
1 / 6 

 

  

Stanovy  Asociace zkušeben vysokého napětí, z.s. 
(dále jen AZVN) 

 

 

Část I. 

Úvodní ustanovení 

1. Název sdružení je Asociace zkušeben vysokého napětí, z.s. – AZVN, z.s. 

2. Sídlo sdružení, dále jen AZVN, je v areálu výzkumných ústavů v Praze-Běchovicích, 

190 11 Praha 9, Podnikatelská 267. 

3. AZVN je spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 v platném znění. 

4. AZVN je dobrovolným odborným sdružením, sdružujícím právnické i fyzické osoby, 

vybavené kvalifikovanými pracovníky i příslušnou technikou pro zkoušky a měření 

elektrických zařízení vysokého napětí nebo jejich izolačních systémů. 

5. AZVN je reprezentována voleným výborem. 

6. Registrovanou značkou AZVN je  
                                                                                                                                                                  

       resp.                         

  

Část II. 

Programové cíle 

Dbát o odbornou úroveň činností zkušeben vysokého napětí, odpovídající současně platným 

českým a mezinárodním technickým normám a předpisům v oblasti vysokonapěťového 

zkušebnictví :  

1. zajišťováním odborných seminářů a konzultací 

2. kontrolou odborné úrovně zkušeben 

3. vydáváním zkušebních metodik a předpisů 

4. organizováním mezilaboratorních porovnávacích zkoušek a měření 

5. poskytováním zkušebních metodik a jiných dokumentů AZVN subjektům mimo člen-

skou základnu AZVN . 
 

Část III. 

Obecné zásady 

  a) Vznik členství 

1. Členství v AZVN je dobrovolné, členem může být každá právnická nebo fyzická osoba, 

odpovídající čl. I/4, která je ochotna plnit povinnosti vyplývající z členství. 

2. Žádost o členství se podává písemnou formou výboru AZVN. 

3. O přijetí člena rozhoduje členská schůze na základě doporučení výboru AZVN. 

4. Členství v AZVN vzniká dnem schválení členskou schůzí a je podmíněno získáním 

„Osvědčení o způsobilosti ke zkušební činnosti“ (dále jen „Osvědčení), nejpozději do 

osmi měsíců od přijetí na členské schůzi. 
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b) Práva členů 

1. Získávat informace o nejnovějších poznatcích v oboru a to jak písemnými materiály, tak 

i osobně na pravidelných seminářích. 

2. Dostávat přehledy veškerých platných norem a předpisů v oboru a upozornění na nové 

normy resp. novelizace starších. 

3. Být zván na semináře, organizované AZVN. 

4. Dávat výboru náměty resp. upozornění na řešení specifických problémů. 

5. Požadovat od výboru konzultace a rady při řešení specifických problémů. 

6. Užívat razítko člena AZVN a značku zkušebny s emblémem AZVN na písemných do-

kumentech o zkouškách a měřeních, pro která je zkušebna oprávněna na základě získa-

ného „Osvědčení“, vydaného AZVN.  

7. Účastnit se členských schůzí. 

8. Zástupce člena má právo být volen do výboru, kontrolní nebo odborné komise AZVN. 
 

c) Povinnosti členů 

1. Udržovat zkušební a měřicí techniku na profesionální úrovni, odpovídající platným 

normám. 

2. Při své činnosti dodržovat platné normy a předpisy technické i bezpečnostní. 

3. Dodržovat metrologické předpisy. 

4. Účastnit se mezilaboratorních porovnávacích zkoušek a měření, které organizuje AZVN 

pro obor, který deklaruje zkušebna v příloze svého osvědčení. 

5. Umožňovat účast minimálně jednoho svého kvalifikovaného pracovníka na pravidelných 

odborných seminářích AZVN. 

6. Členům výboru AZVN resp. jím pověřeným osobám  umožnit po předběžné dohodě 

kontrolu své činnosti, dokumentace, zkušební a měřicí techniky. 

7. Platit členské příspěvky. Pokud u právnické osoby je provozováno více zkušeben vn, 

stanoví se výše členského příspěvku dohodou podle počtu a rozsahu činnosti těchto zku-

šeben. 

8. Oznamovat výboru AZVN veškeré změny rozsahu deklarované činnosti i změny organi-

zační týkající se zkušebny, zejména změny vedoucího zkušebny, změny mateřské orga-

nizace, jejího názvu a sídla. 
 

d) Čestné členství  

1. Čestné členství uděluje výbor AZVN pracovníkům, kteří v době svého aktivního půso-

bení významně přispěli k rozvoji vysokonapěťového zkušebnictví. 

2. Čestný člen má stejná práva, jako řadový člen, z výjimkou bodu b) 2. a b) 6. 

3. Čestný člen nemá hlasovací právo. 

4. Má právo být volen do výboru, kontrolní nebo odborné komise AZVN. 

5. Povinnosti uvedené v odstavci c) se čestných členů netýkají.  

 

e) Zánik členství 

1. Členství v AZVN zaniká: 

1.1 na základě žádosti člena; 

1.2 zkušebně, která nezíská „Osvědčení“. Pro stávající zkušebny platí termín 

31.12.2005, pro nově přijaté zkušebny 8 měsíců od data přijetí; 
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1.3 v důsledku neplnění povinností, vyplývajících z členství, zejména při zjištění zá-

važných nedostatků v odborné činnosti zkušebny. 

2. V případě vzniku důvodu ke zrušení členství oznámí tuto skutečnost výbor AZVN do-

tyčnému členu písemně s uvedením důvodů. V oznámení bude uveden i termín ke zjed-

nání případné nápravy.  

3. O zániku členství podle bodu e)1.1 rozhoduje výbor a dává tuto skutečnost na vědomí 

nejbližší členské schůzi. 

4. O zrušení členství podle bodů e)1.2 a e)1.3 rozhoduje členská schůze na základě návrhu 

výboru AZVN. V případě, že se zkušebna proti návrhu výboru AZVN odvolá, je závaz-

né rozhodnutí členské schůze. 

5. V případě zrušení členství je zkušebna povinna odevzdat razítka, razidla a osvědčení. 

6. Zrušení členství bude zveřejněno na internetové stránce AZVN. 
 

 

 

Část IV. 

Organizační struktura AZVN 

1. Orgány AZVN jsou: 

a) členská schůze 

b) výbor 

c) kontrolní komise 

d) odborné komise 

2. Každý orgán je schopný se usnášet, byl-li svolán řádně, obvyklým způsobem a je-li pří-

tomno nejméně 50 % členů. 

3. Není-li stanoveno jinak, přijímají orgány svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítom-

ných členů.  

4. Hlasování se provádí převážně aklamací, avšak na základě požadavku více než poloviny 

přítomných členů se hlasuje tajnou volbu. 

5. Volby výboru a kontrolní komise AZVN jsou vždy tajné. 
 

a) Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem AZVN. 

2. Usnesení členské schůze jsou závazná pro členy a orgány AZVN. 

3. Jednání schůzí se mohou účastnit i hosté, pozvaní výborem AZVN. 

4. Členská schůze: 

4.1  schvaluje stanovy AZVN; 

4.2 rozhoduje ve smyslu části III.a) a III.e) stanov; 

4.3  schvaluje rámcový rozpočet AZVN; 

4.4  volí členy výboru AZVN; 

4.5  volí kontrolní komisi AZVN. 

5. Pokud je při jednání nutno hlasovat, má hlasovací právo vždy pouze jeden oprávněný 

zástupce členské zkušebny. Pro schválení nebo zvolení je třeba nadpoloviční většina hla-

sů přítomných oprávněných zástupců. 

6. Výroční členská schůze se koná jednou v roce. 
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b) Výbor AZVN 

1. Výbor je statutárním orgánem AZVN a zároveň výkonným orgánem. Funkční období je 

tříleté.  

2. Výbor AZVN je volen členskou schůzí. Je sedmičlenný a jeho členy jsou: předseda 

AZVN, místopředseda a pět členů.  

3. Předsedu volí ze svého středu nově zvolený výbor na své první schůzi. 

4. Jménem AZVN je oprávněn jednat předseda nebo místopředseda, případně jiný člen vý-

boru, který je k jednání výborem písemně pověřen. K jednání s bankou, finančním úřa-

dem a dalšími orgány státní správy může být výborem pověřena další osoba.  

5. Výbor AZVN svolává výroční nebo mimořádnou členskou schůzi. Závaznými body 

programu výroční členské schůze jsou : 

1.1 informace o činnosti AZVN v uplynulém období;       

1.2 zpráva o hospodaření s finančními prostředky AZVN a její schválení;  

1.3 stanovení členských příspěvků pro následující rok;      

1.4 návrh rámcového rozpočtu na příští rok;  

1.5 jednou za tři roky volba výboru  a kontrolní komise AZVN. 

6. Výbor AZVN se zodpovídá členské schůzi za realizaci práv členů. 

7. Volební období je tříleté a funkci člen výboru nebo kontrolní komise pozbývá : 

6.1 zánikem funkce uplynutím tříletého volebního období ; 

6.2 odstoupením z funkce;  

6.3 odvoláním členskou schůzí.          

8. Členové výboru mají právo provádět kontroly odborné úrovně zkušeben sdružených 

v AZVN v předem dohodnutém termínu. K těmto kontrolám mohou přizvat i odborníky 

z jiné členské zkušebny AZVN, kteří nejsou členy výboru. 

9. Zkušebnám, jejichž odborná úroveň byla prověřena při kontrolních prohlídkách 

s úspěšným výsledkem, uděluje výbor „Osvědčení o způsobilosti ke zkušební činnosti“. 

Součástí „Osvědčení“ je příloha, která obsahuje podrobný rozpis druhů zkušební činnos-

ti, jméno a odbornou kvalifikaci vedoucího zkušebny případně i jméno a kvalifikaci dal-

šího pracovníka, oprávněného k podepisování zkušebních protokolů (např. na detašova-

ném pracovišti). Doba platnosti „Osvědčení“ je 60 měsíců. Před uplynutím doby plat-

nosti se musí zkušebna podrobit další kontrole, na jejímž základě obdrží nové „Osvědče-

ní“. 

10. Schůze výboru svolává jeho předseda.  

11. Mimořádně lze svolat schůzi výboru i na žádost člena výboru nebo předsedy kontrolní 

komise. 
 

c) Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise AZVN je tříčlenná.  

2. Předsedu volí ze svého středu nově zvolená komise na své první schůzi. 

3. Činnost kontrolní komise upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 

v platném znění. 

 

d) Odborné komise 

1. Odborné komise ustanovuje zpravidla členská schůze na základě potřeby plnit jednorá-

zové úkoly, např. vypracování zkušební metodiky. 
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2. Vznikne-li naléhavá potřeba ustanovit odbornou komisi v období mezi členskými schů-

zemi, je k ustanovení oprávněn výbor AZVN. V tom případě o vzniku odborné komise 

neprodleně informuje všechny členské zkušebny na webové stránce AZVN. 

3. Při ustanovení odborné komise je vždy výborem AZVN jmenován její předseda, který je 

styčným pracovníkem se členy výboru AZVN. 

4. Předseda odborné komise je oprávněn svolávat a řídit jednání komise a výboru AZVN 

vyúčtovávat předem dojednané nutné náklady, související s činností komise. 

5. Činnost odborné komise se uzavírá předložením písemného dokumentu výboru AZVN. 

6. Činnost odborné komise končí schválením příslušného dokumentu výborem nebo člen-

skou schůzí AZVN. 

7. V případě, že odborná komise byla ustanovena s cílem vypracování zkušební metodiky, 

předloží komise poslední návrh metodiky k připomínkám všem členským zkušebnám, 

které vykonávají činnost, jíž se metodika týká. Výsledky připomínkového řízení a po-

slední znění návrhu metodiky předloží předseda komise výboru AZVN, který jej na nej-

bližší schůzi za účasti předsedy komise projedná, schválí a vydá jako závazný dokument 

AZVN.  

8. Členským zkušebnám jsou zkušební metodiky zpřístupněny bezplatně jako řízené do-

kumenty prostřednictvím webové stránky AZVN. Nově přijímaným zkušebnám jsou 

metodiky, potřebné pro jejich činnost, zpřístupněny za poplatek, stanovený podle jejich 

náročnosti. 
 

Část V. 

Hospodaření AZVN 

1. AZVN hospodaří podle rámcového rozpočtu, schváleného členskou schůzí. 

2. Příjmy sdružení tvoří: 

2.1 členské příspěvky; 

2.2 poplatky za vyžádanou kontrolní a konzultační činnost pro členy AZVN; 

2.3 poplatky za metodiky podle bodu IV.c.; 

2.4 příjmy z činnosti (školení a konzultační činnost pro subjekty mimo AZVN apod.). 

3. Členské příspěvky pro následující kalendářní rok schvaluje členská schůze. 

4. Výdaje sdružení tvoří: 

4.1 odměny členům AZVN za plnění dílčích úkolů; 

4.2 odměny ostatních osob za práci pro AZVN; 

4.3 organizační výdaje - kancelářské potřeby, poštovné, telefonní poplatky, nájemné, 

občerstvení při jednáních výboru a při konání členských schůzí, náhrady na účelně 

vynaložené cestovné podle platných předpisů. Cesty související s výkonem funkce 

nebo činností pro AZVN schvaluje předseda nebo místopředseda; 

4.4 ostatní výdaje AZVN, spojené převážně se zajišťováním odborné literatury a semi-

nářů; 

4.5 vybavení a investice pro potřeby AZVN. 

5. AZVN vede účetnictví o stavu majetku, příjmech a vydáních podle obecně platných 

předpisů. 

6. Dispoziční právo nakládat s finančními prostředky AZVN má předseda nebo místopřed-

seda nebo další člen výboru, který je pro tento účel pověřen.  

7. Souhrnné vyúčtování AZVN předkládá výbor ke schválení členské schůzi AZVN. 

8. Kontrolu hospodaření s finančními prostředky AZVN provádí kontrolní komise AZVN a 

s výsledky seznamuje členskou schůzi. 
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Část VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Seznam členských zkušeben a statutárních orgánů AZVN je zveřejněn a průběžně aktu-

alizován na webové stránce AZVN. U každé zkušebny je uveden rozsah její činnosti 

podle vydaného osvědčení. 

2. Usnesení o rozpuštění AZVN nebo sloučení s jinou organizací může přijmout jen člen-

ská schůze AZVN. 

3. Zrušení AZVN upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 

v platném znění. 

4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.   

5. Tyto stanovy, novelizované v souvislosti s novým vydáním Občanského zákoníku 

č.89/2012, byly schváleny na členské schůzi dne 26. května 2014. 
Počet členských zkušeben  : 55 

    Přítomno  : 48 

    Souhlas  : 48 

    Nesouhlas :   0 

    Zdrželo se :   0 

6. Stanovy byly vyhotoveny ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a je 

autenticky podepsán předsedou a místopředsedou. 

 

 

 

Výtisk  č. 1  je určen pro Městský soud Praha k registraci 

  č. 2  je uložen v kanceláři AZVN  

  č. 3  je uložen u předsedy AZVN  

 

 

 

Předseda      :  Ing. Václav Aschenbrenner   …….……………………………… 

 

  

Místopředseda  :  Doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc. …….……………………………… 
 


