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Stanovy  

Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání 
odpadů v České republice, z. s. (dále jen „spolek“) 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Název spolku: Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České 
republice, z. s. 

Sídlo spolku: 

ulice: 28. pluku 524/25  

město: Praha 10 
PSČ: 101 00 
e-mail: info@steo.cz 

 
Článek II. 

Právní postavení spolku 
 

01. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek sdružující členy na základě dobrovolného zájmu 

především o odpadové hospodářství a životní prostředí. Ze spolku může každý svobodně 
vystoupit. 

02. Spolek je právnickou osobou ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu 

jednání. 

03. Spolek je apolitický, organizačně i jinak nezávislý na státních orgánech, politických stranách, 
církvích, jiných spolcích a iniciativách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných 

zájmů a prosazování prospěšných zájmů. 
04. Spolek používá zkrácené znění názvu, které zní: „STEO“. 

 

 
Článek III. 

Účel a cíl spolku 
 

01. Účelem spolku je prosazování společných cílů v oblasti legislativy, exekutivy, výkonu samosprávy 
a při stanovování pravidel jednání při využívání odpadů. 

02. Účelem spolku je rovněž prosazování společných zájmů při prosazování všech nových 

technologií v oborech recyklace odpadů, při výstavbě zařízení pro energetické využívání odpadů 
(EVO), kompostáren, biodegradace a ostatních speciálních technologií na využívání a 

odstraňování odpadů tak, aby byly splňovány limity ochrany životního prostředí. 
03. Cílem spolku je přispívat k rozvoji podnikatelských aktivit a hospodářských zájmů členů spolku, 

zastupovat jejich zájmy v podnikatelských seskupeních, dbát na profesionalitu svých členů a jimi 

poskytovaných služeb se zvláštním zaměřením na ochranu životního prostředí, organizovat 
předávání odborných informací a zastupování v mezinárodním styku. 

04. Za tímto účelem spolek zřizuje a provozuje příslušná zařízení osvěty a komunikace, vyvíjí 
poradenskou, přednáškovou, publikační, expertní a jinou osvětovou činnost. 
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Článek IV. 

Členství ve spolku 

 
01. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a 

právnické osoby, které se ztotožňují s účelem, cílem a stanovami spolku, bez dalšího omezení 
věku, pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo 

společenství a uznávají základní kulturní a mravní hodnoty evropské civilizace. 
02. Členství ve spolku je základní nebo čestné. Se základním i čestným členstvím jsou spojena 

stejná práva a povinnosti jednotlivých členů spolku s výjimkou uvedenou v článku V. stanov. 

03. O přijetí za člena rozhoduje na základě přihlášky představenstvo spolku s výjimkou jmenování 
čestných členů spolku dle bodu 04. tohoto článku stanov; na členství není právní nárok. 

04. Rozhodnutím valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli 
vědy, kultury, politiky, techniky, stavitelství apod., kteří podporují a souhlasí s účelem a cílem 

spolku. Při jmenování přebírají čestní členové jmenovací listinu čestného člena spolku. 

05. Členství vzniká ke dni rozhodnutí představenstva spolku o přijetí žadatele ke členství či ke dni 
rozhodnutí valné hromady o jmenování čestného člena spolku. 

06. Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané představenstvem spolku. 
07. Členství zaniká: 

a) písemným prohlášením člena o vystoupení ze spolku ke dni doručení prohlášení o vystoupení 
představenstvu spolku; 

b) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého (jen u fyzických osob); 

c) právní mocí příslušného rozhodnutí o zániku právnické osoby; 
d) zánikem spolku; 

e) vyloučením člena (fyzické i právnické osoby) rozhodnutím valné hromady, za následujících 
podmínek: 

1. člena, který méně závažně a napravitelně porušil povinnosti vyplývající z členství 

(zejm. nezaplatil roční částku za služby) může valná hromada vyloučit po předchozí 
výzvě spolku k nápravě porušení povinnosti, pokud v přiměřené lhůtě od doručení této 

výzvy člen nezjednal nápravu; 
2. člena, který  závažně a nenapravitelně porušil povinnosti vyplývající z členství, čímž se 

rozumí zejména skutečnost, byl-li člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li 
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při činnosti související se 

spolkem k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců nebo 
porušil-li člen povinnost vyplývající z právních předpisů či stanov spolku vztahujících 

se k jím vykonávané činnosti související se spolkem zvlášť hrubým způsobem, může 
valná hromada vyloučit i bez předchozí výzvy spolku k nápravě porušení povinnosti; 

08. Člen se může do 15 dnů od doručení rozhodnutí valné hromady v písemné formě odvolat 

k dozorčí radě spolku; pokud tak neučiní, zaniká jeho členství dnem následujícím po marném 
uplynutí této 15 denní lhůty k odvolání. Jestliže v případě odvolání dozorčí rada spolku potvrdí 

rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena spolku, zaniká členství dnem doručení rozhodnutí 
dozorčí rady vyloučenému členovi. Dozorčí rada spolku zruší rozhodnutí valné hromady o 

vyloučení člena, odporuje-li toto rozhodnutí právním předpisům nebo stanovám spolku; 

rozhodnutí může zrušit i v jiných odůvodněných případech; v tomto případě členství člena 
spolku nezaniká. Návrh na vyloučení člena spolku může v písemné formě podat kterýkoliv člen 

spolku nebo kterýkoliv člen orgánu spolku. 
 

 
Článek V. 

Zásady členství a příspěvková povinnost 

 
01. Podmínkou členství ve spolku je aktivní účast na činnosti spolku a plnění příspěvkové povinnosti, 

kterou se pro tyto účely rozumí jednorázová úhrada zápisného ve výši 1.000,- Kč a úhrada roční 
částky za služby. O výši roční částky za služby a termínu splatnosti této částky rozhoduje valná 

hromada spolku vždy na období od 1.1 do 31.12. následujícího roku. 

02. Prostředky poskytnuté členy v rámci plnění příspěvkové povinnosti jsou nevratné. Jejich úhradou 
vzniká členu nárok na vystavení dokladu o členství ve spolku. Na čestné členy spolku se 

nevztahuje příspěvková povinnost. 
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Článek VI. 

Práva a povinnosti členů 

 
01. Práva a povinnosti členů se odvíjejí od stanov spolku. Fyzická osoba vykonává svá práva a 

povinnosti osobně a nemůže k jejich výkonu zmocnit či pověřit třetí osobu. Právnická osoba 
vykonává svá práva a povinnosti prostřednictvím oprávněného zástupce.  

02. Členové mají zejména právo: 
a) podílet se na činnosti spolku; 

b) být voleni do orgánů spolku; 

c) volit do orgánů spolku; 
d) obracet se na orgány spolku s podněty a žádat o jejich vyjádření; 

e) obdržet včas informaci o konání valné hromady; 
f) účastnit se jednání a rozhodování valné hromady; 

g) přijímat informace o činnosti spolku; 

h) v písemné formě podat návrh na vyloučení kteréhokoliv člena spolku; 
i) kdykoliv ze spolku vystoupit. 

03. Členové mají zejména povinnosti: 
a) dodržovat stanovy spolku; 

b) aktivně se podílet na činnosti spolku a na plnění účelu a cíle spolku; 
c) vykonávat svědomitě funkce v orgánech spolku, je-li do nich zvolen; 

d) informovat orgány spolku o svých aktivitách konaných v rámci plnění účelu a cíle spolku; 

e) chovat se k ostatním členům spolku i ostatním osobám podle uznávaných etických norem, 
s úctou, jako rovný k rovnému bez rozdílu věku, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu a 

politickému společenství a náboženskému přesvědčení; 
f) plnit příspěvkovou povinnost v souladu se stanovami spolku (tj. zejména platit roční částky za 

služby bez prodlení ve výši a termínu stanovených valnou hromadou). 

 
  

Článek VII. 
Seznam členů 

 

01. Spolek vede seznam členů. Za vedení seznamu členů odpovídá představenstvo. 
02. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: 

 
 Fyzická osoba   Právnická osoba 

 
 Jméno a příjmení   Název 

 Bydliště    Sídlo 

 Datum narození   IČO 
 Tel. č. / email   Tel. č. / email 

 
03. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí představenstvo spolku. Představenstvo provede zápis 

nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Představenstvo provede 

výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 
04. Představenstvo je povinno vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, 

který o výpis požádá na náklady spolku. 
05. Seznam členů bude členům zpřístupněn v sídle spolku. 

 
 

Článek VIII. 

Orgány spolku 
 

01. Orgány spolku jsou: 
a) valná hromada jako nejvyšší orgán spolku; 

b) představenstvo spolku jako statutární a výkonný orgán; 

c) dozorčí rada jako kontrolní a odvolací orgán. 
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Článek IX. 
Valná hromada 

 

01. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. 
02. Valné hromady spolku se mohou účastnit všichni členové spolku. 

03. Valnou hromadu svolává představenstvo spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 
Představenstvo svolá valnou hromadu spolku také tehdy, požádají-li o to písemně nejméně dvě 

třetiny členů spolku. 
04. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o jmenování čestných členů spolku; 

b) rozhoduje o změnách stanov spolku; 
c) schvaluje úkoly spolku pro příští období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a účetní 

závěrku spolku; 
d) rozhoduje o vyloučení člena ze spolku; 

e) rozhoduje o výši roční částky za služby vždy na období od 1.1. do 31.12 následujícího roku a 

termínech splatnosti roční částky za služby; 
f) volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady; 

g) určuje hlavní zaměření spolku; 
h) hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů; 

i) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o přeměně spolku; 
j) volí a odvolává likvidátora. 

05. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li současně přítomna nadpoloviční většina všech členů 

spolku. Pokud v době stanovené na pozvánce k jednání valné hromady není přítomna 
nadpoloviční většina všech členů spolku, začátek konání valné hromady se automaticky odkládá 

o 30 minut. V případě, že ani po uplynutí této doby není přítomna jednání valné hromady 
nadpoloviční většina všech členů spolku, je valná hromada usnášeníschopná, pokud je přítomen 

alespoň jeden člen spolku. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, může 

představenstvo svolat náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě do 30 dnů od předchozího 
zasedání. Z pozvánky na náhradní zasedání valné hromady musí být patrné, že se jedná o 

náhradní zasedání; náhradní zasedání se musí konat nejpozději do 6 měsíců ode dne, na který 
bylo svolání předchozí zasedání valné hromady. Na náhradním zasedání může valná hromada 

jednat a rozhodovat o jakýchkoliv záležitostech, které spadají do působnosti valné hromady. 

Usnesení na náhradním zasedání může valná hromada přijmout za účasti alespoň jednoho člena 
spolku. 

06. Valná hromada může na svém zasedání zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, 
ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. 

07. Hlasovací právo všech členů je rovné. 
08. Nestanoví-li stanovy jinak, valná hromada přijímá usnesení prostou většinou hlasů přítomných 

členů. 

09. K přijetí usnesení o změně stanov spolku, o zrušení spolku a o rozpočtu spolku rozhoduje valná 
hromada dvoutřetinovou většinou současně přítomných členů. 

10. Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání valné hromady formou per rollam. V rámci 
tohoto rozhodování představenstvo zašle písemný návrh rozhodnutí valné hromady všem 

členům spolku na adresu jejich bydliště či sídla uvedenou v seznamu členů spolku. Návrh 

rozhodnutí musí obsahovat alespoň (i) text návrhu rozhodnutí, (ii) lhůtu pro doručení písemného 
vyjádření člena spolku k návrhu rozhodnutí, která nesmí být kratší než 15 dnů; tato lhůta počíná 

běžet ode dne následujícího po doručení návrhu rozhodnutí a (iii) podklady potřebné k přijetí 
návrhu rozhodnutí. O návrhu na rozhodnutí valné hromady hlasují všichni členové spolku tak, že 

ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí doručí představenstvu svá podepsaná písemná 
vyjádření k návrhu rozhodnutí. Nedoručí-li člen ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí 

představenstvu svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. K přijetí 

návrhu rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů spolku. 
 

 
Článek X. 

Představenstvo spolku 

 
01. Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem spolku, za svou činnost odpovídá valné 

hromadě. 
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02. Představenstvo je kolektivní orgán a má pět členů. Funkční období členů představenstva je pět 

let. 
03. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedy. Předseda představenstva se 

navenek označuje jako předseda spolku; jedná se pouze o titulární označení. 

04. Představenstvo řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 
05. Představenstvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti kterýkoliv místopředseda nejméně 

dvakrát ročně. 
06. Představenstvo zejména: 

a) koordinuje činnost spolku; 
b) řídí práci sekretariátu spolku; 

c) rozhoduje o personálním obsazení sekretariátu spolku; 

d) svolává valnou hromadu; 
e) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady; 

f) rozhoduje o zřízení poradních orgánů a pracovních skupin; 
g) rozhoduje o přijetí člena spolku s výjimkou jmenování čestného člena spolku; 

h) projednává návrhy členů spolku vztahující se k činnosti spolku; 

i) projednává stížnosti; 
j) předkládá návrh rozpočtu spolku valné hromadě; 

k) předkládá návrh výše roční částky za služby na období od 1.1 do 31.12 následujícího roku 
valné hromadě; 

l) zpracovává výroční zprávu a účetní závěrku spolku; 
m) rozhoduje o všech dalších otázkách, které dle stanov spolku nespadají do působnosti valné 

hromady a/nebo dozorčí rady. 

07. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
08. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

09. K zajištění činnosti spolku může představenstvo zřídit sekretariát spolku. 
10. Člen představenstva může odstoupit ze své funkce písemným oznámením doručeným 

představenstvu. Funkce člena představenstva v takovém případě končí uplynutím jednoho 

měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný 
okamžik zániku funkce. Jestliže počet členů představenstva činí alespoň tři členy, může 

představenstvo svým rozhodnutím jmenovat náhradní členy představenstva do nejbližšího 
zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává 

do doby výkonu funkce člena představenstva. 

11. Výkon funkce člena představenstva je bezplatný. 
12. Členové představenstva mají nárok na úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s výkonem 

funkce. 
 

 
Článek XI. 

Dozorčí rada 

 
01. Dozorčí rada je kontrolním a odvolacím orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné 

hromadě. 
02. Dozorčí rada je kolektivní orgán a má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je pět let. 

03. Dozorčí rada vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje představenstvo na 

nedostatky s návrhy na jejich odstranění, kontrolu provádí nejméně jednou ročně. 
04. Pro zasedání valné hromady vypracovává dozorčí rada zprávu o výsledcích revize a kontrolní 

činnosti. 
05. Členové dozorčí rady mají zaručen přístup ke všem informacím o hospodářské činnosti spolku. 

06. Určenému členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo na zasedání valné hromady, kdykoliv o to 
požádá. 

07. Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce písemným oznámeným doručeným dozorčí 

radě. Funkce člena dozorčí rady v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení 
tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 

Jestliže počet členů dozorčí rady činí alespoň dva členy, může dozorčí rada svým rozhodnutím 
jmenovat náhradního člena dozorčí rady do nejbližšího zasedání valné hromady. Doba výkonu 

funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí 

rady. 
08. Výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný. 
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09. Členové dozorčí rady mají nárok na úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s výkonem 

funkce. 
 

 

Článek XII. 
Zásady hospodaření 

 
01. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který je určen výhradně k plnění účelu a 

cíle spolku a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli směřují. 
02. Zdroji majetku spolku jsou zejména: 

a) vyčleněné části zdrojů z podnikání v rámci vedlejší činnosti spolku, které se děje v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy; 
b) dary a příspěvky právnických i fyzických osob; 

c) příspěvky státu a obce; 
d) výnosy účelově zaměřených akcí; 

e) úroky; 

f) finanční a hmotné prostředky z úhrad za služby, poskytované v rámci plnění účelu a cíle 
spolku; 

g) roční částky za služby a zápisné dle stanov. 
03. Za hospodaření spolku odpovídá představenstvo valné hromadě, které předkládá návrh 

rozpočtu, výroční zprávu a účetní závěrku. 
04. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 

 

 
Článek XIII. 

Jednání za spolek 
 

01. Spolek zastupuje: 

a) samostatně předseda představenstva; 
b) společně kterýkoliv místopředseda představenstva s dalším členem představenstva; 

c) samostatně kterýkoliv člen představenstva, je-li k tomuto jednání či účelu písemně pověřen 
či zmocněn představenstvem nebo způsobem dle bodu a) nebo b) tohoto odstavce. 

02. Dále za spolek jednají zaměstnanci kanceláře spolku v rozsahu obvyklém jejich zařazení a funkci 

ve všech věcech souvisejících s běžným hospodařením spolku a zajištěním chodu kanceláře 
spolku s pravomocí a zodpovědností udělenou jim písemně představenstvem spolku. 

03. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu spolku připojí 
svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné zastupovat spolek v souladu s odstavcem 01. a 02. 

tohoto článku. 
 

 

Článek XIV. 
Zánik spolku 

 
01. Spolek zaniká: 

a) zrušením s likvidací; nebo 

b) jinými způsoby stanovenými příslušnými právními předpisy. 
 

 
Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

01. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vnitřní organizační, jednací, technický, 

platový, případně jiný řád spolku. 
02. Spolek může vůči státním orgánům vykonávat petiční právo, je-li to v souladu s cíli jeho činnosti. 

 


