Stanovy
České společnost pro vlastnost vody a vodní páry, z. s.

Základní ustanovení
Čl. 1
1. Česká společnost pro vlastnost vody a vodní páry, z. s. (dále jen „společnost“) je spolkem
podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., §214 až §302, a sdružuje vědecko-výzkumné
pracovníky a profesní specialisty zabývající se vlastnostmi vody, vodní páry a směsí obsahujících
vodu v různých skupenstvích.
Čl. 2
1. Název společnost je Česká společnost pro vlastnost vody a vodní páry, z. s.
2. Anglický ekvivalent názvu společnost je zech Society for the Propertes of ater and Steam,
z. s.
3. Zkratka názvu společnost je ZP S.
4. Sídlem společnost je Dolejškova 5, 182 00 Praha 8.
5. Společnost působí na území České republiky.
Čl. 3
1. Společnost je reprezentantem České republiky v Mezinárodní asociaci pro vlastnost vody a
vodní páry (IAP S – Internatonal Associaton for the Propertes of ater and Steam, dále jen
„IAP S“).

Poslání
Čl. 4
1. Společnost naplňuje zejména tyto záměry:
a) podněcuje vznik nových poznatků o vlastnostech vody, vodní páry a směsí obsahujících
vodu v různých skupenstvích v zájmu naplnění průmyslových a společenských potřeb,
b) zpřístupňuje získané poznatky veřejnost a zejména odborníkům ve strojírenství,
energetce, dopravě, chemickém průmyslu a ochraně životního prostředí.

2. Hlavními činnostmi společnost jsou:
a) koordinování a podpora výzkumných projektů a zajišťování analýzy dosažených výsledků
výzkumu,
b) příprava mezinárodní standardizace dokumentů o vlastnostech vody pro průmyslové
aplikace a pro vědecké a všeobecné použit,
c) pořádání odborných mezinárodních konferencí v České republice a získávání podpory
pro jejich konání.
3. Vedlejší činnost společnost je hospodářská činnost za účelem získání prostředků na rozvoj
společnost a podporu hlavní činnost.
4. Ve vztahu k IAP S společnost:
a) navrhuje odborníky do funkcí v řídících a kontrolních orgánech IAP S a prosazuje jejich
zvolení,
b) navrhuje oficiální české delegáty na zasedání IAP S,
c) připravuje stanoviska pro jednání v orgánech IAP S,
d) projednává výsledky činnost IAP S, hodnot je a dává podněty a doporučení ke zlepšení,
e) zprostředkovává českým odborníkům individuální členství v pracovních skupinách
( orking Group) a úkolových skupinách (Task Group) IAP S a napomáhá jim v navazování
mezinárodních kontaktů,
f) informuje českou odbornou veřejnost o činnost IAP S a spolupracuje s odborně
příbuznými vědeckými společnostmi a dalšími zainteresovanými subjekty,
g) dodržuje stanovy IAP S (Statutes and By-Laws of IAP S).

Členství
Čl. 5
1. Členem společnost se může stát každá fyzická osoba, která je svou činnost spjata s
problematkou vlastnost vody, vodní páry nebo směsí obsahujících vodu v různých skupenstvích.
2. Členství ve spolku je dobrovolné, nepřenosné a není na ně právní nárok.
3. Členství ve společnost vzniká na základě splnění následujících podmínek:
a) podáním písemné přihlášky,
b) získáním doporučení od nejméně dvou členů společnost,
c) schválením přijet člena členskou schůzí společnost.
4. Společnost vede veřejný seznam členů.
Čl. 6
1. Členové společnost mají tato práva:
a) účastnit se členské schůze společnost a podílet se na jejím jednání,
b) volit a být voleni do orgánů společnost,
c) být členy odborných skupin, komisí, delegací apod. vytvářených orgány společnost,
d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a
odborných akcích pořádaných společnost,
e) být informováni o akcích a hospodaření společnost.

Čl. 7
1. Členové společnost mají tyto povinnost:
a) přispívat k rozvoji znalost o vlastnostech vody a vodní páry,
b) dodržovat stanovy,
c) plnit usnesení orgánů společnost, kterými se stanoví povinnost jednotlivých členů,
d) plnit povinnost vyplývající z přijatých funkcí.
Čl. 8
1. Členství ve společnost zaniká:
a) písemným prohlášením člena, že ze společnost vystupuje,
b) úmrtm člena,
c) vyloučením člena, pokud tento hrubě porušil povinnost, jež mu ukládají stanovy
společnost a zásady morálky. O vyloučení rozhoduje předsednictvo společnost. Prot
vyloučení se může vyloučený člen odvolat ke členské schůzi společnost.

Orgány
Čl. 9
1. Orgány společnost, které zajišťují a řídí všechny oblast činnost, jsou:
a) členská schůze, která je nejvyšším orgánem společnost, a
b) předsednictvo, které je statutárním orgánem společnost.

Členská schůze
Čl. 10
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem společnost.
2. Členské schůzi přísluší:
a) schvalovat stanovy společnost, jakož i jejich změny a doplňky,
b) přijímat nové členy společnost,
c) schvalovat výši členských příspěvků,
d) volit a odvolávat členy předsednictva,
e) projednávat a schvalovat směry činnost společnost pro období do příšt řádné členské
schůze,
f) projednávat a schvalovat zprávu předsednictva o činnost společnost za období od
poslední členské schůze,
g) rozhodnout o zániku společnost.
3. Řádná členská schůze se koná alespoň jednou za rok. Svolává ji předsednictvo.
4. Předsednictvo může svolat mimořádnou členskou schůzi z vlastního podnětu nebo na žádost
alespoň jedné třetny všech členů a to nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné
žádost.

5. Předsednictvo oznámí termín konání členské schůze a její program všem členům nejméně
15 dnů předem.
6. Členské schůzi předsedá a její jednání řídí předseda společnost, popřípadě místopředseda
nebo jiný člen předsednictva, který byl předsednictvem pověřen řízením členské schůze.
7. Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech členů
společnost. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán
nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího
zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní
zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do 6 týdnů
ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtm svoláno.
8. Usnesením členské schůze je návrh, pro který hlasovala prostá většina přítomných.
9. K usnesení o změně stanov se vyžaduje souhlas dvou třetn přítomných členů.
10. Předseda může vypsat korespondenční hlasování o věcech souvisejících s chodem společnost,
včetně volby orgánů a změny jeho stanov. V takovém případě se zašlou všem členům hlasovací
lístky a příslušné podklady.

Předsednictvo a předseda
Čl. 11
1. Předsednictvo:
a) je statutárním orgánem společnost,
b) je voleno členskou schůzí společnost na funkční období 5 let,
c) je zodpovědné členské schůzi společnost.
2. Předsednictvo tvoří:
a) předseda,
b) místopředseda,
c) vědecký tajemník,
d) a dva další členové.
3. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a vědeckého tajemníka.
4. Předseda je národním delegátem (natonal delegate) na jednání IAP S.
5. Služba ve funkci předsedy je omezena na dvě funkční období předsednictva společnost.
6. Povinnost předsednictva jsou:
a) nejméně jednou ročně svolat členskou schůzi společnost,
b) řídit činnost společnost mezi členskými schůzemi,
c) zajišťovat úkoly, kterými jej pověřila členská schůze společnost,
d) svolat členskou schůzi společnost, vyžádá-li si to písemně alespoň třetna jejích členů,
e) zabezpečovat finanční hospodaření společnost,
f) každoročně vypracovat zprávu předsednictva o činnost společnost pro IAP S.
7. Předsednictvo podává návrhy na změnu stanov společnost a navrhuje výši členských
příspěvků.
8. Schůze předsednictva svolává předseda podle potřeby.
9. Schůze předsednictva řídí předseda, popřípadě místopředseda.

10. Předsednictvo je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetny jeho členů.
11. Usnesením předsednictva je návrh, pro který hlasovala většina přítomných nebo pro který při
rovnost hlasů hlasoval předseda.
12. Předseda může vypsat korespondenční hlasování předsednictva. V takovém případě se zašlou
všem členům hlasovací lístky a příslušné podklady.
13. Předsednictvo společnost může vytvářet pracovní komise, koordinační, popřípadě jiné
pracovní orgány pro organizování spolupráce s ostatními společnostmi a insttucemi, s vysokými
školami nebo s vědeckými a výzkumnými ústavy, popř. i pro jiné vhodné účely.

Způsob jednání za společnost
Čl. 12
1. Za společnost jejím jménem jedná předsednictvo a to zpravidla prostřednictvím předsedy
společnost. Další členové předsednictva jsou oprávněni jednat v rozsahu podmínek zmocnění
předsednictvem.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytštěnému názvu společnost
připojí vlastnoruční podpis předseda.

Dokumentace
Čl. 13
1. Z členské schůze společnost i schůze předsednictva se pořizuje zápis, který vypracovává
vědecký tajemník a schvaluje předseda (v jeho nepřítomnost místopředseda). V zápise musí být
uvedeno případné odchylné stanovisko člena společnost.
2. Zápisy se dávají na vědomí všem členům společnost nejpozději do 20 pracovních dnů po
schůzi. K zápisu mohou členové společnost uplatnit své připomínky nejpozději do 20 pracovních
dnů po obdržení zápisu.
3. Společnost informuje o své činnost veřejnost na webových stránkách společnost.

Zánik společnost
Čl. 14
1. Společnost zanikne, usnese-li se na tom dvoutřetnová většina účastníků členské schůze
společnost.
2. Po zániku společnost se provede majetková likvidace. O způsobu majetkové likvidace a
eventuálním nástupnictví společnost rozhodne členská schůze. Likvidaci provádí likvidační komise
zvolená členskou schůzí, která rozhodla o zániku společnost.

Závěrečná ustanovení
Čl. 15
1. Společnost navazuje na činnost Českého národního komitétu pro vlastnost vody a vodní páry
( ZN P S) zřízeného ve smyslu čl. 3 odst. 4 a čl. 28 odst. 1 písm. I) Stanov Akademie věd České
republiky rozhodnutm Akademické Rady AV ČR dne 16. 11. 1994.
2. Členové ZN P S v době před ukončením činnost ZN P S se stávají členy společnost na
základě jejich písemné žádost doručené předsednictvu společnost.
3. Stanovy společnost byly odsouhlaseny zakládajícími členy dne 27. 10. 2017 a podléhají zápisu
Městského soudu v Praze do rejstříku spolků (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).

V Praze dne 27. 10. 2017

………………………………………..
předseda
České společnost pro vlastnost vody a vodní páry, z.s.

