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STANOVY  

Hospodářská a sociální rada Teplicka, z.s. 

 

čl.I 

Úvodní ustanovení 

1. Název zapsaného spolku je Hospodářská a sociální rada Teplicka, z. s. (dále jen 

HSRT). 

2. HSRT je zapsaným spolkem založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění. 

 

 

čl.II 

Sídlo HSRT 

     Sídlem HSRT je Bílina, 5.května 213/4, 418 01 

 

 

čl.III 

Cíle HSRT 

 Cílem HSRT je činnost za účelem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně 

teplického regionu. Za tímto účelem zejména HSRT konzultuje, případně navrhuje 

koncepci regionu, konzultuje, případně navrhuje efektivní využití finančních 

prostředků určených na obnovu a rozvoj regionu. Iniciuje a projednává s 

ústředními orgány zájmy hospodářského a sociálního rozvoje regionu.  Vypisuje 

granty na  záměry podporující rozvoj regionu a vznik nových pracovních 

příležitostí. Podporuje přeshraniční spolupráci zaměřenou zejména na rozvoj 

hospodářských a sociálních aktivit regionu.  

 Dalším cílem HSRT je účast v Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje ( dále 

jen HSR-ÚK ) , kde bude prosazovat zájmy teplického  regionu. Za tímto účelem 

konzultuje HSRT svou činnost s ostatními členy HSR-ÚK  a činí kroky k lepší 

efektivitě své práce. 

 Podílí se spoluúčastí na plnění Programu rozvoje kraje, Regionálního operačního 
programu a obdobné programy schválené Parlamentem ČR, vládou ČR, zastupitelstvem 
Ústeckého kraje a statutárními orgány měst a obcí okresu Teplice, plnění UV č. 50/2002 a 
předkládáním a prosazováním vlastních projektů a návrhů strategie koncepce a rozvoje 
regionu navazujících především na Globální plán revitalizace pánevních oblastí SZ Čech.  

 K zajištění cílů využívá HSRT svých příjmů (čl. X). 

 

 

čl.IV 

Členství  

1. Členem HSRT se může stát, na základě písemné přihlášky adresované předsedovi 

HSRT, fyzická i právnická osoba, která splňuje podmínky členství a souhlasí se 

stanovami HSRT zejména z okresu Teplice. 
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2. Zvláštním druhem členství je institut „Externí partner“ (dále jen členové).  

Externí partner  (dále jen EP ) HSRT je osobnost nebo instituce, jejíž vnitřní 

pravidla nebo jiné uznané důvody neumožňují řádné členství, přestože jejich 

plnohodnotná účast je v zájmu HSRT. EP má všechna práva a povinnosti jako řádný 

člen, ale nemůže být volen do orgánů HSRT. EP nemá Stanovami danou povinnost 

platit členské příspěvky.  

3. Vymáhání přijetí za člena HSRT právní cestou je vyloučeno. 

4. Členství zaniká:  

a) nezaplacením členského příspěvku do šesti měsíců po datu splatnosti určeném  

sněmem 

b) vystoupením člena, 

c)  ztrátou způsobilosti k právním úkonům člena – fyzické osoby, 

d)  zánikem nebo smrtí člena. 

5. Za člena – právnickou osobu jedná ve sdružení fyzická osoba, která k tomu byla 

písemně pověřena statutárním orgánem právnické osoby. 

6. Člen, jemuž zaniklo členství, nemá nárok na vrácení členského příspěvku, a to 

ani jeho poměrné části. 

7. Člen, jemuž zaniklo členství (odst. 3), zaniká členství také ve všech orgánech 

HSRT a  HSR-ÚK, do kterých byl delegován HSRT. Totéž platí i o členech orgánů, 

kteří byli zvoleni jako zástupci právnických osob. 

 

 

čl.V 

Práva a povinnosti člena 

1. Člen má tyto povinnosti: 

a) platit členský příspěvek určený sněmem, 

b) podílet se dle svých schopností a možností na činnosti HSRT. 

2. Člen má tato práva: 

a) účastnit se s hlasovacím právem sněmu HSRT, 

b) volit a být volen do orgánů HSRT členové – právnické osoby toto právo 

realizují prostřednictvím svých zástupců 

c) podílet se na činnosti HSRT formou podávání podnětů orgánům HSRT, 

d) nahlížet do veškerých písemností HSRT, není–li to v konkrétním případě ze 

zákona vyloučeno. 

e) každý člen obdrží zápis (zpracovává tajemník ) z jednání Předsednictva nebo 

Sněmu 

 

 

 

čl.VI 

Orgány HSRT 

     Orgány HSRT jsou: 

a) sněm, 

b) předsednictvo, 
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c) finanční  komise. 

 

 

čl.VII 

Sněm  

 Sněm je nejvyšším orgánem HSRT. 

 Sněm svolává předseda nebo místopředseda nejméně jednou za rok. Předseda 

svolává sněm tak, že každému členu HSRT zašle nejméně 14 dní předem  pozvánku 

e-mailem, v níž uvede program a místo a čas konání sněmu. 

 Předseda nebo místopředseda je povinen svolat mimořádný sněm tehdy, požádá-li o 

to písemně nejméně jedna třetina členů. V žádosti o svolání mimořádného sněmu 

musí být uveden návrh programu mimořádného sněmu. Mimořádný sněm  musí předseda 

nebo místopředseda svolat do šedesáti dnů od obdržení písemné žádosti. 

Ustanovení odstavce 2 tohoto článku se užije obdobně. 

 Sněm řídí předseda HSRT nebo místopředseda. Není–li tímto způsobem určen 

předsedající sněmu, řídí sněm  nejstarší přítomná fyzická osoba, nezvolí–li 

sněm jiného předsedajícího. 

 Sněm: 

a) podílí se na návrhu a realizaci programu jednání, 

b) určuje způsob volby ( aklamací nebo tajnou volbou ) 

c) volí a odvolává předsednictvo HSRT, určuje počet jeho členů členy 

předsednictva                                                     mohou být 

členové HSRT – fyzické osoby nebo zástupci členů HSRT – právnických osob, 

d) volí finanční komisi a určuje počet jejích členů, 

e) bere na vědomí zprávu finanční  komise, 

f) rozhoduje o dalších záležitostech, které si k jednání vyhradí, 

g) rozhoduje o členství HSRT v jiných právnických osobách. 

 Sněm je usnášeníschopný, je–li přítomna nadpoloviční  většina všech členů HSRT. 

 K přijetí usnesení sněmu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

členů. K rozhodnutí o odvolání předsednictva  je však třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů. 

 Na programu mimořádného sněmu mohou být jen ty body, které byly uvedeny 

v žádosti (odst. 3). 

 Nesvolá-li předsednictvo v termínech uvedených v odst. 2 a 3 sněm, může ji 

svolat kterýkoliv člen. 

 

 

čl.VIII 

Předsednictvo 

1. Předseda předsednictva je statutárním orgánem HSRT. 

2. Funkční období předsednictva je pět let, opětovná volba je možná. 

3. Počet členů předsednictva je pět  osob. 
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4. Předsednictvo se schází zpravidla jednou za dva měsíce. 

5. Nesníží-li se počet zvolených členů předsednictva pod jednu polovinu, může 

předsednictvo doplnit kooptací nové členy předsednictva do počtu stanoveného 

sněmem. Místo zástupců právnických osob zpravidla kooptuje nové zástupce těchto 

právnických osob. 

6. Předsednictvo: 

a) volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu, 

b) přijímá členy HSRT, vede evidenci členů a konstatuje zánik členství, 

c) rozhoduje o žádosti členů o výši členského příspěvku, přičemž ustanovení čl. 

IV     odst. 3 písm. a) zůstává nedotčeno, 

d)   ustavuje odborné komise a řídí jejich činnost členové odborných komisí 

nemusejí být členy HSRT, měli by jimi být zejména osobnosti oborů, jichž se 

činnost odborných komisí bude dotýkat odborné komise jsou poradním orgánem 

předsednictva a jejich členové se mohou s hlasem poradním účastnit zasedání 

předsednictva, a nejsou–li členy HSRT, mohou se s hlasem poradním účastnit i 

sněmu,   

e)   jmenuje tajemníka HSRT tajemník nemusí být členem HSRT,  

f)    vykonává činnosti naplňující cíle HSRT v souladu s usnesením sněmu, 

g)   hospodaří s majetkem HSRT v mezích rozpočtu schváleného sněmem, 

h) plní povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů 

(např.vedení účetnictví, plnění daňových povinností, atp.), 

i)    předkládá sněmu  zprávu o poskytování prostředků HSRT třetí osobě, 

j)  poskytuje finanční komisi všechny doklady, které komise požaduje k výkonu 

své funkce, 

     k)    rozhoduje o zániku či sloučení HSRT a o změnách Stanov, 

     l)     schvaluje rozpočet HSRT a výši členských příspěvků, 

   m)    určuje způsob volby ( aklamací nebo tajnou volbou ) 

    n)    v odůvodněných případech může Předsednictvo rozhodnout hlasováním „per 

rollam“             

           Návrh na způsob takové hlasování musí být zaslán všem členům 

předsednictva. K    

          rozhodnutí o návrhu musí být nadpoloviční většina předsednictva a 

výsledek hlasování  

          musí být uveden v zápisu následujícího jednání Předsednictva.  

 

 

 

6.  Navenek jedná jménem HSRT předseda předsednictva, který je oprávněn zavazovat 

HSRT a podepisovat jménem HSRT  veškeré dokumenty, nezmocní-li k této činnosti 

písemně jiného člena předsednictva. V této činnosti je předseda povinen dbát 

usnesení předsednictva. Práva třetích osob, které jednaly v dobré víře v oprávnění 

předsedy zavazovat nejsou předchozí větou dotčena.  

 

 

čl.IX 

Finanční komise  

 

1. Funkční období Finanční komise  je pět let, opětovná volba je možná. 
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2. Počet členů Finanční  komise jsou tři osoby. 

3. Finanční komise volí ze svého středu předsedu.  

4. Finanční komise kontroluje vedení účetnictví a hospodaření HSRT. 

5. V intencích odst. 1 Finanční komise dohlíží zejména na soulad hospodaření HSRT 

s právním řádem České republiky a na dodržování rozpočtu na příslušný 

kalendářní rok schváleného předsednictvem. 

6. O výsledcích své činnosti vypracovává zprávu, kterou předkládá sněmu. 

 

 

čl.X 

Příjmy HSRT 

1. HSRT má tyto zdroje příjmů: 

a) členské příspěvky, 

b) sponzorské dary, 

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 

d) příjmy z dotací z veřejných rozpočtů. 

2. HSRT hospodaří v rámci rozpočtu schváleného předsednictvem a v souladu s 

právním České republiky. 

 

 

čl.XI 

Závěrečná ustanovení 

1. O rozpuštění nebo sloučení HSRT s jiným subjektem rozhoduje Sněm HSRT. Sněm 

HSRT rovněž stanoví způsob likvidace.  

2. Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Sněmu a jejich plné znění bude 

zasláno k místně příslušnému Krajskému soudu dle příslušných zákonných 

ustanovení. 

 

 

V Bílině  dne 23.1. 2017 

 

Vlastimil Aubrecht, předseda HSRT     ………………………………………….. 


