbě na cíle ESČ. 

2.6. Vedlejší činnost: 

• ESČ organizuje pro členy i elektrotechnickou veřejnost společné odborné semináře, výstavy, 
školení, kurzy a instruktáže na podporu rozvoje činnosti a oboru, 

• prezentuje své členy a elektrotechnické subjekty na odborných akcích pořádaných ESČ, 
organizuje v potřebném rozsahu odborné doprovodné akce a přípravu doprovodných programů, 

• podporuje nakladatelskou a vydavatelskou činnost v elektrotechnice, odborných časopisů a 
literatury, a k tomu účelu ustanovuje činnost tiskového střediska ESČ, 

• podporuje inspekční činnost, spolupracuje s inspekčními orgány v oblasti elektrotechnické činnosti 
a podnikání, jakož napomáhá se svými členy k výkonu revizní činnosti v oblasti 
elektrotechnických zařízení, 

• ESČ má právo poskytovat další služby, zejména zastupování při jednání před státními orgány, 
znalecké a odborné služby, a to jak pro členy ESČ, tak i jiným subjektům v ČR a zahraničí, 

• ESČ má právo zajišťovat zpoplatněnou reklamní a další činnost pro své členy i jiné subjekty, 

• ESČ má právo ve funkci živnostenského společenstva zajišťovat pro své členy doklady pro 
živnostenská oprávnění při splnění zákonných požadavků odborné způsobilosti, jakož i související 
osvědčení a oprávnění k provozování živnosti. 

 

Čl. 3. 

Členství v ESČ, práva a povinnosti členů, zánik členství 

3.1  Členství v ESČ je dobrovolné, nepřevoditelné a nezcizitelné. Všichni členové mají stejná práva a 
povinnosti. 

3.2. Členem ESČ se mohou stát fyzické a právnické osoby (i spolky), které se ztotožňují s programem ESČ a 
zaváží se podporovat cíle ESČ a plnit závazky vyplývající ze svazových stanov a ze spolkových smluv. 
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3.3.  ESČ sdružuje v různých typech členství právnické i fyzické osoby, působící ve  všech oblastech 
elektrotechnické činnosti, podnikající ve výrobě, montážích, školství, výzkumu, vývoji a službách. Členy 
mohou být rovněž subjekty ostatní, které mají se svazovou a elektrotechnickou činností společné zájmy. 

3.4. Členství v ESČ může být: 

• čestné, 

• individuální, které se dále dělí na registrované a řádné, 

• spolkové (smluvní), které se dále dělí na registrované a řádné. 

3.5. Čestné členství: 

1. Čestným členem mohou být fyzické osoby z řad zakládajících členů, důchodců, osoby z řad 
vynikajících osobností v oboru elektrotechniky, vědy, výzkumu a veřejného života, osoby, které 
mají se svazem společné zájmy. 

2. Čestné členství uděluje prezident ze svého rozhodnutí, nebo na návrh orgánů svazu. 

3. Čestné členství může zaniknout rozhodnutím čestného člena nebo rozhodnutím prezidenta po 
poradě s prezidiální radou. 

4. Čestné členství úmrtím čestného člena nezaniká. 

5. Čestný člen má stejná práva jako řádný individuální člen ESČ. 

6. Čestný člen neplatí pravidelné roční členské příspěvky. 

3.6. Individuální členství: 

1. Individuálním členem ESČ se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let splňující základní 
podmínky členství. 

2.  Odevzdáním vlastnoručně podepsané přihlášky a zaplacením zápisného se fyzická osoba stává 
registrovaným individuálním členem. Prezident může rozhodnout, že zaplacení zápisného může 
být nahrazeno zaplacením a využitím stanovené služby poskytované ESČ.   

3. Zaplacením členského příspěvku se z registrovaného člena stává řádný člen, a to dnem zaplacení 
členského příspěvku v hotovosti nebo dnem připsání příslušné částky na stanovený účet ESČ. 
Členský příspěvek se hradí vždy na daný kalendářní rok. Členský příspěvek uhradí noví členové 
ESČ do 30 dnů po obdržení rozhodnutí prezidenta o přijetí za člena (v tomto rozhodnutí jim bude 
stanovena alikvótní část členského příspěvku v případě, kdy členství nevzniká k 1. 1. příslušného 
roku), v dalších letech vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku. Připouští se úhrada 
ročního členského příspěvku ve dvou částech, v termínech do 31. ledna a do 31. července.  

4. V případě, že nový člen do 30 dní nezaplatí členský příspěvek nebo v případě, že stávající řádný 
člen nezaplatí do stanoveného termínu členský příspěvek, pozbývá práv řádného člena a nadále 
zůstává registrovaným členem.   

5. Výši zápisného a členského příspěvku stanovuje prezidiální rada ESČ a vyhlašuje je vždy k 31.12. 
pro následující rok.  

6. Práva a povinnosti všech individuálních členů: 

• účastnit se všech aktivit ESČ,  
• využívat výhod plynoucích z členství v ESČ (slevy na aktivy, školení atd.), výhody mohou 

být rozdílně stanoveny pro registrované a řádné členy, 
• mají právo na informace a odborné konzultace poskytované členům svazu, 
• mají nárok na právní a znalecké poradenství, 
• individuální členové mají právo sdružovat se do komor či poboček ESČ, 

7. Práva a povinnosti náležející výhradně řádným individuálních členů: 

• řádní individuální členové ESČ mají právo být voleni nebo jmenováni do orgánů ESČ, a to 
po splnění podmínek dále stanovených těmito stanovami, 

• mají nárok na právní a znalecké poradenství, 
• řádní individuální členové ESČ mají dále nárok na tzv. „členský bonus“ (kterým může být 

např. předplatné elektrotechnického časopisu, přístup ke specializovanému internetovému 
serveru, atp. - „Členský bonus" je vyhlašován prezidentem, a to většinou koncem roku pro 
následující kalendářní rok), 

• řádní individuální členové ESČ mají povinnost řádně a včas hradit členské příspěvky. 

3.7. Spolkové členství: 

1. Spolkovým členem se může stát právnická osoba a fyzická podnikající osoba.  

2. Spolkovým členem ESČ se stává právnická nebo fyzická podnikající osoba splňující základní 
kritéria uzavřením spolkové smlouvy a splněním podmínek specifikovaných ve smlouvě.  

3. Zápisné a členský příspěvek je sjednán individuálně ve spolkové smlouvě, a to včetně termínů 
úhrad. 

4. Zaplacením zápisného a pravidelnou platbou členských příspěvků se spolkový člen stává řádným 
spolkovým členem. V případě nezaplacení jakékoliv části smluvně dohodnuté části členského 
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příspěvku, a to až do doby uhrazení veškerých členských příspěvků dle smlouvy, pozbývá 
spolkový člen práv řádného spolkového člena a je na něj pohlíženo jako na registrovaného 
spolkového člena.  

5. Práva a povinnosti spolkových členů 

• účastnit se všech aktivit ESČ,  
• využívat výhod plynoucích z členství v ESČ,  
• mají právo na informace a odborné konzultace poskytované členům svazu,  
• výhody mohou být rozdílně stanoveny pro registrované a řádné členy. 

6. Práva a povinnosti náležející výhradně řádným spolkových členů 

• řádný spolkový člen ESČ, resp. jeho statutární zástupce nebo statutárním zástupcem 
písemně jmenovaný zástupce mají právo být voleni nebo jmenováni do orgánů ESČ,  

• řádný spolkový člen ESČ má dále nárok na tzv. „členský bonus“ (kterým může být např. 
předplatné elektrotechnického časopisu, přístup ke specializovanému internetovému 
serveru, atp. - „Členský bonus" je vyhlašován prezidentem, a to většinou koncem roku pro 
následující kalendářní rok), 

• řádný spolkový člen má právo užívat logo ESČ s dovětkem – spolkový člen ESČ, a to 
v souladu s ustanoveními spolkové smlouvy,  

• řádný spolkový člen ESČ má povinnost řádně a včas hradit členské příspěvky. 

3.8. Společné povinnosti všech členů a zaměstnanců: 

1. Člen je povinen se řídit stanovami svazu a respektovat usnesení svazových orgánů. 

2. Člen je povinen oznamovat sekretariátu všechny změny údajů, které jsou nutné pro vedení 
členské evidence s výjimkou skutečností, které jsou předmětem firemního či obchodního 
tajemství. Orgány svazu garantují ochranu takto získaných informací před neoprávněným 
zveřejněním a před zneužitím. 

3. Každý člen, každý orgán svazu i správní aparát se zaměstnanci jsou povinni chránit dobré jméno 
ESČ a nepoškozovat svým jednáním pověst svazu. Pokud člen vystupuje jménem svazu, je 
povinen prosazovat a vysvětlovat programové cíle a stanoviska svazu na veřejnosti. 

3.9. Vznik členství: 

1. O přijetí za člena rozhoduje prezident, popřípadě jím pověřený zástupce či orgán ESČ na základě 
podané přihlášky zájemce. 

2. V případě nepřijetí zájemce, má uchazeč právo se odvolat k prezidentovi svazu, který po 
konzultaci s prezidiální radou definitivně o členství rozhodne. 

3.10. Zánik členství: 

1. Člen může ze svazu vystoupit kdykoliv, své rozhodnutí je povinen oznámit sekretariátu ESČ 
písemně. Členství ve svazu zaniká následující pracovní den po dni doručení písemného vystoupení 
ze svazu. 

2. Prezident ESČ, po poradě s prezidiální radou ESČ, může ukončit členství těm členům, kteří svým 
jednáním poškozují zájmy ESČ a od svého konání neupustí ani po předchozím písemném 
upozornění. Člen je o ukončení svého členství informován neprodleně písemně. V závažných 
případech porušení stanov může být člen vyloučen i bez předchozího upozornění. 

3. Při zániku členství, či při vystoupení, nebo úmrtí člena svazu, nemá bývalý člen majetková, ani 
jiná práva vůči ESČ. Případný podíl na movitém, nemovitém, peněžním i jiném majetku propadá 
ve prospěch ESČ. 

3.11. Členství v ESČ neomezuje nijak člena při jeho působení v jiných profesních sdruženích, asociacích, 
spolcích, společenstvech atp. 

3.12. Prezident ESČ má právo udělit členovi ESČ výjimku z placení členských příspěvků. 

 

Čl. 4. 

Finanční zdroje a platby 

4.1. Zdroje příjmů jsou: 

1. Příjmy z členských příspěvků, literární a propagační činnosti, sponzoringu, reklam a nájemních 
smluv zařízení ve vlastnictví ESČ. 

2. Podpory a dary od jiných právnických a fyzických osob, jakož i příspěvky, dotace a granty od 
orgánů státu, obcí a jiných subjektů. 

3. Příjmy z vedlejší činnosti (uvedené v bodě 2.6. těchto stanov). 

4.2. Výdaje ESČ: 

1. ESČ vyplácí na základě pracovních smluv a mzdových výměrů mzdu zaměstnancům ESČ. 

2. ESČ vyplácí odměny za mimořádnou činnost vykonanou ve prospěch ESČ, a to jak zaměstnancům 
ESČ, tak i ostatním spolupracujícím osobám či subjektům. 
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3. ESČ hradí stanovené platby za dodané služby a zboží v souladu se smluvními ujednáními a 
objednávkami. 

4. Pracovní smlouvy, mzdové výměry, smlouvy a objednávky schvaluje prezident ESČ, nepověří-li 
touto činností písemně jiného člena prezidiální rady či zaměstnance ESČ. 

5. ESČ hospodaří s finančními prostředky do výše pokladní hotovosti a do výše bankovního konta u 
peněžního ústavu podle potřeb svazu. Návrhy na placení podává výkonný tajemník a schvaluje 
prezident. 

 

Čl. 5. 

Orgány ESČ a způsob zastupování 

5.1. Orgány svazu jsou: 

• členská schůze – shromáždění členů, 

• nejvyšší orgán - prezidiální rada, 

• statutární zástupce – prezident svazu, 

• úřad ESČ – výkonný tajemník a sekretariát, 

• komory a pobočné spolky (dále jen „pobočky ESČ“). 

5.2. Členská schůze 

1. Členskou schůzi svolává prezident minimálně jedenkrát ročně. Mimořádnou členskou schůzi je 
povinen prezident svolat do 30 dní od podání žádosti minimálně 1/3 řádných členů.   

2. Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové spolku. 

3. O konání členské schůze informuje prezident minimálně 30 dní před konáním na internetových 
stránkách ESČ, v pozvánce uvede program členské schůze, termín a místo konání. 

4. Hlasovací právo na členské schůzi mají všichni řádní členové. Každý řádný člen má jeden hlas. 
Registrovaní členové mají pouze právo poradního hlasu, který se nezapočítává do celkového 
výsledku hlasování.  

5. Členská schůze je schopna se usnášet v případě, že je přítomno více jak 50% členů s hlasovacím 
právem (řádných členů). 

6.  V případě, že členská schůze nebyla schopna usnášet se a bylo na této schůzi nutno provést 
hlasování, může prezident ve lhůtě 15 dnů svolat tzv. náhradní zasedání členské schůze 
(pozvánka bude opět umístěna na internetové stránky ESČ), které se musí uskutečnit do 6 týdnů 
od svolání původní členské schůze. Na náhradním zasedání členské schůze se může jednat pouze 
o bodech zařazených na program původně svolané členské schůze. Náhradní zasedání členské 
schůze je usnášení schopné za účasti libovolného počtu řádných členů. 

7. Členská schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných řádných členů. Volba volených 
představitelů spolku (prezidenta, výkonného viceprezidenta, viceprezidentů, či dalších volených 
funkcionářů) probíhá dle volebního řádu, který je nedílnou přílohou č. 1 těchto stanov. Pro 
odvolání voleného představitele spolku (prezidenta, výkonného viceprezidenta, viceprezidentů, či 
dalších volených funkcionářů) musí hlasovat minimálně 70% přítomných nebo na základě plné 
moci zastoupených řádných členů. Návrh na odvolání voleného představitele spolku může 
předložit prezident, prezidiální rada, nebo alespoň 30% řádných členů.    

8. Do výhradní pravomoci členské schůze patří: 

• volí a odvolává prezidenta, výkonného viceprezidenta, viceprezidenty,  

• bere na vědomí zprávu o hospodaření svazu za uplynulý rok, 

• přijímá usnesení, kterými může zavazovat členy prezidiální rady i prezidiální radu jako 
celek. 

9.  Řádný člen se může nechat zastupovat na členské schůzi, a to včetně hlasovacího práva a práva 
volby, jiným řádným členem na základě písemné plné moci.  

5.3. Prezidiální rada ESČ 

1. Prezidiální rada je nejvyšším orgánem ESČ. 

2. Prezidiální rada má maximálně 9 členů se stálým hlasovacím právem. V prezidiální radě zasedají 
se stálým hlasovacím právem následující členové: 

• prezident, 

• výkonný viceprezident, 

• výkonný tajemník, 

• viceprezidenti. 
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3.  Prezidiální rady se bez hlasovacího práva mohou rovněž účastnit poradci, předsedové komor ESČ, 
předsedové poboček ESČ, vedoucí sekretariátu, ekonom-účetní, ředitelé odborných činností a 
případně jiní prezidentem jmenovaní členové. 

4. Zasedání prezidiální rady (není-li z vážných důvodů stanoveno jinak) jsou veřejná a může se jich 
účastnit jakýkoliv člen ESČ bez práva hlasovat. 

5. Prezidiální rada ESČ: 

• rozhoduje o přijetí a změnách stanov, 

• schvaluje dílčí stanovy, řády a pravidla poboček ESČ, autorizovaných středisek ESČ, 

• schvaluje zprávu o hospodaření svazu za uplynulý rok, kterou předkládá ekonom-účetní 
svazu, 

• schvaluje vypořádání rozpočtového schodku, či přebytku a návrh na rozdělení zisku, či 
vypořádání ztráty, 

• schvaluje rozpočet na příští rok, 

• stanovuje výši základních členských příspěvků a zápisného u nových členů, 

• schvaluje tvorbu účelových fondů a jejich výši, 

• projednává návrhy členů a orgánů svazu, 

• rozhoduje o vstupu svazu do jiných subjektů, sdružení a komor, 

• schvaluje čestné členství v ESČ, 

• spolurozhoduje o vyloučení člena ze svazu,  

• schvaluje ustavení pracovních skupin, odborných sekcí, poboček a komisí svazu,  

• schvaluje vnitrosvazové řády, směrnice, pravidla, tvorbu fondů a jejich čerpání a plnění, 

• rozhoduje o zániku svazu včetně stanovení postupu likvidace, určení likvidátora a formy 
majetkového vypořádání, 

• rozhoduje a vytváří směrnice pro partnerství s jinými cechy. 

6. Řádné zasedání prezidiální rady se koná podle potřeb na návrh prezidenta ESČ, minimálně však 
2x ročně. V měsíci červenci a srpnu fungují orgány svazu, prezidiální rada nezasedá. Prezident je 
povinen vyrozumět o termínu zasedání řádné prezidiální rady minimálně 14 dní před konáním 
prezidiální rady členy prezidiální rady.  

7. Mimořádné zasedání prezidiální rady svolává prezident, na základě mimořádných událostí ve 
svazové činnosti, popřípadě na návrh kteréhokoliv funkcionáře, či člena ESČ. Prezident je povinen 
vyrozumět o mimořádném zasedání prezidiální rady minimálně 3 dni před konáním prezidiální 
rady členy prezidiální rady. 

8. Není-li těmito stanovami stanoveno jinak, rozhoduje prezidiální rada nadpoloviční většinou 
přítomných členů. Prezidiální rada je usnášeníschopná, pokud je přítomno minimálně 5 jejich 
členů se stálým hlasovacím právem (dle bodu 5.3.2. těchto stanov). 

9. Prezidiální rada může rozhodnout, že pro dané hlasování nebo po stanovenou dobu udělí 
hlasovací právo i jinému členu či účastníku prezidiální rady (viz bod 5.3.3.). 

10. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas prezident. 

5.4. Statutární zástupce ESČ: 

1.   Statutárním zástupcem ESČ je prezident. 

2. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí prezidenta vykonává funkci statutárního zástupce 
výkonný viceprezident, a to do zvolení nového prezidenta.  

3.  Statutární zástupce vykonává funkci samostatně. Je oprávněn podepisovat listiny jménem spolku 
(svazu) tak, že připojí svůj podpis k názvu spolku (svazu). 

5.5. Prezident ESČ  

1. Prezident ESČ je statutárním zástupcem svazu. Je oprávněn jednat jménem svazu ve všech 
otázkách vztahující se k činnosti ESČ. 

2. Funkční období prezidenta je 10 let. V případě, že po skončení funkčního období není zvolen nový 
prezident, vykonává stávající prezident funkci do zvolení nového prezidenta. Prezident je volen a 
může být odvoláván členskou schůzí v souladu s volebním řádem ESČ.  

3. Prezidentem může být zvolen jakýkoliv řádný člen, který v den volby je viceprezidentem nebo 
řádným členem minimálně 5 let. 

4. Prezident má právo udělit finanční odměnu za vykonanou práci ve prospěch svazu. 

5. Prezident má v případě potřeby právo jmenovat placeného poradce. 

6. Prezidentovi přísluší právo funkčních a zaměstnavatelských práv v ESČ. 
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7. Prezident svazu má nárok na finanční odměnu za řízení svazu a úhradu nákladů spojených s jeho 
kanceláří, či s výkonem jeho funkce. Prezident svazu má právo vzdát se kterékoliv části svého 
nároku dle tohoto bodu.  

8. Prezident jmenuje, odvolává, propouští, uděluje, ustavuje a podepisuje: 

• výkonného viceprezidenta (v souladu s rozhodnutím členské schůze), 

• viceprezidenty (v souladu s rozhodnutím členské schůze),  

• další členy prezidiální rady, 

• výkonného tajemníka ESČ, 

• vedoucího sekretariátu, 

• ekonoma-účetního, 

• ředitele odborných činností, 

• poradce prezidenta ESČ, 

• předsedy odborných komor (v souladu s rozhodnutím prezidiální rady), 

• předsedy poboček ESČ (v souladu s rozhodnutím prezidiální rady), 

• další pracovníky dle potřeb svazu, 

• ustavuje podle potřeb odborné pracovní týmy, 

• uděluje svazové dekrety, čestná uznaní, ceny zasloužilým osobám v ESČ, jakož i 
významným osobám a subjektům v elektrotechnice v ČR, 

• ustavuje v souladu s potřebami, vůlí a iniciativami na území ČR regionální pobočky a 
zastoupení ESČ (v souladu s rozhodnutím prezidiální rady), 

• podepisuje všechny návrhy plateb mezd a odměn, závazků a finančních vypořádání ESČ, 
vyjma zmocněného podepisování výkonným tajemníkem. 

9.  Prezident má právo odmítnout jmenovat jakéhokoliv člena svazu navrhnutého prezidiální radou 
do funkce, a to i přes kladné hlasování prezidiální rady. V případě, že prezident odmítne jmenovat 
člena do funkce, na následující prezidiální radě sdělí své důvody, proč jmenovat odmítl a požádá o 
nové hlasování v dané věci. Pokud i přes uvedené důvody získá navržený člen podporu více jak 
70% členů prezidiální rady (prezident se tohoto hlasování neúčastní a jeho hlas se nezapočítává 
do celkového počtu členů prezidiální rady pro toto hlasování), je prezident povinen daného člena 
jmenovat.   

5.6. Výkonný viceprezident ESČ  

1. Výkonný viceprezident je viceprezident, který v případě odstoupení nebo úmrtí prezidenta do 
volby nového prezidenta zastává pozici statutárního zástupce. 

2. Pro výkonného viceprezidenta platí stejné ustanovení jako pro viceprezidenty. 

5.7. Viceprezident(i) ESČ 

1.  Funkční období viceprezidenta je 10 let. V případě, že po skončení funkčního období není zvolen 
nový viceprezident, vykonává stávající viceprezident funkci do zvolení nového viceprezidenta. 
Viceprezident je volen a může být odvoláván členskou schůzí v souladu s volebním řádem ESČ.  

2. Viceprezidentem může být zvolen jakýkoliv řádný člen, který v den volby je řádným členem 
minimálně 3 roky. 

3. Viceprezidenti zastupují prezidenta svazu a jednají jménem ESČ v rozsahu jejich zmocnění 
prezidentem. 

4.  Každý viceprezident má hlasovací právo na prezidiální radě. 

5.  Viceprezident je povinen se účastnit zasedání prezidiální rady, v případě, že se ze závažných 
důvodů zúčastnit nemůže, je povinen se omluvit z účasti na zasedání prezidiální rady, a to 
výkonnému tajemníkovi, který vždy na začátku prezidiální rady informuje prezidiální radu o 
přijatých omluvách z jednání. V případě, že se viceprezident nezúčastní bez řádné omluvy 2 a 
více po sobě jdoucích prezidiálních rad nebo se omluví ze 4 a více po sobě jdoucích prezidiálních 
rad, má prezident právo navrhnout odvolání daného viceprezidenta nejbližší členské schůzi.    

6. Maximální počet viceprezidentů včetně výkonného viceprezidenta je sedm. Pro činnost prezidiální 
rady je nezbytné mít zvoleno minimálně 3 viceprezidenty. 

5.8. Výkonný tajemník   

1. Výkonný tajemník zajišťuje realizaci usnesení prezidiální rady a úkolů uložených prezidentem 
v období mezi zasedáními prezidiální rady.  

2. Výkonného tajemníka jmenuje prezident. 

3. Výkonný tajemník se účastní zasedání prezidiální rady, pořizuje z ní zápis a má právo hlasovat.  
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4. Výkonný tajemník má právo na odměnu za vykonanou práci. Tuto odměnu stanovuje samostatná 
pracovní či obdobná smlouva. 

5. Výkonný tajemník řídí výkon administrativní správy – úřadu ESČ. Úřad ESČ zajišťuje zejména 
(podle charakteru a potřeby některé služby zajišťuje s externími subjekty): 

• koordinační a poradenskou činnost, 

• administrativní činnost,  

• vede personální a členskou agendu, 

• vede evidenci funkcionářů a orgánů svazu, 

• vede a spravuje členskou evidenci, 

• ekonomické a majetkové služby svazu, 

• právní služby, 

• posudkové znalecké a smírčí služby,  

• registrace informací a usnesení svazových orgánů, 

• analytickou činnost, 

• tiskovou, publikační a korespondenční činnost svazu, 

• spravuje majetek svazu a zabezpečuje jeho servis a údržbu, 

• zpracovává podklady pro stanoviska svazu, 

• zajišťuje reklamní činnost, 

• pořadatelskou činnost pořádaných akcí svazu 

• sleduje a eviduje platební a příspěvkovou morálku členů, 

• eviduje a kontroluje platební (příspěvkovou) činnost účastníků akcí a seminářů ESČ, 

• spravuje a vede archiv ESČ, 

• spravuje knihovnu a normativní archiv, 

• archivuje usnesení prezidiální rady a dokumenty ze zasedání, 

• plní další úkoly uložené prezidentem svazu, výkonným viceprezidentem nebo výkonným 
tajemníkem mezi zasedáními prezidiální rady. 

5.9. Společná ustanovení o orgánech ESČ:  

1. Práva a povinnosti prezidenta, výkonného tajemníka, vedoucího sekretariátu a ekonoma-účetního 
upravují popisy práce s příslušným smluvním ujednáním (podle charakteru a potřeby některé 
služby mohou být zajištěny s externími subjekty).  

2. Návrhy finančního čerpání nebo plnění podepisuje prezident svazu nebo v pověření výkonný 
tajemník svazu.  

3. Pobočky ani autorizovaná střediska nemají právní subjektivitu, tyto zastupuje volený předseda 
schválený prezidiální radou ESČ na základě dekretu prezidenta ESČ, ve vymezeném rozsahu práv, 
povinností a pravomocí. 

4. Členy prezidiální rady nemohou být představitelé orgánů státní správy, ani představitelé jiných 
elektrotechnických spolků. 

5. K přijetí usnesení orgánů svazu je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných, kde při 
rovnosti hlasů má prezident svazu, nebo v jeho zastoupení výkonný viceprezident či výkonný 
tajemník, mandát dvou hlasů. 

6. V případě nepřítomnosti prezidenta vede jednání ESČ výkonný viceprezident. V případě 
nepřítomnosti prezidenta i výkonného viceprezidenta vede jednání výkonný tajemník. 

7. Všichni členové prezidiální rady a spolupracovníci úřadu ESČ na základě pracovní či obdobné 
smlouvy jsou řádnými individuálními členy a po dobu výkonu své funkce jsou osvobozeni od 
plateb členských příspěvků.  

 

 

Čl. 6. 

Zásady hospodaření 

6.1. Hospodaření ESČ se řídí obecně závaznými předpisy ČR. 

6.2. Majetek svazu jsou hmotná a nehmotná práva ve vlastnictví svazu vedená v jeho účetnictví a další 
majetkové hodnoty nezanesené v účetnictví, jako je logo ESČ,  informační databáze označované jako 
know-how svazu. 
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6.3. Účetnictví svazu je spravováno centrálně. 

6.4. Svaz vede účetnictví podle právního řádu České republiky. 

6.5. Účetnictví spravuje a vede ekonom-účetní ESČ. 

6.6. Účetní spolupracuje s orgány ESČ, jakož i s orgány státní správy. 

 

Čl. 7. 

Zánik svazu 

7.1. ESČ může zaniknout  
 a) dobrovolným rozpuštěním  
 b) nebo sloučením s jiným sdružením – fúzí spolku v souladu s §274 a následujících zákona č. 89/2012 

Sb. 
 c) nebo soudním zrušením spolku v souladu s §268 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 

7.2. Dobrovolný zánik ESČ je možný výhradně na základě právoplatného souhlasného usnesení prezidiální 
rady ESČ k návrhu prezidenta ESČ na zrušení svazu. K přijetí usnesení prezidiální rady o zániku ESČ je 
nutný souhlas 71% všech členů prezidiální rady. 

7.3. Při zániku ESČ provede majetkové vypořádání likvidátor pověřený prezidiální radou ESČ, a to do tří 
měsíců od přijetí usnesení prezidiální rady o zrušení svazu. 

7.4. Majetek ESČ zbylý po majetkovém vypořádání bude věnován na podporu a další rozvoj elektrotechnické 
podnikatelské sféry podle zásad schválených prezidiální radou ESČ. 

 

Čl. 8. 

Závěrečná ustanovení a přechodná ustanovení 

8.1. Tyto stanovy schválila prezidiální rada ESČ na svém řádném zasedání v Praze dne 9.12.2014 jako 
čtvrtou aktualizaci stanov. 

8.2. Stanovy jsou platné dnem schválení a nabývají účinnosti dne 1.1.2015.  

8.3. Stanovy mohou být měněny pouze rozhodnutím prezidiální rady ESČ.  

8.4. Veškeré mandáty vzniklé před účinností této aktualizace stanov zůstávají v platnosti a nově stanovená 
délka funkčního období se ve všech případech počítá od 1.1.2015.  

8.5. Nedílnou součástí těchto stanov jsou i příloha č. 1 a příloha č. 2.  

8.6. Přílohu č. 1 těchto stanov tvoří „Volební řád členské schůze“. 

8.7. Přílohu č. 2 těchto stanov tvoří „Seznam členů Prezidiální rady“, který obsahuje jméno, příjmení, 
bydliště, rok narození a termín konce platnosti funkce. 

8.8. Čtvrtou aktualizací stanov pozbývají dnem účinnosti této aktualizace následující dokumenty platnost: 

• Třetí aktualizace stanov s platností od 1.1.2013, která byla vzata na vědomí Ministerstvem vnitra 
ČR dne 28.1.2013 pod č.j. VSP/1-548/90-R. 

 

 

 

 



Stanovy ESČ, 4. aktualizace 
 

10 
 

 

 

E L E K T R O T E C H N I C K Ý   S V A Z   Č E S K Ý, z. s. 
Czech Electrotechnical Association, z. s. 

ČTVRTÁ AKTUALIZACE 

 

Příloha č. 1 STANOV 
Volební řád členské schůze 

 
Čl. 1. 

Rozsah platnosti a společná ustanovení 

 

1.1. Tento volební řád platí pro veškeré volby volených zástupců ESČ, především prezidenta, výkonného 
prezidenta, či viceprezidenty. 

1.2. Řádný člen se při volbě může nechat zastupovat jiným řádným členem, a to včetně práva volby. 

1.3. Před zahájením jakékoliv volby je nutno zkontrolovat, zda je členská schůze dle stanov 
usnášeníschopná.  

1.4. Nebude-li členskou schůzí odhlasováno jinak, volba je tajná prostřednictvím hlasovacích lístků 
odevzdaných do připraveného hlasovacího boxu. Pro hlasování je vždy stanoven limit 10 minut pro 
odevzdání hlasovacího lístku. 

1.5. Volební komise je vždy tříčlenná, volební komisi vede výkonný tajemník, zbylé dva členy jmenuje 
prezidiální rada a schvaluje členská schůze. 

1.6. Postup volby je vždy od nejvyšší volené funkce k nejnižší volené funkci. Další volba probíhá až po 
ukončení předchozí volby včetně spočítání výsledků.    

1.7. Do počtu přítomných hlasů se započítávají hlasy všech přítomných řádných členů a členů zastoupených 
na hlasování na základě plné moci jiným řádným členem. Každý řádný člen a každý zastoupený řádný 
člen na základě plné moci má jeden hlas. Je-li někdo pověřen jednou a více plnou mocí, je oprávněn 
před zahájením volby konstatovat, že volbu provede jednotně pro všechny hlasy, v takovém případě mu 
bude hlasovací lístek upraven tak, aby obsahoval informaci o příslušném počtu hlasů příslušejících 
danému hlasovacímu lístku.   

1.8. Podání vlastní kandidatury není možné. Kandidát musí být vždy navržen příslušným stanoveným počtem 
řádných členů odlišných od kandidáta. 

1.9. Volba prezidenta, výkonného viceprezidenta nebo viceprezidentů se musí uskutečnit na nejbližší členské 
schůzi nejpozději do 1 roku od skončení funkčního období dané osoby. Prezident vykonává po skončení 
svého funkčního období nadále funkci prezidenta až do  zvolení nového prezidenta.  

 

Čl. 2. 

Volba prezidenta 

2.1. Podmínky pro právo být zvolen prezidentem stanovují platné stanovy. 

2.2. Návrhy kandidáta na prezidenta musí být podány minimálně 14 dní před konáním příslušné volební 
členské schůze, a to k rukám výkonného tajemníka.  

2.3. Návrh na kandidáta můžou podat společně:  

• minimálně 3 viceprezidenti  

• nebo 1 viceprezident a minimálně 25 řádných členů  

• nebo minimálně 50 řádných členů.  

2.4. Návrh na kandidáta musí obsahovat jméno, příjmení, trvalou adresu a rok narození kandidáta, a to 
včetně podepsaného prohlášení, že souhlasí se svým navržením do funkce prezidenta a statutárního 
zástupce ESČ, že splňuje zákonem i stanovami stanovené podmínky pro zvolení, že souhlasí po 
případném zvolení se svým zapsáním do veřejného rejstříku (spolkového rejstříku) a podpis kandidáta. 

2.5. Návrh na kandidáta musí rovněž dále obsahovat jméno, příjmení, trvalé bydliště, rok narození a podpis 
všech navrhovatelů kandidáta.     
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2.6. Výkonný tajemník přezkoumá splnění podmínek stanovených stanovami a minimálně 7 dní před 
příslušnou volební členskou schůzí zveřejní na webových stránkách seznam kandidátů na prezidenta, 
kteří splnili stanovené podmínky a budou se účastnit volby. 

2.7. Průběh volby: 

• Volba prezidenta na členské schůzi bude dvoukolová.  

• V prvním kole budou moci získávat hlasy všichni kandidáti. Prezidentem se v prvním kole stane 
ten, kdo získá více jak 50% přítomných hlasů.  

• V případě zvolení kandidáta v prvním kole se druhé kolo neuskuteční.  

• V případě, že v prvním kole není zvolen prezident, uskuteční se druhé kolo, do něhož postupují 
dva kandidáti s nejvyšším počtem přítomných hlasů. V případě, že dojde ke shodnosti počtu 
hlasů mezi dvěma a více kandidáty, které způsobí, že není možné stanovit dva kandidáty 
s nejvyšším počtem přítomných hlasů, musí mezi kandidáty se shodným počtem hlasů 
proběhnout samostatné hlasování, kdy do druhého kola postoupí ten, kdo v samostatném 
hlasování získá nejvíce přítomných hlasů. 

• Druhého kola se účastní dva nejúspěšnější kandidáti prvního kola. Prezidentem se stane ten, 
který v druhém kole získá více jak 50% přítomných hlasů.  

• Pokud ani jeden z kandidátů nezíská v druhém kole více jak 50% přítomných hlasů, druhé kolo 
se opakuje. Pokud ani opakování druhého kola nepřinese zvolení prezidenta, celá volba se 
opakuje na nejbližší členské schůzi od začátku, tj. od podání kandidatury. 

2.8. Zvolený prezident se ujímá funkce svým zvolením. 

2.9. Neúspěšní kandidáti mohou rozhodnout, zda mají zájem kandidovat na výkonného viceprezidenta nebo 
viceprezidenta. Kandidaturou na prezidenta byly splněny jejich předpoklady pro právo být zvolen do 
funkce výkonného viceprezidenta nebo viceprezidenta.     

     

Čl. 3. 

Volba výkonného viceprezidenta 

3.1. Podmínky pro právo být zvolen výkonným viceprezidentem stanovují platné stanovy v rozsahu 
podmínek pro zvolení viceprezidentem. 

3.2. Návrhy kandidáta na výkonného viceprezidenta musí být podány minimálně 14 dní před konáním 
příslušné volební členské schůze, a to k rukám výkonného tajemníka.  

3.3. Návrh na kandidáta můžou podat prezident nebo společně  

• minimálně 3 viceprezidenti  

• nebo 1 viceprezident a minimálně 25 řádných členů  

• nebo minimálně 50 řádných členů.  

3.4. Návrh na kandidáta musí obsahovat jméno, příjmení, trvalou adresu a rok narození kandidáta, a to 
včetně podepsaného prohlášení, že souhlasí se svým navržením do funkce výkonného viceprezidenta, 
že splňuje zákonem i stanovami stanovené podmínky pro zvolení a podpis kandidáta. 

3.5. Návrh na kandidáta musí rovněž dále obsahovat jméno, příjmení, trvalé bydliště, rok narození a podpis 
všech navrhovatelů kandidáta.     

3.6. Výkonný tajemník přezkoumá splnění podmínek stanovených stanovami a minimálně 7 dní před 
příslušnou volební členskou schůzí zveřejní na webových stránkách seznam kandidátů na výkonného 
viceprezidenta, kteří splnili stanovené podmínky a budou se účastnit volby. 

3.7. Průběh volby: 

• Volba výkonného viceprezidenta na členské schůzi bude dvoukolová.  

• V prvním kole budou moci získávat hlasy všichni kandidáti. Výkonným viceprezidentem se 
v prvním kole stane ten, kdo získá více jak 50% přítomných hlasů.  

• V případě zvolení kandidáta v prvním kole se druhé kolo neuskuteční.  

• V případě, že v prvním kole není zvolen výkonný viceprezident, uskuteční se druhé kolo, do 
něhož postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem přítomných hlasů. V případě, že dojde ke 
shodnosti počtu hlasů mezi dvěma a více kandidáty, které způsobí, že není možné stanovit dva 
kandidáty s nejvyšším počtem přítomných hlasů, musí mezi kandidáty se shodným počtem 
hlasů proběhnout samostatné hlasování, kdy do druhého kola postoupí ten, kdo v samostatném 
hlasování získá nejvíce přítomných hlasů. 

• Druhého kola se účastní dva nejúspěšnější kandidáti prvního kola. Výkonným viceprezidentem 
se stane ten, který v druhém kole získá více jak 50% přítomných hlasů.  

• Pokud ani jeden z kandidátů nezíská v druhém kole více jak 50% přítomných hlasů, druhé kolo 
se opakuje. Pokud ani opakování druhého kola nepřinese zvolení výkonného viceprezidenta, 
celá volba se opakuje na nejbližší členské schůzi od začátku, tj. od podání kandidatury. 
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3.8. Zvolený výkonný viceprezident se ujímá funkce svým zvolením.   

3.9. Neúspěšní kandidáti mohou rozhodnout, zda mají zájem kandidovat na viceprezidenta. Kandidaturou na 
výkonného viceprezidenta byly splněny jejich předpoklady pro právo být zvolen do funkce 
viceprezidenta.  

 

Čl. 4. 

Volba viceprezidenta 

4.1. Podmínky pro právo být zvolen viceprezidentem stanovují platné stanovy. 

4.2. Návrhy kandidáta na viceprezidenta musí být podány minimálně 14 dní před konáním příslušné volební 
členské schůze, a to k rukám výkonného tajemníka.  

4.3. Návrh na kandidáta můžou podat prezident nebo viceprezident nebo 20 řádných členů.  

4.4. Návrh na kandidáta musí obsahovat jméno, příjmení, trvalou adresu a rok narození kandidáta, a to 
včetně podepsaného prohlášení, že souhlasí se svým navržením do funkce viceprezidenta, že splňuje 
zákonem i stanovami stanovené podmínky pro zvolení a podpis kandidáta. 

4.5. Návrh na kandidáta musí rovněž dále obsahovat jméno, příjmení, trvalé bydliště, rok narození a podpis 
všech navrhovatelů kandidáta.     

4.6. Výkonný tajemník přezkoumá splnění podmínek stanovených stanovami a minimálně 7 dní před 
příslušnou volební členskou schůzí zveřejní na webových stránkách seznam kandidátů na 
viceprezidenta, kteří splnili stanovené podmínky a budou se účastnit volby. 

4.7. Průběh volby: 

• Volba viceprezidenta na členské schůzi bude více kolová.  

• Každý přítomný i na základě plné moci zastoupený řádný člen bude moci v každém kole dát hlas 
tolika kandidátům, kolik bude zbývat volných neobsazených míst viceprezidentů. 

• V každém kole budou moci získávat hlasy všichni nezvolení kandidáti. Viceprezidentem se 
v každém kole stane ten, kdo získá více jak 50% přítomných hlasů.  

• Výše uvedeným způsobem se volební kola budou opakovat, dokud nedojde ke zvolení všech 
viceprezidentů stanovených stanovami.  

• Pokud dvě volební kola po sobě skončí bez zvolení viceprezidenta, volba se ukončuje a volba 
nezvolených viceprezidentů se bude opakovat na nejbližší členské schůzi od začátku, tj. od 
podání kandidatury. 

4.8. Zvolený viceprezident se ujímá funkce svým zvolením.   

 

Čl. 5. 

Závěrečná ustanovení 

5.1. Ustanovení článku 3 a článku 4 tohoto řádu se přiměřeně použijí i pro případnou jinou volbu, a to 
s ohledem zda se jedná o volbu funkce pro jednotlivce (ustanovení dle článku 3) nebo více osob (ustanovení dle 
článku 4).  

5.2. Tento volební řád je platný dnem schválení a nabývá účinnosti dne 1.1.2015. 
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E L E K T R O T E C H N I C K Ý   S V A Z   Č E S K Ý, z. s. 
Czech Electrotechnical Association, z. s. 

ČTVRTÁ AKTUALIZACE 

 

Příloha STANOV č. 2  
Seznam členů prezidiální rady 

 
 

Čl. 1. 
 

1.1. V tomto bodě jsou uvedeni členové prezidiální rady s hlasovacím právem: 

•  Mgr. Radek Roušar, prezident, trvale bytem Zlatnická 301, 250 73 Jenštejn, rok narození 1979, 
trvání funkce do 31.12.2024 nebo do odvolání či odstoupení 

• Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník, trvale bytem Na záhonech 56, 141 00 Praha 4, rok 
narození 1945, trvání funkce do odvolání či odstoupení 

• František Spálovský, výkonný viceprezident, trvale bytem Přípotoční 888/29, 100 00 Praha 10, rok 
narození 1947, trvání funkce do 31.12.2024 nebo do odvolání či odstoupení 

• Jiří Fiala, viceprezident, trvale bytem Štichova 644/32, 149 00 Praha 11 – Háje, rok narození 1935, 
trvání funkce do 31.12.2024 nebo do odvolání či odstoupení 

• Jan Lojkásek, viceprezident, trvale bytem Labětínská 575, 190 17 Praha 9, rok narození 1946, trvání 
funkce do 31.12.2024 nebo do odvolání či odstoupení 

• Ing. Jiří Smejkal, viceprezident, trvale bytem Husovo nám. 30, 588 13  Polná, rok narození 1974, 
trvání funkce do 31.12.2024 nebo do odvolání či odstoupení 

• Miloš Černý, viceprezident, trvale bytem K ovčínu 1501/17, 180 00 Praha 8, rok narození 1946, 
trvání funkce do 31.12.2024 nebo do odvolání či odstoupení 

• Ing. Michal Kříž, viceprezident, trvale bytem U pošty 1, 180 00  Praha 8, rok narození 1947, trvání 
funkce do 31.12.2024 nebo do odvolání či odstoupení 

• Ing. Milan Kaucký, viceprezident, trvale bytem Poděbradova 101/24A, 289 22  Lysá nad Labem,  rok 
narození 1952, trvání funkce do 31.12.2024 nebo do odvolání či odstoupení 

 

1.2. V tomto bodě jsou uvedeni členové prezidiální rady s poradním hlasem:    

•  Hana Vítová, vedoucí sekretariátu, trvale bytem V rohu 725/12, 142 00 Praha 4 - Libuš, rok narození 
1960, trvání funkce do odvolání či odstoupení – ukončení pracovního poměru 

•  Karel Nikodém, člen, trvale bytem V rovinách 117/894, 140 00  Praha 4, rok narození 1943, trvání 
funkce do odvolání či odstoupení 

 

1.3.  Uvedený stav je platný k 9.12.2014 a jakékoliv změny je možné činit pouze stanovami upraveným 
způsobem. 

 

 


