
 

STANOVY 
MORAVSKOSLEZSKÉHO ELEKTROTECHNICKÉHO SVAZU, z.s . 

 
 
 

Článek I. 
Název a sídlo spolku 

 
Název spolku: Moravskoslezský elektrotechnický svaz, z.s. 
           (zkratka MSES) 
 
Sídlo spolku: Ostrava 
 
Identifikační číslo: 488 04 584 
 
MSES je spolkem, který se řídí svými stanovami a právním řádem České republiky. 
 
MSES je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., působícím v České republice, zejména na území 
Moravy a Slezska 
 

Článek II. 
Účel spolku 

 
MSES je spolkem, který se hlásí k odkazu původního Elektrotechnického svazu 
Československého, a který sleduje a podporuje elektrotechnické odbory a hájí zájmy 
elektrotechniků i elektrotechnických firem. 
 

Článek III. 
Hlavní a vedlejší činnost spolku 

 
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho 
členů.  
 
Mezi hlavní činnosti spolku patří: 
 
1. Zřizování poboček a odborných sekcí, 
2. Vydávání vlastního časopisu, odborné literatury, předpisů a různých příruček, 
3. Pořádání sjezdů, odborných akcí a výstav, 
4. Zprostředkování vzájemné výměny odborných a vědeckých poznatků na seminářích a   
    konferencích, 
5. Spolupráce při normotvorné činnosti, 
6. Zajišťování znalecké a expertizní činnosti, 
7. Zakládání společností s ručením omezeným pro účely elektrotechnické, 
8. Získávání příspěvků členů, darů jednotlivců nebo právnických osob. 
 
Spolek vykonává též vedlejší hospodářskou činnost spočívající ve vydavatelské činnosti a 
ostatním vzdělávání. Tyto činnosti podporují hlavní činnost spolku. 
 

 
 



 

Článek IV. 
Pobočky 

 
MSES může zřizovat v místech s větším počtem členů pobočky. 
 
Pobočky jsou centry odborné činnosti, jsou ekonomicky samostatné a řídí se stanovami 
MSES. 
 
Pobočka rozhoduje o přijetí svých členů na členské schůzi a zajišťuje jejich registraci u 
MSES. 
 
Pobočku řídí výbor složený z  předsedy, hospodáře, nejméně pěti  členů a jednoho náhradníka.  
 
Výbor je volen členskou schůzí na tři roky. Výbor je usnášeni schopný za přítomnosti 
nejméně poloviny jeho členů a rozhoduje prostou většinou přítomných členů. 
. 
Pro uplatnění svých zájmů vysílá pobočka jednoho zástupce do představenstva MSES, 
kterého volí členská schůze na tři roky. 
 
Členskou schůzi svolává výbor pobočky nejméně jednou ročně. Členská schůze rozhoduje 
prostou většinou z přítomných členů za účasti nadpoloviční většiny členů. 
 
Výbor pobočky předkládá každoročně členské schůzi zprávu o hospodaření pobočky a návrh 
využití finančních prostředků na příští období. 
 
Členská schůze může schválit příspěvky členů, které zůstávají na účtu pobočky. 
 
 

Článek V. 
Odborné sekce 

 
Členové MSES se mohou sdružovat v odborných sekcích podle svých odborných zájmů. 
 
Odborné sekce mohou být ekonomicky samostatné a řídí se stanovami MSES. 
 
Odborné sekce mohou přijímat členy (pokud tito již nejsou registrováni u MSES) a zajistí 
jejich registraci u MSES. 
 
Odbornou sekci řídí výbor složený z předsedy, hospodáře a nejméně jednoho člena. Výbor je 
volen členskou schůzí obvykle na tři roky. 
 
Pro uplatnění svých zájmů může odborná sekce vyslat člena do představenstva MSES, 
kterého volí členská schůze na tři roky. Členská schůze rozhoduje prostou většinou 
z přítomných členů za účasti nadpoloviční většiny členů. 
 
Odborná sekce se schází dle potřeby členů. Výbor předkládá každoročně členské schůzi 
zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na příští období. 
 
 

 



 

Článek VI. 
Členové spolku 

 
Členství v MSES je dobrovolné. Všichni členové mají stejná práva a povinnosti. 
Členem MSES se mohou stát fyzické i právnické osoby, které se ztotožňují se stanovami 
a účelem MSES. 
 
MSES se skládá z členů individuálních, skupinových a čestných. 
 
Individuální členové jsou osoby s elektrotechnickým vzděláním, které souhlasí se stanovami 
MSES a jsou přijati do MSES. Individuální členové podávají písemné přihlášky pobočce, 
odborné sekci nebo představenstvu MSES, které rozhodnou na nejbližší schůzi o přijetí a 
zajištění  registrace u MSES. Poplatek za registraci se stanoví 300,- Kč. 
 
Skupinovými členy jsou elektrotechnická společenství nebo právnické osoby, které souhlasí 
se stanovami a zaplatí jednorázový členský příspěvek, dle dohody s představenstvem MSES. 
O přijetí skupinového člena rozhoduje představenstvo MSES.  
 
Čestnými členy mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby, které se zasloužily o rozvoj 
oboru elektrotechnického nebo o rozvoj MSES. Čestné členy jmenuje sjezd na návrh 
představenstva, poboček nebo odborných sekcí. 
 
Přijetí individuálního skupinového a čestného člena je potvrzeno vydáním členské legitimace 
MSES. 
 
 Členství zaniká: 
    - písemným oznámením člena představenstvu spolku, a to následující den, po doručení   
      oznámení představenstvu, 
    - vyloučením pro neplnění povinností dle stanov MSES tím, kdo člena přijímal,  
    - úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby. 
 
Zánikem členství zanikají nároky člena vůči MSES. 
 
 

Článek VII. 
Práva a povinnosti členů spolku 

 
Všichni členové spolku, bez ohledu na typ členství mají stejná práva a povinnosti. 
 
Každý člen MSES bez ohledu na to, zda se jedná o člena individuálního, skupinového či 
čestného, má právo: 
 
1. Účastnit se odborné činnosti v pobočkách nebo odborných sekcích, 
2. Účastnit se odborných akcí MSES, 
3. Činit dotazy a podávat návrhy řídícím orgánům MSES, 
4. Vystupovat na schůzích a sjezdech, hlasovat, volit a být volen, 
5. Získávat spolkové materiály. 
 
 
 



 

 
Každý člen, bez ohledu na to, zda se jedná o člena individuálního, skupinového či čestného, je 
povinen: 
 
1. Dodržovat stanovy MSES, 
2. Platit členské příspěvky, ve výši, v jaké byly schváleny, 
3. Svými znalostmi a zkušenostmi napomáhat rozvoji MSES, 
4. Při zániku členství odevzdat spolkový majetek, 
 

Článek VIII. 
Správa spolku 

 
Záležitosti spolku řídí: 
 
1. sjezd spolku, 
2. představenstvo spolku, 
3. členské schůze poboček a odborných sekcí, 
4. výbory poboček a odborných sekcí, 
5. kontrolní komise spolku, 
6. rozhodčí komise. 
 

Článek IX. 
Sjezd spolku 

 
Řádný sjezd spolku se koná nejméně jedenkrát za rok.  Sjezd svolává představenstvo spolku. 
Sjezd je nejvyšším orgánem spolku. 
 
Mezi hlavní pravomoci sjezdu patří: 
 
1. Projednání zprávy o svazové činnosti a hospodaření spolku. 
2. Projednání zprávy kontrolní komise, 
3. Schválení rozpočtu na příští období, 
4. Volba představenstva, 
5. Stanovení výše zápisného a členských příspěvků spolku, 
6. Změna stanov, 
7. Jmenování čestných členů. 
 
Program sjezdu stanoví představenstvo. Pozvánku s programem obdrží písemně všichni 
členové nejméně 14 dnů předem. Návrh na změnu stanov obdrží členové nejméně jeden měsíc 
předem. Sjezd je schopen usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. Sjezd 
se usnáší prostou většinou přítomných členů.  
 
Každý člen má jeden hlas.  
 
Skupinoví členové mohou na sjezd vyslat více zástupců, z nichž však pouze jeden má právo 
hlasovat. 
 
Čestní členové mají pouze poradní hlas.  
 
Hlasuje se zpravidla aklamací, pokud se účastníci sjezdu nedohodnou jinak. 



 

 
Sjezd řídí předseda, který je na počátku sjezdu zvolen. 
 
Sjezdu se mohou zúčastnit za souhlasu představenstva i nečlenové, ale bez hlasovacího práva.  
Na základě vlastního rozhodnutí představenstva, požadavku kontrolní komise nebo na žádost 
alespoň jedné čtvrtiny členů spolku musí představenstvo svolat mimořádný sjezd . 
 

Článek X 
Představenstvo  

 
Představenstvo je kolektivním, statutárním orgánem spolku. Představenstvo se volí 
z delegovaných zástupců poboček a odborných sekcí a dalších navržených osob. 
Představenstvo má 13 členů. Členové představenstva jsou voleni sjezdem na tři roky.  
 
Představenstvo se schází nejméně čtyřikrát ročně. Na ustavující schůzi zvolí představenstvo 
předsedu a místopředsedu (který je statutárním zástupcem předsedy), hospodáře, tajemníka a 
další osoby dle potřeby. 
 
Členové představenstva s bydlištěm mimo sídla spolku mají nárok na úhradu přiměřených 
cestovních výdajů. 
 
Představenstvo má v pravomoci: 
 
1. Vykonávat veškerá rozhodnutí sjezdu, 
2. Administrativní a ekonomickou správu spolku, 
3. Vypracovat jednací řád, 
4. Registrovat členy MSES a vydávat členské průkazy, 
5. Svolávat sjezd, 
6. Podávat zprávy o činnosti, rozbor hospodaření, návrh rozpočtu a jiné návrhy sjezdu. 
 
Představenstvo je usnášenischopné při nadpoloviční účasti jeho členů a rozhoduje prostou 
většinou hlasů přítomných členů. 
 
Náplň činnosti a pravomoci jednotlivých členů představenstva jsou určeny jednacím řádem. 
 
Za spolek jedná navenek předseda představenstva samostatně. V jeho nepřítomnosti může za 
spolek jednat místopředseda představenstva. 
 
Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise ani rozhodčí komise. 
 

Článek XI 
Kontrolní komise 

 
Kontrolní komise se skládá ze tří členů a jednoho náhradníka. Kontrolní komise je volena 
sjezdem na tři roky. 
 
 
 
 
 



 

Kontrolní komise zejména:  
 
1. Dbá na dodržování stanov, 
2. Kontroluje hospodaření svazu nejméně jedenkrát ročně, 
3. Členové kontrolní komise mají právo kontrolovat hospodaření poboček a odborných sekcí. 
 
Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v představenstvu spolku ani v rozhodčí 
komisi. 
 

Článek XII 
Finanční hospodaření svazu 

 
Všechny pobočky a odborné sekce jsou ekonomicky samostatné. 
 
Pobočky a odborné sekce mohou od svých členů požadovat členské příspěvky. O jejich výši 
rozhoduje členská schůze. 
 
Za řádné využívání finančních prostředků poboček a odborných sekcí zodpovídá předseda 
pobočky a hospodář. Výsledky finančního hospodaření poboček a odborných sekcí jsou 
každoročně předkládány členské chůzi ke schválení. Členská schůze rovněž schvaluje návrh 
rozpočtu na příští období. 
 
 Základní finanční prostředky spolku tvoří: 
 
- zápisné, 
- členské příspěvky spolku, pokud je schválil sjezd, 
- výnosy z vlastní odborné činnosti, 
- výnosy z podílu na hospodářské činnosti, 
- příspěvky poboček a odborných sekcí, 
- příspěvky a dary členů spolku, jiných právnických nebo fyzických osob. 
 
MSES může vstupovat finančním podílem do obchodních společností za účelem získání 
finančních prostředků pro spolkovou činnost. 
 
Za účelné využití finančních prostředků spolku zodpovídá představenstvo, které předkládá 
zprávu sjezdu. 
 

Článek XIII 
Rozhodčí komise 

  
Spory ve výkladu a uplatňování stanov MSES vyřizuje rozhodčí komise. 
 
Rozhodčí komise má 3 členy, které volí a odvolává sjezd spolku. 
 
Členové rozhodčí komise jsou voleni na tři roky. 
 
Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná, zletilá a plně svéprávná fyzická osoba, 
která není současně členem představenstva spolku nebo jiné rozhodčí komise. 
 
 



 

Na řízení před komisí se užijí procesní a hmotněprávní předpisy ČR, zejména občanský 
zákoník a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. 

 
 

Článek XIV  
Zrušení spolku 

 
MSES se ruší pouze usnesením sjezdu, za účasti nejméně poloviny individuálních a 
skupinových členů a za souhlasu nejméně dvou třetin přítomných členů. 
 
Sjezd rovněž rozhodne prostou většinou o využití majetku spolku. Využití musí odpovídat 
účelům spolku.  
  


