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Asociace nezávislých dodavatelů energií 

 
 

1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 

1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále jen „ANDE". Anglická verze 

názvu ANDE zní: Association of independent energy suppliers 

1.2 Sídlem ANDE je Praha. 

1.3 ANDE je zájmovým sdružením právnických osob založeným podle ustanovení § 20f a násl. Občanského 
zákoníku. ANDE je právnickou osobou. 

 

2 Předmět činnosti ANDE 

2.1 Základním předmětem činnosti ANDE je 
 

- koordinovat činnost a chránit práva a zájmy svých členů - dodavatelů elektřiny a dodavatelů plynu 
koncovým zákazníkům na území České republiky 

- podporovat rozvoj rovného konkurenčního prostředí na trhu s elektřinou a na trhu s plynem v České 
republice, zejména zajištěním stejných podmínek pro všechny dodavatele energií, při respektování etických 
standardů. 

2.2 ANDE neřeší obchodních spory svých členů ani nekoordinuje společné zájmy členů z oblasti obchodní. 
 

3 Cíle ANDE 

3.1 Analyzovat a vyhodnocovat legislativní podmínky fungovaní trhu s elektřinou a trhu s plynem, 

3.2 koordinovat postup svých členů a aktivně se účastnit na přípravě a tvorbě právních předpisů týkajících se 
důležitých společných zájmů svých členů, 

3.3 vhodným způsobem informovat veřejnost o možnostech na trhu s elektřinou a trhu s plynem, 

3.4 organizovat odborné semináře s cílem podpory trhu s elektřinou a trhu s plynem v České republice, 

3.5 organizovat schůzky se zástupci všech subjektů, které mohou přispět k rozvoji trhu s elektřinou a trhu s 
plynem v České republice, 

3.6 organizovat další veřejné aktivity za účelem dosažení předmětu činnosti ANDE, 

3.7 získávat co nejširší podporu pro prosazování společných cílů svých členů soustavnými kontakty s 
osobnostmi společenského, ekonomického a politického života, 

3.8 aktivně spolupracovat se státními orgány při řešení věcných a procesních otázek, 

3.9 spolupracovat s orgány územní samosprávy a s masově-komunikačními prostředky, 

3.10  spolupracovat s jinými dodavateli elektřiny a dodavateli plynu a s ostatními subjekty působícími v energetice 
v České republice i v zahraničí. 
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4 Členství v ANDE 

4.1 Členy ANDE se mohou stát právnické osoby - dodavatelé elektrické energie a dodavatelé plynu koncovým 
odběratelům na území České republiky, které nejsou dodavatelem poslední instance a souhlasí se 
stanovami ANDE. 

4.2 Práva a povinnosti člena ANDE vykonává statutární orgán člena nebo jím pověřený zástupce. 

4.3 Zakládajícím členům vzniká členství dnem podepsání zápisu z ustavující valné hromady, a to s účinností ke 
dni zápisu ANDE do rejstříku dle článku 12.2 stanov. 

4.4 Ostatním členům vzniká členství dnem zápisu do seznamu členů. 

4.5 Písemnou přihlášku podává zájemce o členství výkonné radě ANDE, která rozhoduje o přijetí zájemce za 
člena. 

4.6 Členství v ANDE zaniká: 
 

a) dobrovolným vystoupením z ANDE; člen svoje rozhodnutí o vystoupení oznamuje výkonné radě; 
členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o vystoupení výkonné radě, 

b) zánikem člena jako právnické osoby bez právního nástupce, 

c) vyloučením za nezaplacení ročního členského příspěvku nebo za jiné závažné porušení stanov 
nebo vnitřních předpisů ANDE nebo za poškozování zájmů ANDE; o vyloučení člena rozhoduje výkonná 
rada; člen má právo podat valné hromadě odvolání proti rozhodnutí o vyloučení ve lhůtě 15 dní ode dne, 
kdy mu bylo rozhodnutí o vyloučení oznámeno. Valná hromada o odvolání rozhodne na svém nejbližším 
zasedání, 

d) zánikem ANDE. 

4.7 Při zániku členství v ANDE je člen povinen vyrovnat všechny svoje závazky vůči ANDE. 

4.8 Při zániku členství se zaplacené členské příspěvky nevrací. Člen, jehož členství v ANDE zaniká jinak než v 
důsledku zániku ANDE bez právního nástupce, nemá nárok na žádný podíl na majetku ANDE. 

5 Práva a povinnosti členů 

5.1    Každý člen ANDE má právo: 

a) účastnit se jednání valné hromady, 

b) navrhovat kandidáty do orgánů a volených funkcí ANDE, 

c) volit a být volen do orgánů ANDE, 

d) předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů 

e) požadovat vysvětlení od všech orgánů ANDE a jejich členů týkající se jejich činnosti, 

f) podávat připomínky k činnosti orgánů ANDE a k práci jejich jednotlivých členů, 

g) podílet se na činnosti ANDE a zúčastňovat se akcí organizovaných pro členy ANDE, 
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h) účastnit se jednání pracovních skupin ANDE 5.2    Každý člen 

ANDE je povinen: 
 

a) dodržovat stanovy ANDE stejně jako všechny vnitřní předpisy ANDE vydané v souladu s nimi; 

b) vědomě neohrožovat zájmy ANDE, 

c) napomáhat při plnění cílů a rozvoji činnosti ANDE, 

d) oznamovat ANDE všechny změny svých základních údajů potřebných pro evidenci členů a placení 
členských příspěvků, 

e) chovat se tak, aby nepoškodil dobré jméno a pověst ANDE 

f) platit členské příspěvky. Členské příspěvky jsou diferencovány podle počtu OM člena k 31.12. 
předcházejícího roku, viz dále bod 10.4.1. 

 

6 Orgány ANDE 

6.1    Orgány ANDE jsou: 

a) valná hromada, 

b) výkonná rada, 

c) sekretariát a výkonný ředitel. 

7 Valná hromada 

7.1    Valná hromada je nejvyšším orgánem ANDE, který tvoří všichni členové ANDE. Do výhradní kompetence 
valné hromady patří: 

a) schvalování změn a doplňků stanov, 

b) schvalování jednacího řádu valné hromady, 

c) volba a odvolání členů výkonné rady, 

d) schvalování řádné a mimořádné účetní uzávěrky, 

e) rozhodování o dobrovolném rozpuštění ANDE nebo o jeho sloučení s jiným sdružením, 

f) schvalování návrhu rozpočtu ANDE a plánu činnosti ANDE, 

g) schvalování zprávy o činnosti výkonné rady, zprávy o činnosti ANDE a o stavu jeho majetku, 

h) schvalování výše členských příspěvku. 

 

7.2 Valná hromada rozhoduje hlasováním. Členové ANDE mají počet hlasů diferencovaný podle výše počtu 
odběrných míst takto: 

 

- do 5 000 OM včetně 1 hlas 



Asociace nezávislých dodavatelů energií 
 

- do 10 000 OM včetně 2 hlasy 
- do 20 000 OM včetně 3 hlasy 
- do 60 000 OM včetně 4 hlasy 
- do 100 000 OM včetně 5 hlasů 
- nad 100 000 OM 6 hlasů 

Hlasování probíhá veřejně zvednutím ruky. 

7.3 Valnou hromadu svolává výkonná rada nejméně jednou ročně. 

7.4 Na základě písemné žádosti nadpoloviční většiny členů ANDE je výkonná rada povinná svolat mimořádnou 
valnou hromadu; mimořádná valná hromada se musí uskutečnit nejpozději do 30 dní ode dne doručení 
žádosti výkonné radě. 

7.5 Výkonná rada svolá valnou hromadu doručením pozvánky každému členovi ANDE. Pozvánka musí 
obsahovat oznámení, že se svolává valná hromada, údaj o místě, datu a hodině konaní a program valné 
hromady. Oznámení o konání valné hromady musí být doručeno minimálně 20 dnů před jejím konáním. 

 

7.7 Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený 
člen výkonné rady. 

7.8 Výkonná rada je povinna zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30-ti dnů ode dne konání valné hromady. Zápis podepisují předseda valné hromady a 
zapisovatel. 

7.9 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní alespoň polovina všech členů. 

7.10 K platnosti rozhodnutí v otázkách změny stanov a zániku ANDE je potřeba alespoň dvě třetiny hlasů 
přítomných členů a alespoň prostá většina hlasů přítomných členů v ostatních otázkách. 

7.11 Program valné hromady navrhuje výkonná rada. Program uvedený v pozvánce se může změnit, nebo 
doplnit i přímo na jednání valné hromady. Návrh na změnu nebo doplnění programu může podat kterýkoliv 
člen. 

7.12 Pokud valná hromada není usnášeníschopná, výkonná rada svolá náhradní valnou hromadu tak, aby se 
konala do 21 dnů od termínu řádné valné hromady. Náhradní valná hromada se svolává s nezměněným 
programem a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

7.13 Valná hromada může rozhodnout o účasti dalších osob na jejím jednání. 
 

8    Výkonná rada 

8.1 Výkonná rada j e statutárním orgánem ANDE a řídí jeho činnost. Výkonná rada jedná jménem ANDE. Za 
výkonnou radu jedná navenek předseda samostatně anebo místopředsedové společně. 

8.2 Výkonná rada má šest členů: předsedu, dva místopředsedy a tři členy. 

8.3 Členy výkonné rady volí a odvolává valná hromada. 

8.4 Uvolní-li se místo člena výkonné rady v průběhu funkčního období může být obsazeno členem, který je 
výkonnou radou kooptován. Funkční období kooptovaného člena rady trvá do nejbližšího zasedání valné 
hromady. 
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8.5 Člen výkonné rady může z funkce člena výkonné rady odstoupit. Člen výkonné rady, který míní odstoupit z 
funkce, musí písemné oznámení o odstoupení z funkce doručit výkonné radě. Výkon této funkce končí 
dnem uvedeným v oznámení o odstoupení z funkcí, nejdříve však dnem, kdy 

bylo oznámení o odstoupení z funkce doručeno výkonné radě. 

8.6 Výkonná rada: 
 

a) svolává valnou hromadu, navrhuje její program 

b) navrhuje plán činnosti ANDE, 

c) připravuje návrh rozpočtu ANDE, 

d) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku, 

e) předkládá valné hromadě zprávu o činnosti ANDE a o stavu jeho majetku, 

f) přijímá nové členy ANDE, zapisuje je a vede jejich seznam, 

g) rozhoduje o vyloučení člena ANDE dle čl. 4.6 c) a 10.4.6 těchto stanov, 

h) schvaluje pravidla hospodaření ANDE, 

i) schvaluje vnitřní předpisy, směrnice, řády a jiné interní akty ANDE v souladu s těmito 

stanovami, 

j) odpovídá za hospodaření s prostředky ANDE, 

k) odpovídá za zajištění organizace a činnosti ANDE 

l) ustavuje pracovní skupiny 

m)         zřizuje sekretariát 

n) schvaluje organizační strukturu a personální obsazení sekretariátu ANDE včetně výše 
mezd 

o)        jmenuje a odvolává výkonného ředitele ANDE, rozhoduje o jeho odměňování a kontroluje jeho 
činnost 

p) vykonává všechny ostatní činnosti a rozhoduje o všech ostatních záležitostech, pokud 
nejsou těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu ANDE, 

8.7 Zasedání výkonné rady svolává a vede předseda. Výkonná rada se svolává podle potřeby, minimálně 
však jednou za čtvrt roku. Svolání výkonné rady se děje pozvánkou odeslanou minimálně 5 dní předem, 
ve které musí být uvedené datum, čas, místo a program jednání. Výkonná rada může být se souhlasem 
všech jejích členů svolaná i jinak než písemně a bez dodržení pětidenní lhůty. 

8.8 Výkonná rada je schopná usnášet se, pokud je přítomná nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen má 
jeden hlas. Rozhodnutí výkonné rady je přijaté, pokud pro něj hlasovala víc než polovina přítomných členů. 
V případě rovnosti hlasů je rozhodným hlas předsedy výkonné rady. Člen výkonné rady se zúčastňuje na 
jednání výkonné rady osobně a nemůže se dát zastoupit třetí osobou.  
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8.9 Rozhodnutí výkonné rady může být v případech, které nestrpí odklad, nahrazeno písemným prohlášením 
všech členů výkonné rady, že s rozhodnutím souhlasí. Za písemnou formu se považují pro tento účel i e-
mailové projevy po jejich telefonickém ověření. 

8.10   Výkonná rada je povinna řídit se rozhodnutími schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s 
právními předpisy a těmito stanovami a je povinna je řádně a včas vykonávat a zabezpečovat. 

9 Sekretariát a výkonný ředitel 

9.1 K zajištění organizace a činnosti ANDE může Výkonná rada zřídit sekretariát ANDE. 

9.2 Činnost sekretariátu řídí a je za ní odpovědný výkonný ředitel. 

9.3 Sekretariát kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost platby členských příspěvků. 

9.4 Sekretariát řídí provozní záležitosti ANDE. 

9.5 Sekretariát provádí běžnou správu majetku ANDE. 

9.6 Není-li Sekretariát zřízen, vykonává jeho činnost výkonný ředitel s výjimkou činnosti dle odstavce 9.3, 
kterou v takovém případě vykonává Výkonná rada. 

9.7 Výkonný ředitel činí všechny úkony pro zabezpečení řádného chodu ANDE. Jedná a podepisuje se za ANDE v 
rozsahu k tomuto nezbytném. Má přitom pravomoc rozhodovat o výdajích ANDE do výše 50.000,- Kč 
jednorázově a zároveň nejvýše 200 000,- Kč za kalendářní rok. 

9.8 Výdaje nad limit dle bodu 9.7 schvaluje výhradně výkonná rada. 

9.9 Výkonný ředitel vykonává jménem ANDE práva a povinnosti zaměstnavatele, zejména přijímá zaměstnance 
do pracovního poměru a ukončuje pracovní poměry. 

9.10 Práva a povinnosti výkonného ředitele jsou upraveny ve smlouvě o výkonu funkce výkonného ředitele. 
 

10 Majetkové poměry a hospodaření 

10.1 ANDE hospodaří s movitým a nemovitým majetkem. Majetek tvoří věci, práva, pohledávky, finanční majetek 
a jiné majetkové hodnoty vytvořené po dobu činnosti ANDE. 

10.2 Činnost ANDE je financována z jejích příjmů 

10.3 Hospodaření uskutečňuje podle schváleného rozpočtu. Příjmy 

ANDE jsou: 

 a) členské příspěvky,   

 b) dary,  

  c) dotace,  

  d) výnosy z majetku,  

  e) platby za služby  
 

10.4  Členský příspěvek 
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10.4.1  Členové ANDE platí členský příspěvek za kalendářní rok. Výši členského příspěvku schvaluje valná 

hromada. Členské příspěvky jsou diferencovány podle počtu OM člena k 31.12. předcházejícího roku. 

10.4.2 V případech vzniku členství v průběhu kalendářního roku se členský příspěvek za kalendářní rok, ve 
kterém členství vzniklo, stanoví v poměrné části členského příspěvku podle článku 10.4.1., a to v závislosti 
od počtu měsíců (i započatých) zbývajících do uplynutí kalendářního roku, ve kterém členství vzniklo. 

10.4.3 Členský příspěvek je splatný jednorázově vždy k 31. 1. příslušného kalendářního roku, případně na základě 
žádosti člena lze příspěvek rozložit do měsíčních splátek. 

V případě vzniku členství v průběhu kalendářního rokuje členský příspěvek splatný do 30 dnů od vzniku 
členství. 

10.4.4 Členské příspěvky se platí na účet ANDE 

10.4.5 Pokud je člen ANDE v prodlení se zaplacením členského příspěvku nebo jeho části více než 30 dní, nemůže 
vykonávat práva člena ANDE podle těchto stanov. V případě prodlení člena se zaplacením členského 
příspěvku o víc než 90 dní může výkonná rada též rozhodnout 
o vyloučení člena z ANDE. 

10.5 Všechny finanční prostředky vložené a poskytnuté ve prospěch ANDE, jak movité tak i nemovité věci, jsou 
majetkem ANDE. 

10.6 ANDE zodpovídá za nesplnění svých povinnosti celým svým majetkem. 

10.7 Finanční prostředky ANDE je možné použít výhradně na realizaci předmětu činnosti ANDE. 
 
 

11   Zrušení a zánik ANDE 

11.1 ANDE se zrušuje dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením nebo pravomocným 
rozhodnutím soudu o jeho zrušení. 

11.2 Při zrušení ANDE je nutné vykonat likvidaci, pokud majetek ANDE nepřechází nápravního nástupce. Likvidaci 
vykoná likvidátor jmenovaný výkonnou radou. 

11.3 Likvidační zůstatek se dělí mezi členy ANDE v poměru podle počtu jejich hlasů. 

11.4 ANDE zaniká výmazem ze spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 
 
 
 

12   Závěrečné ustanovení 

12.1   Tyto stanovy nabyly účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, tedy dnem 17.září 2013, a byly 
změněny rozhodnutím valné hromady dne 23.7.2015, dne 12.9.2017 a dne 22.1.2020. 


