
ČESKOSLOVENSKÁ ASOCIACE VODÁRENSKÝCH EXPERT Ů 

Stanovy 

 
1. Název sdružení: 
 
Název sdružení je Československá asociace vodárenských  expertů (ČSAVE). 
 
2. Sídlo: 
 
Sídlem ČSAVE je Praha. 
 
3. Cíl činnosti: 
 
Cílem činnosti ČSAVE je sdružovat odborníky, za účelem odborného růstu, 
aktivizace intelektuálního a tvůrčího potenciálu členů, jeho širokého zpřístupnění a 
využití v celé naší společnosti a zlepšení vzájemné komunikace v oboru vodárenství 
resp. zásobování pitnou vodou (zdroje surové vody, technologie úpravy pitné vody, 
hygiena pitné vody, distribuce pitné vody). 
 
Cílem činnosti ČSAVE je proto také: 
- odborná výchova, 
- přenos poznatků světové vědy do ČSFR a dále do naší  vodárenské praxe, 
- spolupráce se státními orgány např. v prognózování trendů  vývoje v oboru 
činnosti asociace, zavádění legislativních i dalších opatření, týkajících se poslání 
a činnosti  asociace 

- expertizní, konzultační a oponentní činnost 
- reprezentace svých členů v zahraničních sdruženích stejného nebo podobného 

odborného zaměření 
- hájení a uspokojování oprávněných zájmů a potřeb svých  členů a dbání na 

profesionalitu práce a dodržování odborné  etiky. 
 
4. Členské záležitosti a orgány sdružení: 
 
4.1. Asociace je tvořena individuálními členy řádnými,  přidruženými, popř. čestnými. 
Členem asociace se může stát  každá fyzická osoba, která splňuje požadavky kladené 
na  člena, požádá o členství v písemné přihlášce, souhlasí se stanovami asociace a 
zaváže se je podáním přihlášky  dodržovat. 
 
4.2. Kritériem pro získání řádného členství při zakládání  asociace (k vytvoření 
členské základny zakládajících členů  asociace) jsou prokazatelné výsledky tvůrčí 
práce v oboru  působnosti asociace identifikované v počítačové databázi  přípravného 
výboru. Dolní hranicí pro přijetí je publikování  alespoň 8 odborných prací v oboru 
působnosti asociace v odborném tisku (knihy, časopisy, sborníky konferencí)  
popřípadě odpovídající množství udělených patentů či vynikajících realizovaných 
inovací v praxi resp. kombinace těchto kritérií při zachování dolní hranice jejich 
součtu. 
 



4.3. Noví řádní členové jsou přijímáni tajným hlasováním  všech řádných členů 
asociace při požadavku alespoň 60%  kladných hlasů. Hlasování předchází nominační 
řízení, jehož  pravidla jsou zpracována odděleně. 
 
Přidružené členství vzniká přihlášením se výboru asociace.  Přidružený člen asociace 
je informován o veškeré činnosti  asociace, může se na ni obracet ve smyslu 3. odst. 
oddílu  4.4. a může se zúčastnit na odborných jednáních asociace (semináře, 
přednášky zahraničních odborníků a.p.). Další  postup a rozhodování v členských 
záležitostech upraví  programové dokumenty asociace. 
 
4.4. Práva člena asociace: 
 - účastnit se osobně na veškeré činnosti asociace  i rozhodování o jejích  

záležitostech včetně přístupu ke  všem dokumentům asociace 
 - volit a být volen do orgánů asociace 
 - obracet se na asociaci a její členy se žádostí o řešení  profesních problémů,  

podněty, připomínkami a stížnostmi. 
 
4.5. Povinnosti člena asociace: 
 - dodržovat stanovy i další přijaté dokumenty k činnosti  asociace 
 - vystupovat v souladu s posláním a cíly asociace a hájit a prosazovat  

její dobré jméno 
 - platit příspěvek na zabezpečení práce asociace, schválený valnou hromadou  

a aktivně se podílet na činnosti asociace. 
 
4.6. ČSAVE má právní subjektivitu a ekonomickou samostatnost,  je nezávislá a 
nepolitická. 
 
4.7. Orgány asociace jsou: 
 - valná hromada řádných členů asociace 
 - výbor asociace 
 - revizní komise 
 
 Funkční období výboru a revizní komise činí dva roky. Volí je  a počty členů stanoví 
valná hromada. Způsob volby volených  orgánů asociace a postup při přípravě a 
provádění voleb  upravuje volební řád asociace, schvalovaný valnou hromadou.  
Způsob jednání a rozhodování valné hromady i volených orgánů  asociace upravuje 
jednací řád, schvalovaný valnou hromadou. 

 
4.7.1. Valná hromada je vrcholným orgánem asociace. Svolává  ji výbor 
nejméně jedenkrát za rok. Mimořádně je povinen ji  výbor svolat při 
požadavku od alespoň 20% řádných členů  asociace. Rozhoduje o všech 
záležitostech asociace,  projednává a schvaluje: 
 - programové dokumenty asociace 
- stanovy a změny v nich a další návazné dokumenty  

(volební a jednací řád  aj.) 
 - pravidla hospodaření asociace a zprávy o výsledcích  hospodaření 
 - výši členských příspěvků a příspěvkový režim. 
 
4.7.2. Výbor asociace má pouze funkci řídící a koordinační  a je 
komunikačním centrem asociace. Nepřísluší mu jakékoli konečné rozhodování 



o odborných otázkách. To přísluší zásadně  pouze celému plénu asociace či 
konkrétním pracovním skupinám  vzniklým, po informování všech členů 
asociace výborem o předmětu zadání, k řešení jednotlivých úkolů. 
 Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu asociace a tajemníka 
asociace. Výbor zastupuje asociaci navenek.  K podpisu dohod zavazujících 
asociaci je potřeba alespoň dvou členů výboru, z nichž jeden musí být 
předseda, místopředseda či tajemník. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla  
čtyřikrát do roka. 
 
4.7.3. Revizní komise je revizním a kontrolním orgánem asociace. Má právo 
požadovat vysvětlení od výboru i od kteréhokoliv člena asociace v 
záležitostech asociace a  dotázaný je povinen do 14 dní od doručení 
požadavku vysvětlení předložit. Ve věcech, které nesnesou odklad může 
revizní komise tuto lhůtu i přiměřeně zkrátit. V případě zjištění závažného 
porušení stanov nebo porušení zákona může  komise požádat i o svolání 
mimořádné valné hromady. 

 
5. Zásady hospodaření asociace: 
 
Asociace hospodaří se svým nebo svěřeným majetkem podle obecně závazných 
předpisů a dále podle pravidel, schválených  valnou hromadou. Finančními zdroji 
asociace jsou: 
- členské příspěvky 
- příjmy z vlastních akcí, prováděných prací, poskytování  služeb, ediční, 

konzultační a informační činnosti popř.  z dotací, darů atp. 
 
Z těchto zdrojů se hradí náklady výboru na komunikaci se  členy asociace a 
zajišťování jejího provozu, dále náklady na  odbornou, expertizní, tiskovou a 
společenskou činnost a případný nákup předmětů a zařízení potřebných pro  
zajišťování činnosti asociace. 
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