STANOVY
Asociace elektromobilového průmyslu
Článek 1 – Základní údaje
1) Název: Asociace elektromobilového průmyslu (dále jen ASEP nebo asociace nebo spolek).
V běžném písemném styku používá asociace též zkratku odvozenou od svého názvu „ASEP“.
Název v angličtině: Czech Electric Vehicle Industry Association
2) Sídlo: č.p. 64, 664 61 Popovice
3) Web: http://www.asep.cz
4) IČ: 22759182, DIČ: CZ22759182
5) Transparentní bankovní účet: 2400212239/2010 Fio banka
FBIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ8020100000002400212239

Článek 2 - Účel činnosti a způsob jeho dosahování
1) Účel a cíle činnosti
Hlavním účelem spolku je vytvářet, podporovat a naplňovat vize elektrické dopravy bez
lokálních emisí, podporovat inovace v elektromobilitě, dostupnost nabíjecí sítě, vytvářet
obchodní příležitosti a zvyšovat konkurenceschopnost.
Aktivity ASEP jsou zaměřeny na rozvoj inovací v elektromobilitě, sdílení kapacit, know-how a
společné projekty. Předmětem vedlejší činnosti je podnikání.
ASEP je spolkem založeným v souladu s právním řádem ČR. ASEP je
klastrem kooperačním oborovým seskupením sdružujícím výrobce, dodavatele a provozovatele
elektromobilů a jiných elektrických dopravních prostředků, akumulátorů a nabíjecí
infrastruktury, energetické podniky, elektrotechnické společnosti, výzkumné a vzdělávací
organizace, orgány veřejné správy, odborníky a propagátory elektromobility. ASEP vytváří
síť konkurujících a spolupracujících firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů
služeb, přidružených institucí a organizací, jejichž kooperační vazby mají potenciál k
upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Členové ASEP podporují efektivní využívání elektrické energie, stabilizaci sítě, technologie
SmartGrids, zvyšování dojezdu a rychlosti nabíjení, respektují zásady elektrotechnické
bezpečnosti, bezpečné jízdy a elektromagnetické kompatibility.

1/6

Členové ASEP neprosazují technická řešení vedoucí k nekompatibilitě elektromobilů nebo
nabíjecí infrastruktury.
Členové ASEP doporučují používání jednotných nabíjecích konektorů pro AC a DC nabíjení a
spolupracují na vytváření standardů a bezpečnostních norem pro elektromobilitu.
Členové ASEP podporují v oblasti elektromobility zachování zdravého konkurenčního
prostředí, neuzavírají kartelové dohody, neporušují pravidla hospodářské soutěže. Členství
ASEP nevytváří konkurenční výhodu. ASEP je otevřené vstupu nových členů za podmínek
stanovených těmito stanovami. Osoby, které nejsou členy, nejsou v oboru diskriminovány.
Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Článek 3 – Členství
1) Vznik a zánik členství
ASEP je otevřen novým členům. Členem může být fyzická či právnická osoba. Uchazeč
o členství v ASEP podá písemnou přihlášku. Přihláška musí obsahovat základní identifikační
údaje. Vzor přihlášky je nedílnou součástí těchto stanov. Členství v ASEP je podmíněno
podáním písemné přihlášky podepsané fyzickou osobou nebo statutárním zástupcem
právnické osoby. Podpis přihlášky může být proveden elektronicky kvalifikovaným
elektronickým podpisem.
2) Členství vzniká na základě hlasování předsedy a místopředsedů
Přihláška musí minimálně obsahovat: IČ právnické osoby nebo rodné číslo fyzické osoby,
u zahraničních členů jinou podobnou nezaměnitelnou identifikaci, adresu sídla nebo pobytu
a minimálně jednu emailovou adresu. Členové poskytují ASEP souhlas se zpracováním
osobních údajů. U právnických osob může přihláška obsahovat jméno a rodné číslo nebo
číslo jiného dokladu fyzické osoby nebo osob, která je pověřena jednat za člena - právnickou
osobu na valné hromadě ASEP.
3) Členství zaniká:
a)

úmrtím nebo zánikem člena,

b)

na základě písemné žádosti člena,

c)

vyloučením člena valnou hromadou,

d)

neplacením členských příspěvků po tři roky, a to ke konci třetího kalendářního
roku, v němž příspěvky nebyly uhrazeny, pokud se nejedná o typ člena, který
má členské příspěvky odpuštěny.

Významným členům může představenstvo přidělit čestné členství in memoriam.
4) Členská práva a povinnosti
Každý člen má právo účastnit se valné hromady asociace, volit a být zvolen předsedou nebo
místopředsedou ASEP. Každý člen má rovněž právo na výhody, které jsou členům
poskytovány na akcích pořádaných ASEP, na účast v odborných workshopech a na informace
poskytované členům ASEP.
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Každý člen je povinen platit členské příspěvky. Minimální roční členský příspěvek činí
u fyzické osoby 300 Kč ročně, u právnické osoby 10 000 Kč ročně. O aktuální výši členských
poplatků hlasuje valná hromada. Členský příspěvek je člen povinen zaplatit každoročně
do konce roku. Členové mohou podle svého uvážení vložit vyšší než aktuální členský
příspěvek. Členské příspěvky lze předplatit. Členské příspěvky neplatí vzdělávací
a výzkumné organizace.
Členové nesmí svým vystupováním poškozovat zájmy ASEP, ani její dobré jméno.
Při porušení těchto povinností je valná hromada oprávněna člena vyloučit.

Článek 4 – Orgány spolku
ASEP má tyto orgány:
1) valná hromada, jako orgán nejvyšší;
2) výkonný výbor, jako orgán výkonný;
3) předseda, jako individuální orgán statutární.

Článek 5 - Valná hromada
1) Složení a působnost
Valná hromada je nejvyšším orgánem ASEP a sestává ze všech členů asociace. Do její
působnosti spadá především schvalování změn stanov, hospodaření, rozpočtu a zásadních
aktivit spolku, dále volba a odvolání předsedy.
2) Jednání valné hromady
Řádnou Valnou hromadu svolává předseda ASEP, případně kterýkoli místopředseda, alespoň
jednou ročně, a to pozvánkou umístěnou na webových stránkách www.ASEP.cz a zaslanou
členům prostřednictvím emailových adres uvedených v přihlášce alespoň 20 kalendářních
dnů předem. Řádná valná hromada se koná obvykle na začátku kalendářního roku.
Mimořádnou valnou hromadu lze svolat v průběhu roku a to na žádost 51 % členů.
Pro svolání mimořádné valné hromady se přiměřeně použijí ustanovení o řádné valné
hromadě.
Členové, kteří jsou přítomni na valné hromadě, se zapisují do listiny přítomných.
Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň místo a čas konání valné hromady,
navrhovaný program, popř. možnosti telekonferenční nebo videokonferenční účasti
a informace o možnostech nabíjení během konání valné hromady.
Jestliže je na pořadu valné hromady změna Stanov ASEP, musí pozvánka na valnou
hromadu obsahovat webový odkaz, na kterém jsou stanovy k dohledání, aby si je mohli
všichni členové prohlédnout a pročíst před valnou hromadou.
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3) Rozhodování valné hromady
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30 % členů ASEP. Jednání řídí
předseda nebo jím pověřená osoba. K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů spolku. Každý přítomný člen spolku má při hlasování jeden hlas.
Člen se může zúčastnit valné hromady i telekonferenčně nebo videokonferenčně.
Valná hromada volí ze všech členů ASEP předsedu, tedy individuální statutární orgán
asociace.
Valné hromady se mohou zúčastnit i další hosté či zaměstnanci členů, nemají však hlasovací
právo, nejsou-li členy spolku.

Článek 6 – Výkonný výbor
Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku a zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti
spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
Výkonný výbor má 5 členů. Členem výkonného výboru je vždy předseda, jakožto individuální
statutární orgánu spolku. Členové výkonného výboru jsou voleni/odvoláváni na dobu
neurčitou.
Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní, může
tak učinit místopředseda, nebo jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně
však jedenkrát za půl roku. V případě potřeby může předseda svolat mimořádnou schůzi
výkonného výboru. Jednání schůze výkonného výboru řídí předseda, nebo jím pověřený
zástupce.
Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Výkonný výbor rozhoduje usnesením přijatým prostou většinou hlasů.
Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů spolku.
Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí
rozhodnutí a opatření k jejich realizaci;

valné

hromady,

přijímá

příslušná

b) organizuje a řídí činnost spolku;
c) volí/odvolává ze svého středu místopředsedy jednající na základě plné moci udělené
předsedou;
d) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně
svěřeno do působnosti valné hromady;
e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady;
f) předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o hospodaření za uplynulé účetní
období, zprávu o činnosti za uplynulé období a pro nadcházející období;
g) zajišťuje chod spolku, naplňování účelů spolku;
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h) vede seznam členů spolku;
i) navrhuje a schvaluje rozpočet spolku.

Článek 7 – Předseda a místopředsedové
Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku a realizuje rozhodnutí výkonného
výboru.
Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.
Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
spolku připojí svůj podpis.
Předseda je volen/odvoláván valnou hromadou na dobu neurčitou.
Předseda řídí činnost ASEP, odpovídá za jeho hospodaření a zabezpečuje evidenci členů.
Místopředsedové se volí na schůzi výkonného výboru a zastupují spolek pouze na základě
plné moci udělené předsedou a pouze ve výkonech v plné moci určených. Podepisují se tak,
že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
Pokud předseda a místopředsedové hlasují, rozhoduje při shodném počtu hlasů hlas
předsedy.

Článek 8 - Zásady hospodaření
ASEP bude hospodařit v souladu s právními předpisy ČR. ASEP hospodaří vždy s vyrovnaným
rozpočtem nebo ziskem. ASEP není oprávněna brát si půjčky nebo úvěry. ASEP nemůže
nakupovat zboží či služby na které nemá dostatek prostředků. Veškerý vytvořený zisk ASEP
bude reinvestován do aktivit ASEP.
Předseda nebo jiný člen výkonného výboru zabezpečuje řádné vedení daňové evidence nebo
účetnictví. O hospodaření podává zprávu valné hromadě předseda nebo jiný člen výkonného
výboru. ASEP vede oddělenou účetní evidenci k realizovaným projektům.

Článek 9 - Zánik ASEP
ASEP může zaniknout jednou z těchto možností:
•

zrušením spolku s likvidací, o čemž je oprávněna rozhodnout valná hromada, která
současně určí způsob vypořádání majetku;

•

sloučením s jiným pokračujícím subjektem, o čemž je oprávněna rozhodnout valná
hromada. Majetek pak přechází na nový subjekt;

•

úmrtím nebo zánikem posledního člena. Majetek pak připadne České republice.
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Článek 10 – Logo ASEP
Asociace užívá při své činnosti logo uvedené v záhlaví prvího listu těchto stanov. Užívání
loga pro účely uvedené v článku 2, těchto stanov, není pro členy omezeno. Nečlenové ASEP
mohou logo využít pouze se souhlasem zástupců ASEP, například emailem.
Pro mezinárodní a jiné účely může být název Asociace proveden v angličtině nebo vynechán.
Lze využívat také zobrazení ve stupních šedi, v černé a/nebo v bílé barvě.

Článek 11 – Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy, které schválila valná hromada ASEP 23. 03. 2018, nahrazují předchozí
stanovy. Vedení ASEP je uvedeno v zápisu z Valné hromady.

……………………………………………………….
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA
předseda
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