
Stanovy spolku

Komunitní energetická společnost – Communitie, z. s.

ČÁST I.
Preambule a výklad některých pojmů

1. Komunitní energetická společnost – Communitie, z. s. (dále jen „spolek“ nebo také „hlavní spolek“) je
spolkem, sdružujícím samostatné fyzické a právnické osoby k uplatňování společného zájmu, který je
dále popsán v těchto stanovách spolku.

2. Spolek představuje společenství pro obnovitelné zdroje ve smyslu čl. 22 směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání energie z
obnovitelných zdrojů (dále jen „směrnice RED II“).

3. Spolek sdružuje samostatné fyzické a právnické osoby při respektování zásad komunitně vedeného
místního rozvoje – metody Leader. Při své činnosti se řídí těmito stanovami, vnitřními normami, obecně
závaznými právními předpisy České republiky a přiměřeně též zásadami vydanými Evropskou komisí
pro komunitně vedený místní rozvoj.

4. Komunitně vedený místní rozvoj je ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na místní
úrovni, která přispívá k dosažení strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

5. Zájmová skupina – členové spolku tvoří zájmové skupiny, kdy příslušnost k dané zájmové skupině
definuje člen spolku podle své převažující činnosti. Člen spolku může být příslušný pouze k jedné
zájmové skupině.

6. Spolek vymezuje tyto zájmové skupiny:
a) Soukromá sféra (sektor) – soukromoprávní právnické či fyzické osoby (podnikající i nepodnikající).

1) Zájmová skupina podnikatelé – podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která se
věnuje podnikání, tedy soustavné a samostatné činnosti prováděné za účelem zisku –
soukromá sféra (sektor),

2) Zájmová skupina nepodnikatelé – nepodnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která
nevykováná soustavnou a samostatnou činnost prováděnou za účelem zisku – soukromá
sféra(sektor),

b) Veřejná sféra (sektor) – stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické
osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či
státem bez ohledu na jejich právní formu, tj. např. příspěvkové organizace, ale také podniky v
majoritním vlastnictví obcí či státu (např. technické služby, Lesy ČR apod.).

7. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

8. Komunitní energetická společnost Communitie, z. s. má postavení hlavního spolku. V souladu s těmito
stanovami spolku mohou vznikat rovněž pobočné spolky, jejichž právní osobnost se odvozuje od právní
osobnosti hlavního spolku. Lokální energetické komunity (dále jen „LEK“), jako pobočné spolky,
ustanovené místními energetickými komunitami na základě územního a technického principu, který
v praxi umožní energetické komunitě sdílet vyráběnou energii z obnovitelných zdrojů, přinese jejím
členům přínos v podobě využití energetických služeb bez zbytečné administrativní zátěže.

ČÁST II.
Název, sídlo, předmět činnosti, účel spolku, členství

§ 1
Název a sídlo spolku (identifikační údaje)

1. Název: Komunitní energetická společnost - Communitie, z. s.
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba

