Stanovy Společnosti pro techniku prostředí, z. s.,
schválené Radou Společnosti dne 8. dubna 2014
Článek I. Základní ustanovení
1. Společnost pro techniku prostředí, z. s. (dále jen Společnost) je dobrovolný nezávislý odborný
spolek s působností na území České republiky i v zahraničí. Statut Společnosti je zapsaný spolek.
2. Společnost vyvíjí činnost v souladu se stanovami a rozhodnutími Rady Společnosti.
3. Společnost je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze 1, Novotného lávka 5.
4. Společnost je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností a podílí se na
jeho majetku.
5. Nejvyšším orgánem Společnosti je Rada Společnosti.
6. Statutárním zástupcem Společnosti je předseda Společnosti.
Článek II. Poslání a cíle
1. Společnost je spolek inženýrů, techniků a zájemců o obor technika prostředí, zejména klimatizaci a
větrání, vytápění, zdravotní a technické instalace, hluk a akustiku prostředí, osvětlení a další
související obory.
2. Hlavní činnosti Společnosti jsou
- informační (časopis, informace pro členy)
- přednášková
- publikační
- vzdělávací
- příprava směrnic (výpočtových a projektových) a norem
- spolupráce se zahraničními společnostmi v oboru
- podpora rozvoje moderní výroby v oboru, projektové činnosti, provozu a funkce zařízení
- poradenská, konzultační a expertní činnost
- právní ochrana členů a spolupráce při ověřování způsobilosti pro samostatnou odbornou činnost
- spolupráce se státními orgány a organizacemi působícími v oboru
- pořádání odborných kongresů, konferencí, sympozií, seminářů a kurzů
- pořádání národních a mezinárodních výstav a doprovodných odborných programů
Článek III. Členství ve Společnosti
1. Členem Společnosti může být každý zájemce o její činnost starší 18 let, který souhlasí se
stanovami Společnosti, dodržuje je a platí členské příspěvky ve stanovených termínech.
2. Člen má tato práva :
- volit a být volen do všech volených orgánů Společnosti
- být informován o hlavních činnostech Společnosti
- účastnit se činností odborných orgánů Společnosti
- obracet se na Společnost při řešení odborných problémů
- požívat členských výhod Společnosti
3. Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku.
Článek IV. Čestné členství
1. Čestným členem Společnosti může být jmenován občan, který má mimořádné zásluhy o rozvoj
oboru technika prostředí, prestiž Společnosti. Čestným členem se může stát občan České republiky i
cizinec. Čestné členství uděluje Rada Společnosti.
2. Čestný člen se může účastnit všech akcí pořádaných Společnosti bez úhrady vložného.
Článek V. Orgány Společnosti
1. Orgány Společnosti jsou
- Odborné sekce a územní centra
- Rada Společnosti
- Dohlížecí výbor
2. Základními pracovními jednotkami Společnosti jsou odborné sekce a územní centra. Novou
odbornou sekci nebo územní centrum ustanovuje Rada Společnosti na základě zakládací listiny písemného návrhu minimálně deseti členů Společnosti. Zakládací listina obsahuje navrhovaný název
odborné sekce nebo územního centra, jméno jeho předsedy – reprezentanta v Radě Společnosti,
seznam členů zakládajícího výboru odborné sekce či územního centra a stručný program činnosti.
Součástí zakládací listiny je seznam s podpisy minimálně deseti členů Společnosti, kteří jako
zakládající výbor navrhují vznik nové odborné sekce nebo územního centra. Rada Společnosti na

základě předložené zakládací listiny rozhodne o ustanovení odborné sekce nebo územního centra a o
jmenování jeho předsedy členem Rady Společnosti. Rada Společnosti má právo zrušit odbornou sekci
nebo územní centrum. K těmto úkonům je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů Rady
Společnosti.
Další členy výboru odborné sekce nebo územního centra volí výbor odborné sekce nebo územního
centra na návrh kteréhokoliv člena výboru odborné sekce nebo územního centra z členů Společnosti.
Funkční období předsedy odborné sekce nebo územního centra je 3 roky. Volba musí být doložena
podpisy minimálně 10 členů výboru odborné sekce nebo územního centra, kteří jsou členy STP.
3. Rada Společnosti je nejvyšším orgánem Společnosti. Schází se nejméně 4x za rok. Práci Rady
Společnosti řídí a koordinuje předseda Společnosti.
Radu Společnosti tvoří především reprezentanti odborných sekcí a územních center Společnosti.
Dalšími členy Rady Společnosti jsou funkcionáři Rady Společnosti - předseda, místopředseda,
hospodář a tajemník, kteří jsou voleni Radou Společnosti z kandidátů navržených odbornými sekcemi,
územními centry nebo členy Rady Společnosti. Funkční období Rady Společnosti je 3 roky.
Hospodář a tajemník odpovídají za hospodaření Společnosti.
Tajemník řídí sekretariát, který zabezpečuje běžnou činnost Společnosti a vede seznam členů
Společnosti v elektronické podobě, který je zpřístupněn pouze pro vnitřní potřebu společnosti. Velikost
sekretariátu je úměrná rozsahu činnosti a hospodářským výsledkům Společnosti.
V období mezi zasedáními Rady Společnosti řeší naléhavé úkoly operativně předseda,
místopředseda, hospodář a tajemník Společnosti.
Volby funkcionářů Rady Společnosti provádí členové Rady Společnosti při účasti nadpolovičního
počtu členů Rady Společnosti, pro zvolení do funkce je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů
Rady Společnosti.
4. Dohlížecí výbor je samostatný kontrolní orgán Společnosti. Členové Dohlížecího výboru jsou voleni
Radou Společnosti na návrh kteréhokoliv člena Společnosti. Za svou činnost je Dohlížecí výbor
odpovědný Radě Společnosti. Dohlíží nad dodržováním stanov, plněním úkolů přijatých Radou
Společnosti a nad hospodařením Společnosti. Dohlížecí výbor tvoří tři členové, kteří volí ze svého
středu předsedu.
Volby členů Dohlížecího výboru Společnosti provádí členové Rady Společnosti při účasti
nadpolovičního počtu členů Rady Společnosti, pro zvolení do funkce je zapotřebí nadpoloviční většiny
hlasů členů Rady Společnosti. Funkční období členů Dohlížecího výboru je 3 roky.
Článek VI. Hospodaření
1. Za hospodaření Společnosti zodpovídá hospodář a tajemník Společnosti, ve své činnosti se řídí
zásadami hospodaření schválenými Radou Společnosti a obecně závaznými právními předpisy.
2. Majetek Společnosti tvoří hmotné statky a finanční prostředky.
S tímto majetkem Společnost hospodaří a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím
subjektům.
3. Příjmy Společnosti tvoří
- členské příspěvky
- příjmy z vlastní odborné činnosti
- příjmy od sponzorů
- dotace, subvence, dary a úroky
4. Výši členských příspěvků a způsob výběru stanoví Rada Společnosti.
Článek VII. Závěrečná ustanovení
1. Jménem Společnosti je oprávněn jednat předseda Společnosti.
2. O zrušení Společnosti a o způsobu majetkové likvidace rozhoduje Rada Společnosti za účasti
nejméně 2/3 členů Rady Společnosti nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů členů Rady Společnosti.

