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STANOVY 

 
Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, z. s. 

 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Název spolku je: Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, z. s. 

 
2. Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, z. s. (dále jen „spolek“) je spolkem ve 

smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 

3. Sídlem spolku je: Podolská 15, 147 00 Praha 4 – Podolí 
 

4. Spolek je založen jeho zakladateli ve smyslu § 222 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění a vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.  
 
 

Článek II. 
Účel spolku, hlavní a vedlejší činnost 

 
1. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem 

naplňování zájmů jeho členů. Účelem (hlavní činností) spolku je hájit zájmy členů spolku, 
které jsou formulovány takto:  

 
- zajištění dostatečné kapacity páteřní vodárenské infrastruktury a kvality pitné vody, 

s ohledem na současné a předpokládané budoucí potřeby obyvatel ČR, 
 
- obnova a rozvoj páteřní vodárenské infrastruktury,  
 
- zajištění financování rozvoje, výstavby, oprav a obnovy páteřní vodárenské 

infrastruktury ze soukromých i veřejných zdrojů,  
 
- koncepční a komplexní řešení (technické, ekonomické atp.) budoucích problémů 

spojených s klimatickými změnami (sucho, nedostatek pitné vody atp.) a 
demografickým vývojem,   

 
- ochrana zdrojů pitné vody a bezpečnost vodárenské infrastruktury, 
 
- spolupráce a společný postup členů v zájmu obnovy a dalšího rozvoje páteřní 

vodárenské infrastruktury ve vztahu k orgánům veřejné moci, ve vztahu orgánům 
Evropské unie a ve vztahu k dalším subjektům včetně veřejnosti. 
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Páteřní vodárenskou infrastrukturou se pro účely těchto stanov rozumí páteřní 
velkoprofilové přivaděče pitné vody, vodohospodářská infrastruktura s významem jejího 
současného transitního využití pro navazující páteřní vodohospodářskou infrastrukturu a 
související technologická zařízení zajišťující funkci zásobování pitnou vodou oblasti 
s krajským nebo celostátním významem, a to: 

 
- hlavní město, krajské město nebo jiné město s nejméně 50.000 obyvateli,  
 
- oblast, ve které trvale nebo přechodně žije nejméně 50.000 (padesát tisíc) osob nebo 

více oblastí, ve kterých v součtu trvale nebo přechodně žije nejméně 50.000 (padesát 
tisíc) osob, 

 
- jiná oblast s významem pro celý kraj nebo stát, pokud o naplnění této podmínky 

rozhodne rada spolku. 
 

2. Spolek je v souladu se zákonem oprávněn za účelem podpory hlavní činnosti nebo 
hospodárného využití svého majetku vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Vedlejší činností spolku je v souladu s 
živnostenským oprávněním živnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona.  
 
 

Článek III. 
Členství ve spolku a vznik členství 

 
1. Členem spolku se mohou stát: 

 
(i) územní samosprávné celky nebo jimi ovládané právnické osoby se sídlem na území 

České republiky, které jsou vlastníky páteřní vodárenské infrastruktury na území České 
republiky, 

 
(ii) územními samosprávnými celky ovládané právnické osoby se sídlem na území České 

republiky, které na základě písemné smlouvy s vlastníkem páteřní vodárenské 
infrastruktury na území České republiky spravují tuto páteřní vodárenskou 
infrastrukturu, 

 
(iii) jiné právnické osoby se sídlem na území České republiky, které osvědčí jiný důležitý 

zájem o členství nebo jejichž členství je v zájmu spolku, pokud členství těchto osob 
svým rozhodnutím schválí rada spolku.  

 
2. Členství ve spolku je dvojí: a) členství zakládající a b) členství standardní.  

 
a) Členství zakládající náleží pouze zakladatelům spolku, kterými jsou:  
 

- Jihočeský vodárenský svaz (IČO 49021117) 
- Pražská vodohospodářská společnost a.s. (IČO 25656112) 
- Severočeská vodárenská společnost a.s. (IČO 49099469) 
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- Vodárny Kladno - Mělník, a.s. (IČO 46356991) 
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (IČO 48172898) 
- Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (IČO 48171590) 
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (IČO 48172928) 
- Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (IČO 60108631) 
- Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (IČO 49454561) 

  
Se zakládajícím členstvím jsou spojeny tři (3) hlasy na členské schůzi.  
 
b) Členství standardní náleží členům spolku vyjma zakladatelů. Se standardním 

členstvím je spojen jeden (1) hlas na členské schůzi. 
 

3. Po vzniku spolku může vzniknout členství ve spolku pouze jako členství standardní, a to na 
základě rozhodnutí členské schůze, kterým je schválena písemná přihláška žadatele o 
členství.. Členství vzniká ke dni přijetí rozhodnutí členské schůze o schválení písemné 
přihlášky žadatele o členství. Členská schůze je oprávněna prominout uchazeči o členství 
některou z podmínek členství uvedených v čl. III. odst 1 těchto stanov. Na standardní členství 
není právní nárok. 

 
4. Přihláška musí obsahovat alespoň:  

 
- název žadatele, sídlo žadatele, identifikační číslo žadatele, 
- informace nezbytné pro posouzení splnění podmínek členství uvedených v čl. III. odst 

1 stanov, 
- prohlášení o přistoupení k stanovám spolku, 
- datum podání přihlášky,  
- vlastnoruční podpis (člena) statutárního orgánu žadatele.   
 

5. Členství ve spolku přechází na právní nástupce členů, kteří splňují podmínku dle čl. III. odst. 
1 stanov, pokud právní nástupce člena v přiměřené době písemně nesdělí, že o členství 
nemá zájem.  

 
 

Článek IV. 
Zánik členství 

 
1. Členství ve spolku zaniká:  

 
(i) zánikem člena spolku bez právního nástupce splňujícího podmínku pro vznik členství, 

resp. v případě, že právní nástupce sdělil, že nemá zájem o členství dle čl. III. odst. 5 
stanov, 

(ii) vystoupením, a to na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, 
(iii) vyloučením, a to na základě rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena 

z následujících důvodu:  
 

a) člen spolku přestane naplňovat podmínku pro vznik členství dle čl. III. odst. 1 
stanov,  



4 

b) hrubého porušování stanov, 
c) jednání v rozporu se zájmy a cíli spolku, 
d) nezaplacení nákladů za služby nebo členského příspěvku. 

 
Pro účely hlasování o vyloučení člena dle tohoto ustanovení stanov se nepřihlíží k hlasu 
člena, o jehož vyloučení se hlasuje. 
 
 

Článek V. 
Práva a povinnosti členů spolku 

 
1. Člen spolku je oprávněn: 

 
a) podávat návrhy na volbu člena rady spolku,  
b) podávat návrhy, připomínky, náměty a stanoviska k činnosti spolku jeho radě, 
c) dostávat informace o jednáních spolku a zásadních koncepčních otázkách odvětví 

vodního hospodářství, 
d) využívat výsledky činnosti spolku, 
e) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku. 
 

2. Člen spolku je povinen:  
 

a) dodržovat stanovy spolku, 
b) poskytovat orgánům spolku potřebné podklady a informace k uskutečňování radou 

přijatých závěrů, 
c) uhradit náklady za služby, jejichž výši stanovuje rada spolku, 
d) uhradit členský příspěvek, jehož výši stanovuje rada spolku na každý kalendářní rok. 

 
3. Člen spolku může uplatňovat svá práva za předpokladu splnění svých povinností 

vyplývajících z členství ve spolku.  
 

4. Členové spolku neručí za jeho dluhy. 
 

 
Článek VI. 

Orgány spolku 
 

1. Spolek má tyto orgány: 
 
- Členská schůze, 
- Rada spolku. 
  

2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.  
 
Do působnosti členské schůze patří:  

 
a) schvalování změn stanov, 
b) volba a odvolání členů rady spolku, 
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c) schválení zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření za předcházející období, 
účetní závěrky a rozpočtu spolku, 

d) určení koncepce činnosti spolku,  
e) hodnocení činnosti rady spolku i jejich členů,  
f) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 
g) schvalování přihlášky žadatele o členství, 
h) rozhodnutí o vyloučení člena dle těchto stanov. 
 

3. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku nejméně jednou ročně. Členská 
schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní členové disponující nadpoloviční většinou 
všech hlasů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní 
členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská 
schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  

 
4. Členská schůze bude svolána i v případě, že členové spolku disponující celkem třetinou 

hlasů podají ke svolání podnět. 
 
 

5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou 
těchto rozhodnutí, k jejichž přijetí se vyžaduje větší počet hlasů:  
 
a) k rozhodnutí dle čl. VI. odst. 2 písm. f), g) a h) stanov se vyžaduje nadpoloviční většina 

hlasů všech členů spolku, 
b) k rozhodnutí dle čl. VI. odst. 2 písm. b) stanov se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů 

všech členů spolku a zároveň většina hlasů všech členů se zakládajícím členstvím, 
c) rozhodnutí, o nichž to kogentní ustanovení zákona nebo tyto stanovy stanoví. 

 
6. Statutárním orgánem spolku je rada spolku.  

 
Do působnosti rady spolku náleží: 
 
a) navrhovat přijetí nebo vyloučení člena spolku dle těchto stanov a posuzovat splnění 

podmínek pro přijetí nebo vyloučení člena spolku dle těchto stanov, 
b) svolávat členskou schůzi a zasílat návrh rozhodnutí per rollam, 
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku, 
d) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr, 
e) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků; 
f) schvalovat interní organizační normy spolku, 
g) stanovit výši členského příspěvku na každý kalendářní rok. 
 

7. Rada spolku je kolektivním orgánem a má 3 členy, přičemž členové rady spolku jsou fyzické 
osoby volené členskou schůzí z kandidátů navržených členy spolku, přičemž každý člen 
spolku je oprávněn navrhnout jednoho kandidáta na člena rady spolku. Funkční období je 5 
let. Rada spolku volí ze svého středu předsedu rady spolku. Rada spolku se schází dle 
potřeby. Spolek zastupují ve všech záležitostech společně dva členové rady spolku nebo 
samostatně předseda rady spolku. 
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8. Rada spolku je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina všech jejích členů. 
Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů rady, 
s výjimkou těchto rozhodnutí, k jejichž přijetí se vyžaduje větší počet hlasů:  
 
a) rozhodnutí, o nichž to kogentní ustanovení zákona nebo tyto stanovy stanoví.  

 
9. V případě odstoupení, odvolání nebo zániku člena rady spolku je kterýkoliv člen rady spolku 

povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady spolku. 
 

10. V případě odstoupení, odvolání nebo zániku člena rady spolku mohou zbývající členové rady 
kooptovat do rady nového člena. Toto členství musí schválit nejbližší následující členská 
schůze. 
 

11. Rada spolku vede seznam členů spolku. Do seznamu jsou oprávněni nahlédnout a činit si 
z něj opisy a výpisy pouze členové. Seznam obsahuje zejména pořadové číslo a označení 
člena spolku, druh členství, případně též kontaktní osobu, telefonní číslo a e-mailovou 
adresu člena spolku. 
 
 

Článek VII. 
Rozhodování per rollam 

 
1. Připouští se rozhodování členské schůze a rady spolku per rollam. Přijetí rozhodnutí členské 

schůze per rollam je oprávněna navrhnout rada spolku. Přijetí rozhodnutí rady spolku per 
rollam je oprávněn navrhnout kterýkoliv její člen. Má-li být per rollam přijato rozhodnutí 
členské schůze, zašle rada spolku návrh rozhodnutí všem členům spolku. Má-li být per 
rollam přijato rozhodnutí rady spolku, zašle navrhující člen rady spolku návrh rozhodnutí 
všem ostatním členům rady spolku. Návrh rozhodnutí musí obsahovat: 
 
a) text navrhovaného rozhodnutí členské schůze nebo rady spolku a jeho zdůvodnění, 
b) lhůtu pro doručení vyjádření člena spolku nebo člena rady spolku, 
c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí členské schůze nebo rady spolku, 
d) poučení člena spolku nebo člena rady spolku, zda se pro vyjádření vyžaduje forma 

notářského zápisu. 
 

2. Vyjádření člena spolku nebo člena rady spolku k návrhu rozhodnutí lze učinit v písemné 
formě nebo e-mailem. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze nebo rady spolku 
bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít vyjádření formu notářského zápisu. Člen 
spolku nebo člen rady spolku se k návrhu rozhodnutí vyjádří tak, že uvede, zda hlasuje pro 
nebo proti návrhu rozhodnutí. Odchylné či pozměňovací návrhy, protinávrhy nebo hlasování 
s výhradou se při rozhodování per rollam nepřipouští. 
 

3. Lhůta pro vyjádření člena spolku nebo člena rady spolku k návrhu rozhodnutí činí 15 
kalendářních dnů v případě, že pro vyjádření není vyžadována forma notářského zápisu, 
nebo činí 30 kalendářních dnů v případě, že pro vyjádření je vyžadována forma notářského 
zápisu. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné datum doručení návrhu rozhodnutí členovi 
spolku nebo členovi rady spolku. 
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4. V případě návrhu rozhodnutí členské schůze je vyjádření třeba doručit radě spolku. 
V případě návrhu rozhodnutí rady spolku je vyjádření třeba doručit navrhujícímu členovi rady 
spolku. 

 
5. Nedoručí-li člen spolku nebo člen rady spolku ve stanovené lhůtě (řádné) vyjádření k návrhu 

rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí a hlasoval proti. 
 

6. Výsledek rozhodování (hlasování), včetně dne přijetí příslušného rozhodnutí, bez 
zbytečného odkladu oznámí rada spolku všem členům spolku v případě, že jde o rozhodnutí 
členské schůze, nebo navrhující člen rady spolku všem ostatním členům rady spolku 
v případě, že jde o rozhodnutí rady spolku. Oznámení se činí stejným způsobem jako návrh 
rozhodnutí. 

 
Článek VIII. 

Hlavní a vedlejší činnost, financování spolku 
 

1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním. 
Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. 

 
2. Hlavní činnost může být financována zejména z členských příspěvků dle těchto stanov, 

grantů, darů fyzických a právnických osob a ze zisku z případných vedlejších činností spolku. 
Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů 
na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. 

 
3. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pro spolkovou činnost, včetně správy spolku. 

 
Článek IX. 

Majetek a hospodaření spolku 
 

1. Spolek má právo nabývat majetek do svého vlastnictví. 
 

2. Hospodaření, nakládaní s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně 
v souladu s platným právním řádem a stanovami. 

 
3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.  

 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanoveni 

 
1. Znění těchto stanov je účinné ode dne jejich schválení. 

 
2. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí, která se konala dne 4. 4. 2019, o čemž 

byl téhož dne pořízen zápis. 
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