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STANOVY 

Czech Business Council for Sustainable Development, z. s. 

(Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, z. s.) 

Čl. I 

Název a sídlo 

1. Czech Business Council for Sustainable Development, z. s. (zkr. „Czech BCSD”, dále též jako 

„spolek“), jehož český ekvivalent zní “Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj“, je 

zapsaným spolkem založeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo též jako „OZ“).  

2. Sídlem spolku je Praha. 

Čl. II 

Účel a cíle Czech BCSD 

1. Účelem Czech BCSD je sdružovat fyzické a právnické osoby a snažit se o vytvoření podmínek 

pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí. Spolek je regionální 

pobočkou Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (dále „WBCSD“). 

2. Cílem Czech BCSD je: 

(a) Zprostředkovávat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti, 

zejména prostřednictvím dialogu s českou vládou v rámci Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj. 

(b) Vytvořit a rozvíjet národní podnikatelskou platformu k výměně zkušeností se zaváděním 

a rozvíjením zásad udržitelnosti, standardů ESG, nástrojů udržitelných financí a 

informovaného přechodu českého podnikatelského sektoru na nízkouhlíkovou, 

resilientní a cirkulární ekonomiku účinně využívající digitálních řešení a respektující 

zásady sociální spravedlnosti.  

(c) Posilovat prostředí společenské odpovědnosti na úrovni podniků a sektorů ekonomiky s 

přihlédnutím k mezinárodním zkušenostem a trendům. 

(d) Vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a případnou spolupráci s národními 

organizacemi sousedních i jiných členských zemí Světové podnikatelské rady pro 

udržitelný rozvoj, zejména členských zemí Evropské unie. 

(e) Zasazovat se o vznik důvěryhodných a na datech a dobré mezinárodní praxi založených 

cestovních mapách, strategiích, politikách a nástrojích podporujících účinné a 

hospodárné dosažení závazků ČR v oblasti udržitelnosti na národní, regionální i místní 

úrovni.  

(f) Podporovat propojování a budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou a 

akademickou sférou a nevládními organizacemi v oblasti udržitelnosti. 

(g) Ve spolupráci se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj umožňovat 

přístup k záměrům, novým trendům, programům a jejich výstupům, a případně s nimi 

propojovat národní programy a projekty. 

(h) Podílet se aktivně na přípravě strategických dokumentů jako člen Rady vlády pro 

udržitelný rozvoj. 
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Čl. III 

Činnost Czech BCSD 

1.  Hlavní činnost 

Spolek jako svoji hlavní činnost vyvíjí úsilí při vytváření podmínek pro aplikaci principů udržitelného 

rozvoje v podnikatelské oblasti v České republice zejména při: 

(a) osvětové činnosti v oblastech společenské odpovědnosti firem, systémů environmentálního 

managementu, ohodnocení životního prostředí, srovnávacích studií, nakládání s odpady, 

recyklačních programů apod; 

(b) podporování významu sociální a environmentální odpovědnosti podniků; 

(c) podporování komunikace a spolupráce mezi podnikatelskou sférou a veřejnou správou se 

zaměřením na realizaci principů udržitelnosti prostřednictvím společných programů a 

projektů; 

(d) vstupování do partnerství s uznávanými akademickými, výzkumnými a jinými organizacemi, 

s cílem rozšíření své znalostní základny a důvěryhodnosti; 

(e) zprostředkování mezinárodních zkušeností s programy a projekty zaměřenými na 

rovnovážný hospodářský vývoj, včetně realizace konferencí, seminářů a jiných výměnných 

možností;  

(f) vzdělávací a osvětové činnosti, zahrnující zejména informování veřejnosti o podnikatelském 

přístupu k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti právnických osob. 

2.  Vedlejší činnost 

Vedle hlavní činnosti může Czech BCSD vyvíjet i hospodářskou činnost ve smyslu § 217 odst. 2 

OZ („vedlejší činnost“), která však vždy musí přímo souviset s hlavní činností spolku, musí 

směřovat k podpoře této hlavní činnosti a tímto účelem bude i omezena. V rámci vedlejší 

hospodářské činnosti se též připouští hospodářské využití majetku spolku, včetně nehmotných 

statků jako např. vytvořené know-how nebo případných práv duševního vlastnictví. Příjmy 

plynoucí z takových činností budou použity k úhradě výdajů spolku. 

3. Služby Czech BCSD 

V rámci vedlejší činnosti může Czech BCSD v souladu s odst. 2 výše poskytovat nebo 

zprostředkovávat za úplatu subjektům soukromého a veřejného sektoru následující služby (dále 

též jako „Služby Czech BCSD“): 

(a) vzdělávání a propagace mezinárodní praxe v oblasti veřejné infrastruktury v podobě 

konferencí, odborných akcí (kulatých stolů), klubových debat nebo školení; 

(b) zprostředkování a poskytování know-how (např. v oblasti dekarbonizačních či adaptačních 

strategií a cestovních map, udržitelných finančních nástrojů a podobně) nebo tam, kde bude 

Czech BCSD požádána o metodické vedení; 

(c) vypracovávání analýz, studií a dokumentů propagujících dobrou praxi v oblasti veřejné 

infrastruktury; a 

K zajištění Služeb Czech BCSD může spolek dle rozhodnutí prezídia využívat know-how a kapacity 

svých členů. V případě veřejného sektoru, prezídium může rozhodnout, zda Služby Czech BCSD 

budou zpoplatněny případ od případu. 
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Čl. IV 

Členství v Czech BCSD, aktivní podporovatelé a partneři 

1. Řádní členové 

Řádné členství ve spolku je dobrovolné a řádným členem se mohou stát fyzické osoby starší 18 

let a právnické osoby ze soukromého sektoru. Při pochybnostech o tom, zda je určitá osoba ze 

soukromého sektoru, rozhodne prezidium. 

2. Vznik členství 

Členství vzniká: 

(a) souhlasem prezidia s písemnou žádostí zájemce o členství o přijetí do Czech BCSD a 

(b) zaplacením prvního členského příspěvku ve stanovené výši. 

3. Zánik členství  

Členství zaniká: 

(a) vystoupením člena, a to doručením písemného oznámení člena o vystoupení z Czech BCSD 

prezidiu; nebo 

(b) vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady na návrh prezidia, pokud člen 

hrubým způsobem porušuje stanovy Czech BCSD, a to doručením písemného, 

odůvodněného oznámení o vyloučení vylučovanému členovi; z důvodu porušování stanov 

hrubým způsobem lze člena vyloučit v případě, že v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani 

po výzvě prezidia. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení odčinit nebo způsobilo-li Czech 

BCSD zvlášť závažnou újmu; vyloučený člen je oprávněn ve lhůtě do 15 dnů od doručení 

oznámení o svém vyloučení podat žádost k revizní komisi o přezkum svého vyloučení; nebo 

(c) nezaplacením členského příspěvku, po předchozí marné výzvě prezidia k úhradě dodatečné 

lhůtě 30 dnů; nebo 

(d) úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby bez právního nástupce, zánikem Czech 

BCSD. 
 

4. Přidružené členství 

Přidruženým členem Czech BCSD může být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba ze 

soukromého sektoru (dále jen „Přidružený člen“). Vznik a zánik tohoto typu členství a jednání 

jménem Přidruženého člena se řídí podle článků 2 a 3 výše a odst. 7 níže. Přidružený člen má 

pouze nárok účastnit se vzdělávacích aktivit, které Czech BCSD nabízí svým členům (školení 

zaměstnanců členů). Přidružený člen nemá nárok účastnit se valné hromady, nemá hlasovací 

práva, nemůže nominovat svého zástupce do prezidia, ani se nemůže účastnit pracovních skupin 

a čerpat Služby Czech BCSD. Akcí Czech BCSD se může účastnit za stejných podmínek jako ostatní 

subjekty, které nejsou členy Czech BCSD. Přidružený člen může kdykoliv požádat o členství 

v Czech BCSD podle odst. 1 a 2 výše. Nižší členský poplatek již uhrazený za stejné období mu 

bude započten proti platbě vyššího členského poplatku. 

5. Aktivní podporovatelé a partneři Czech BCSD 

(a) Prezidium může udělit statut „aktivní podporovatele Czech BCSD (dále jen „Aktivní 

podporovatel“) kterékoliv osobě, která významným způsobem přispěla nebo přispívá k 

dosažení cílů Czech BCSD, i když nesplnila podmínky pro členství v Czech BCSD uvedené 

v odst. 2 výše.  
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(b) Prezidium může udělit statut „partnera Czech BCSD“ (dále jen „Partner“) kterékoliv osobě z 

veřejného sektoru, která podporuje dosahování cílů Czech BCSD, i když nesplnila podmínky 

pro členství uvedené v odst. 1 výše, přičemž zánik statutu Partnera se řídí dle odst. 3 výše. 

(c) O udělení statutu Aktivního podporovatele a/nebo Partnera rozhoduje prezidium na základě 

písemné žádosti osoby, která se má stát Aktivním podporovatelem a/nebo Partnerem. 

(d) Rozhodnutí prezidia o udělení Aktivního podporovatele a/nebo Partnera musí být přijato 

jednomyslně. 

(e) Aktivní podporovatelé ani Partneři nemusí platit členské příspěvky a nemají hlasovací právo 

na valné hromadě. Oba však mají právo účastnit se akcí pořádaných Czech BCSD a jednání 

valné hromady a jednání pracovních skupin, které budou případně Czech BCSD zřízeny. 

Aktivní podporovatelé mohou být také pozváni na jednání prezidia. 

6. Jednání jménem člena 

Každý člen, který je právnickou osobou nebo veřejnoprávním subjektem, pověří fyzickou osobu, 

která jedná jeho jménem ve věcech Czech BCSD. Takto pověřená osoba se může nechat dále 

zastoupit. To neplatí pro členy prezidia, kde je výkon funkce člena prezidia vázán na konkrétní 

osobu. 

Čl. V 

Orgány spolku 

1. Orgány Czech BCSD tvoří: 
 

(a) valná hromada (nejvyšší orgán), 

(b) prezidium (statutární orgán), 

(c) revizní komise (kontrolní orgán), 

(d) výkonný ředitel  
 

2. Czech BCSD tvoří rovněž organizační jednotky. Mezi základní organizační jednotky patří výkonný 

sekretariát, pracovní skupiny a strategická poradní skupina prezidia. 

Čl. VI 

Valná hromada 

1. Role  

Valná hromada je nejvyšším orgánem Czech BCSD, která má právo rozhodnout o jakékoliv 

záležitosti Czech BCSD, i když o ní dříve rozhodlo prezidium. Valnou hromadu tvoří řádní členové 

Czech BCSD. 

2. Svolání a konání  

Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně a svolává ji, není-li v těchto stanovách 

stanoveno jinak, prezidium nebo alespoň jedna třetina řádných členů Czech BCSD, a to 

písemnou pozvánkou s programem jednání ve lhůtě alespoň 30 dní před termínem jejího konání. 

Valná hromada je schopna se usnášet za přítomnosti většiny řádných členů Czech BCSD. Valná 

hromada přijímá rozhodnutí hlasováním, přičemž každý řádný člen má počet hlasů dle 

ustanovení Čl. XI odst. 4 níže. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny přítomných řádných členů.  
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3. Působnost  

Do působnosti valné hromady náleží: 

(a) volba a odvolání členů prezidia; 

(b) volba a odvolání členů revizní komise; 

(c) hodnocení činnosti orgánů Czech BCSD a jejich členů; 

(d) schvalovaní výsledků hospodaření Czech BCSD; 

(e) schvalovaní zprávy prezidia a revizní komise o činnosti za uplynulý kalendářní rok období, 

(f) schvalovaní rozpočtu Czech BCSD pro další kalendářní rok; 

(g) schvalovaní výše a splatnosti členských příspěvků;  

(h) schvalovaní strategie a zaměření činnosti Czech BCSD; 

(i) rozhodování o změně stanov; 

(j) rozhodování o zrušení Czech BCSD s likvidací nebo fúzi tohoto spolku ve formě sloučení či 

splynutí; a 

(k) rozhoduje o ostatních záležitostech Czech BCSD, které nejsou vyhrazeny prezidiu nebo revizní 

komisi. 

4. Hlasování 

(a) Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny řádných členů Czech 

BCSD. 
 

(b) Valná hromada rozhoduje o záležitostech ve své působnosti nadpoloviční většinou hlasů 

řádných členů Czech BCSD přítomných na valné hromadě, kromě následujících záležitostí, 

které musí být přijaty 2/3 většinou hlasů řádných členů Czech BCSD přítomných na valné 

hromadě, kterými jsou: 
 

(i) změna stanov Czech BCSD;  

(ii) stanovení výše členských příspěvků; 

(iii) vyloučení řádného člena Czech BCSD, Aktivního podporovatele nebo Partnera; 

(iv) zrušení Czech BCSD. 
 

(c) Každý člen (s výjimkou Aktivních podporovatelů, Partnerů a Přidružených členů, jimž 

hlasovací právo nenáleží) má tolik hlasů, kolik mu náleží podle pásma obratu dle čl. XI odst. 

4 níže, podle kterého platil členské příspěvky za kalendářní rok, ve kterém se koná valná 

hromada. Řádným členům v prvním pásmu náleží jeden hlas a ve druhém pásmu dva hlasy. 

Pokud řádný člen zaplatí v daném roce příspěvek odpovídající vyššímu pásmu obratu, náleží 

mu též odpovídající vyšší počet hlasů. 
 

5. Zápis 

Ze zasedání valné hromady se vyhotoví do 14 dnů zápis. Každý řádný člen Czech BCSD může 

nahlížet do originálů zápisů ze zasedání valné hromady a požadovat zaznamenání písemných 

výhrad k tomuto zápisu, o kterých rozhoduje prezidium. Toto právo lze uplatnit v sídle Czech 

BCSD. Zápisy se zakládají v originálech v sídle Svazku a jsou ve scanech dostupné řádným členům 

spolku 

Čl. VII 

Prezidium 

1. Role, složení a funkční období 
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Prezidium je statutární, kolektivní výkonný orgán spolku, který rozhoduje o záležitostech Czech 

CBSD mezi valnými hromadami, s výjimkou otázek, o kterých může rozhodovat pouze valná 

hromada nebo revizní komise. Prezidium je tvořeno celkem sedmi fyzickými osobami jako zástupci 

řádných členů Czech BCSD, a to prezidentem Czech BCSD, jedním viceprezidentem a pěti členy 

prezidia. Členové prezidia jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období prezidia je 

čtyřleté, výkon funkce končí nejpozději ke dni zvolení nového prezidia na nejbližší řádné valné 

hromadě; když byl některý člen prezidia během této doby nahrazen, skončí jeho funkční období 

okamžikem, kdy skončí funkční období člena Prezidia. Členové prezidia mohou být voleni pouze 

z řádných členů Czech BCSD, a to i opakovaně. Člen prezidia nemůže být členem revizní komise. 

2. Prezident a viceprezident 

Prezidium si volí na svém prvním jednání po zvolení ze svého středu prezidenta a viceprezidenta. 

Do doby volby vede jednání prezidia jeho nejstarší člen. 

3. Rozhodování  

Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Lze rozhodovat mimo zasedání 

korespondenční formou (per rollam), pravidla tohoto rozhodování stanoví prezidium. 

4. Pokles členství v prezidiu pod polovinu  

Pokud klesne počet členů prezidia mezi valnými hromadami pod polovinu, svolá kterýkoli ze 

zbývajících členů prezidia mimořádnou valnou hromadu. V případě, že tak žádný ze členů 

prezidia výboru bez zbytečného odkladu neučiní, je oprávněn valnou hromadu svolat výkonný 

ředitel nebo kterýkoli člen Czech BCSD. 

5. Výměna člena prezidia 

(a) Pokud zanikne vztah člena prezidia (fyzické osoby, která v prezidiu výboru zastupuje člena 

Czech BCSD – právnickou osobu), k této právnické osobě a tato právnická osoba nesouhlasí s 

dalším setrváním pověřené fyzické osoby v prezidiu, bude na místo člena prezidia 

kooptována jiná osoba určená daným členem Czech BCSD – právnickou osobu, a to na 

základě jejího písemného oznámení adresovaného prezidiu Czech BCSD. Členem prezidia se 

tato osoba stává okamžikem doručení písemného oznámení o kooptaci prezidiu. Pokud člen 

Czech BCSD nenavrhne jinou osobu do prezidia, nastoupí na její místo kandidát, který ve 

volbách skončil na nejbližším následujícím místě v pořadí. 
 

(b) V případě, kdy se neuplatní výše uvedený postup, je na uvolněnou funkci člena prezidia 

oprávněno vhodnou osobu kooptovat prezidium, avšak pouze do nejbližšího zasedání valné 

hromady. Postup dle tohoto odstavce se uplatní také v případě odstoupení člena prezidia. 
 

6. Odvolání člena prezidia 

(a) Pokud člen prezidia jedná tak, že poškozuje zájmy Czech BCSD, může být odvolán valnou 

hromadou ještě před skončením funkčního období. 

(b) V případě, že dojde k vyloučení řádného člena CBCSD rozhodnutím valné hromady, 

automaticky zaniká i případné členství člena v prezidiu, který je ve vztahu k vyloučenému 

členu Czech CBSD. V tomto případě se následně postupuje dle odst. 5 výše. 

7. Působnost  
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Do působnosti prezidia náleží zejména: 

(a) naplňování cílů Czech BCSD vymezených v čl. II stanov; 

(b) přijímání řádných členů, přidružených členů Czech BCSD, případně rozhodování o jejich 

vyloučení 

(c) rozhodování o udělení statutu aktivních podporovatelů a partnerů Czech BCSD 

(d) volba prezidenta a viceprezidenta; 

(e) zajišťování realizace usnesení valné hromady; 

(f) projednávat a schvalovat/zamítat výhrady k zápisu z valné hromady či jednání prezidia; 

(g) zpracování strategie Czech BCSD na dobu čtyř let a její předkládání valné hromadě; 

(h) schvaluje pozice Czech BCSD a výstupy pracovních skupin, při odlišných stanoviscích 

jednotlivých pracovních skupin rozhoduje o sjednoceném stanovisku 

(i) schvalování návrhu organizačního řádu výkonného sekretariátu; 

(j) vybírat management Czech BCSD, včetně výkonného ředitele, a schvalovat jejich odměny; 

právním jednáním vůči managementu, včetně jeho kontroly je pověřen a v jeho 

nepřítomnosti viceprezident Czech BCSD; 

(k) stanovit rozsah a podmínky činnosti výkonného ředitele; 

(l) schvalovat rozsah zmocnění výkonného ředitele; 

(m) výběr dodavatelů služeb a dodávek poptávaných Czech BCSD; 

(n) schvalovat právní jednání, které přesahují rozsah zmocnění výkonného ředitele; 

(o) navrhovat celkový roční rozpočet pro schválení valnou hromadou s vyznačením hlavních 

aktivit, na které budou čerpány prostředky z rozpočtu; 

(p) v souladu se schváleným ročním rozpočtem zajišťovat plnění jednotlivých aktivit; 

(q) zajistit vydávání a schvalování veřejných stanovisek Czech BCSD; 

(r) vytváření a rušení pracovních skupin; 

(s) zastupování Czech BCSD ve Světové podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj a vůči dalším 

partnerům v ČR a v zahraničí; 

(t) rozhodování o ostatních záležitostech Czech BCSD, které nejsou vyhrazeny valné hromadě 

nebo revizní komisi. 
 

8. Jednání 

Jednání prezidia se konají minimálně jednou za dva měsíce s tím, že účast člena prezidia může 

být i vzdálená prostřednictvím elektronických prostředků (videoúčast). První jednání po zvolení 

nového prezidia se koná nejpozději do jednoho měsíce, kdy byli členové prezidia zvoleni. Jednání 

prezidia svolává prezident nebo viceprezident (v případě první jednání prezidia jeho nejstarší 

nebo druhý nejstarší člen) anebo nadpoloviční většina všech členů prezidia, a to písemnou 

pozvánku s možností doručení na emailové adresy členů prezidia nejméně 10 dnů přede dnem a 

s místem konání v Praze. Jednání prezidia se účastní výkonný ředitel a další osoby dle rozhodnutí 

prezidia. 

9. Zápis 

Z jednání prezidia se vyhotoví do jednoho týdne od jeho konání zápis, který zajišťuje výkonný 

ředitel a podepisuje prezident, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident a nebyli-li účastni 

jednání prezidia člen prezidia pověřený na takovém jednání. Každý člen prezidia může nahlížet 

do originálů zápisů z jednání prezidia a požadovat zaznamenání písemných výhrad k tomuto 

zápisu do 14 dnů od oznámení zápisu, o kterých rozhoduje prezidium na svém dalším jednání 

případně per rollam. Toto právo lze uplatnit v sídle Czech BCSD. Totéž platí o zápisech z jednání 

prezidia, vůči kterým nebyly podány výhrady, a těm zápisům, vůči kterým prezidium výhrady 
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projednalo.  Zápisy se zakládají v originálech v sídle Spolku a jsou ve scanech dostupné řádným 

členům spolku. 

Čl. VIII 

Revizní komise 

1. Role, složení a funkční období 

Revizní komise je tříčlenný kolektivní kontrolní orgán, který kontroluje, jsou-li záležitosti Czech 

BCSD řádně vedeny a vykonává-li Czech BCSD činnost v souladu se stanovami a obecně závaznými 

právními předpisy. Funkční období členů revizní komise jsou 3 roky. Revizní komise je tvořena 

celkem třemi fyzickými osobami jako zástupci řádných členů Czech BCSD, a to předsedou a dvěma 

členy revizní komise. Členové revizní komise jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.  Členové 

revizní komise mohou být do své funkce voleni pouze z řádných členů Czech BCSD, a to i 

opakovaně. Členem revizní komise nemůže být člen prezídia spolku. 

2. Předseda 

Revizní komise volí ze svého středu předsedu. 

3. Pokles členství v revizní komisi pod polovinu, nahrazení a výměna člena revizní komise 

Pro pokles členství v revizní komise platí obdobně čl. VII. odst. 4 výše. Pro nahrazení člena revizní 

komise platí obdobně čl. VII. odst. 5 výše. Pro výměnu člena revizní komise platí obdobně čl. VII 

odst. 6 výše. 

4. Působnost  

Do působnosti revizní komise náleží: 

(a) dohled, zda prezidium vykonává svou působnost ve shodě se stanovami; 

(b) kontrola finančního hospodaření spolku; 

(c) kontrola vedení účetnictví spolku; 

(d) přezkum na žádost vyloučeného řádného člena, Aktivního podporovatele, Přidruženého 

člena či Partnera rozhodnutí valné hromady o oprávněnosti jeho vyloučení na žádost 

takových osob; a 

(e) vydání upozornění valné hromadě na zjištěné nedostatky včetně návrhu na jejich 

odstranění a seznámení valné hromady se svou kontrolní činností v rozsahu jednou za 

kalendářní rok. 

 

5. Přístup k dokumentům, podání vysvětlení a součinnost 
 

Člen revizní komise může v pracovní dobu nahlížet do všech dokladů Czech BCSD, pořizovat si 

z nich opisy a výpisy a požadovat od členů dalších volených orgánů nebo zaměstnanců spolků 

vysvětlení k jednotlivým záležitostem a potřebnou součinnost. Tito jsou povinni mu poskytnout 

náležitou přiměřenou součinnost 

6. Jednání 

Jednání revizní komise se konají minimálně jednou za rok s tím, že účast člena může být i 

vzdálená prostřednictvím elektronických prostředků (videoúčast). Jednání revizní komise svolává 

její předseda anebo nadpoloviční většina všech členů revizní komise, a to písemnou pozvánku 

s možností doručení na emailové adresy členů revizní komise nejméně 14 dnů přede dnem jejího 
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konání a s místem konání v Praze. Jednání revizní komise se účastní další osoby dle rozhodnutí 

revizní komise. 

7. Zápis 

Z jednání revizní komise se vyhotoví do jednoho týdne od jeho konání zápis, který zajišťuje a 

podepisuje její předseda a v případě jeho nepřítomnosti člen revizní komise pověřený na 

takovém jednání. Každý člen revizní komise může nahlížet do zápisů z jednání revize komise a 

požadovat zaznamenání písemných výhrad k tomuto zápisu do 14 dnů od oznámení zápisu, o 

kterých rozhoduje revizní komise na svém dalším jednání, případně per rollam. Toto právo lze 

uplatnit v sídle Czech BCSD. Totéž platí o zápisech z jednání revizní komise, vůči kterým nebyly 

podány výhrady, a těm zápisům, vůči kterým revizní komise výhrady projednala. Zápisy se 

zakládají v originálech v sídle Spolku a jsou ve scanech dostupné řádným členům spolku. 

Čl. IX 

Výkonný sekretariát a výkonný ředitel 

1. Výkonný sekretariát 

Výkonný sekretariát je základní organizační jednotkou Czech BCSD a zajišťuje plnění usnesení 

prezidia formou administrativních, organizačních a technických činností. 

2. Výkonný ředitel 

V čele výkonného sekretariátu stojí výkonný ředitel, kterého jmenuje prezidium. Činnost 

zaměstnanců zařazených do výkonného sekretariátu a povinnosti zaměstnavatele řídí výkonný 

ředitel v souladu se schváleným organizačním řádem a pokyny prezidia.  

3. Rozsah jednacího oprávnění výkonného ředitele 

Ve věcech náležejících do působnosti výkonného sekretariátu, které mají charakter 

administrativních, pracovněprávních a organizačních jednání, jedná za Czech BCSD také výkonný 

ředitel v mezích daných závaznými ukazateli rozpočtu Czech BCSD na daný kalendářní rok. 

V běžných záležitostech Czech BCSD je oprávnění výkonného ředitele k právním jednáním 

omezeno hodnotou plnění ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). 

Čl. X 

Pracovní skupiny a strategická poradní skupina prezidia 

1. Vznik pracovních skupin 

K dosažení cílů Czech BCSD v jednotlivých oblastech mohou být zřizovány pracovní skupiny. 

Pracovní skupina musí mít nejméně tři členy a musí ustanovit vedoucího pracovní skupiny a 

garanta jako člena prezidia. Pracovní skupina vznikne schválením jejího vzniku prezidiem. 

Výkonný ředitel vede na základě informací od vedoucího pracovního skupiny seznam členů 

pracovních skupin. 

2. Jednání pracovních skupin 

Jednání pracovních skupin budou předem oznamována příslušnému garantovi prezidia a 

výkonnému řediteli, který o nich bude dále informovat především prostřednictvím webových 

stránek Czech BCSD, případně jinou formou. Jednání pracovní skupiny se konají minimálně 

jednou za tři měsíce s tím, že účast člena může být i vzdálená prostřednictvím elektronických 
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prostředků (videoúčast). Jednání pracovních skupin jsou oprávněni se účastnit jako členové 

všichni zástupci členů Czech BCSD, jakož i další osoby na základě rozhodnutí prezidia. Z jednání 

pracovní skupiny zajišťuje její vedoucí do jednoho týdne od jeho konání zápis, které se zakládají 

u výkonného ředitele. Výkonný ředitel zajišťuje rozeslání pozvánek a technickou podporu pro 

jednání pracovních skupin. 

3. Stanoviska pracovních skupin 

Pracovní skupiny mohou připravovat stanoviska k otázkám společného zájmu řádných členů 

Czech BCSD. Taková stanoviska však nesmí být v rozporu s cíli spolku nebo s usneseními valné 

hromady a jejich zveřejnění je přípustné pouze se souhlasem prezidia. Prezidium může stanovit 

jiná pravidla pro zveřejňování stanovisek. 

4. Zrušení pracovní skupiny 

Prezidium může rozhodnout o zrušení pracovní skupiny. Takové rozhodnutí musí být schváleno 

nadpoloviční většinou členů prezidia. 

5.     Strategická poradní skupina prezidia 

Strategická poradní skupina je před přípravný orgán pro zasedání prezidia a pro určování priorit 

aktivit Czech BCSD. Členy této poradní skupiny jsou nominovaní odborníci z oblasti udržitelného 

rozvoje z řad členů Czech BCSD i mimo ně. Strategická poradní skupina prezidia má 3 – 5 členů. 

Jmenování a odvolání členů této poradní skupiny schvaluje valná hromada. 

Čl. XI 

Hospodaření a rozpočet 

1. Zdroje příjmů 
 

Příjmy slouží k pokrytí výdajů spojených s činností Czech BCSD. Příjmy Czech BCSD tvoří: 
 

(a)  členské příspěvky (viz odst. 4 níže),  

(b)  zdroje z vedlejší činnosti (viz odst. 5 a 6 níže), 

(c)  příspěvky od Přidružených členů,  

(d)  příspěvky od Partnerů, 

(e)  dary,  

(f)  dotace, 

(g)  granty.  

2. Způsobilé výdaje 
 

Výdaje Czech BCSD jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Czech BCSD v souladu s formami 

činností spolku podle těchto stanov a v souladu s rozpočtem Czech BCSD. 

3. Finanční zajištění aktivit Czech BCSD 

Czech BCSD může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou i fyzickou osobou pro finanční nebo 

odborné zajištění svých aktivit. 

4. Členské příspěvky  

Činnost Czech BCSD zajišťující hlavní činnosti (viz čl. II odst. 1 výše) je hrazena z ročních členských 

a partnerských příspěvků. Výše ročních členských příspěvků se stanoví podle toho, do kterého z 
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následujících pásem spadá počet pracovníků nebo výše konsolidovaného ročního obratu člena 

za minulý finanční rok: 

(a) do 250 pracovníků nebo méně než 250 miliónů Kč – 1. pásmo, výše ročního příspěvku je    

40 000 Kč – jeden hlas na valné hromadě; 

(b) 250 pracovníků nebo nad 250 miliónů Kč – 2. pásmo, výše ročního příspěvku je 80 000 Kč – 

dva hlasy na valné hromadě. 

Každý člen má možnost dobrovolně zaplatit roční členský příspěvek odpovídající vyššímu pásmu 

obratu. Pro Partnery činí výše ročního partnerského příspěvku 40 000 Kč. Pro Přidružené členy je 

výše ročního členského příspěvku 5 000 Kč. 

Nestanoví-li prezidium jinak, jsou roční členské a partnerské příspěvky splatné vždy do 60 dnů od 

začátku účetního období, za které má být příspěvek hrazen. 

5. Rozpočet 

Prezidium připraví rámcový roční rozpočet Czech BCSD. Tento rámcový roční rozpočet schvaluje 

valná hromada. Konkrétní plnění ročního rozpočtu realizuje prezidium a kontroluje revizní 

komise. Každý řádný člen Czech BCSD může nahlížet do jejího účetnictví a všech souvisejících 

dokumentů. 

6. Odpovědnost řádných členů  

Členové Czech BCSD neručí ani jinak neodpovídají za závazky spolku. Členové Czech BCSD jsou 

však povinni včas platit členské příspěvky spolku, jakož i poplatky za Služby Czech BCSD, 

případně jiné povinnosti. 

7. Neúplný rok 

Pokud členství některého řádného člena Czech BCSD, Partnera či Přidruženého člena vzniklo 

nebo skončilo během kalendářního roku, za který se platí daný příspěvek, je tento člen povinen 

platit celý daný příspěvek, jako by byl řádným členem spolku, respektive Partnerem či 

Přidruženým členem po celý rok. 

Čl. XII 

Jednání jménem spolku 

1. Jednání prostřednictvím členů prezidia 

Za Czech BCSD je oprávněn jednat navenek prezident či viceprezident, a to vždy buď společně, 

nebo s jedním dalším členem prezidia.    

2. Jednání prostřednictvím výkonného ředitele 

K jednání za Czech BCSD v běžných záležitostech je oprávněn výkonný ředitel. Prezidium je 

oprávněno blíže vymezit rozsah běžných záležitostí. V případě, kdy to bude nezbytné, udělí 

prezidium pro konkrétní právní jednání plnou moc. 

Čl. XIII 

Právní nástupnictví 

Členství v Czech BCSD přechází v případě zániku člena, který je právnickou osobou, na právního 

nástupce. 
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Čl. XIV 

Likvidační zůstatek 

S likvidačním zůstatkem v případě zrušení Czech BCSD bude naloženo způsobem, na kterém se 

písemně dohodnou zbývající členové Czech BCSD. Nebude-li možné o použití likvidačního zůstatku 

tímto způsobem rozhodnout, rozhodne o naložení s ním likvidátor způsobem předpokládaným v OZ. 

Čl. XV 

Účinnost 

Tyto stanovy nahrazují dosavadní znění stanov, a to s účinností od 16. 12. 2021. 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Czech BCSD dne 15. 12. 2021 

 


