STANOVY

ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY
PRO POTRAVINY
(novelizované znění listopad 2008)

PRAHA 2008

PREAMBULE
V souladu s výzvami uvedenými v Lisabonské strategii a na základě iniciativy
Evropské komise podporující vytváření evropských technologických platforem, s
cílem šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných
informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým
sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, ustavují strany, uvedené
v příloze těchto stanov, podpisem „Deklarace“ technologickou platformu, jakožto
iniciativu Potravinářské komory České republiky (PK ČR).

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČLÁNEK 1
NÁZEV A SÍDLO
Název technologické platformy zní: Česká technologická platforma pro potraviny,
dále jen ČTP.
Anglický název je: Czech Technological Platform for Foodstuffs.
Sídlem ČTP je sídlo Potravinářské komory ČR na adrese Počernická 96/272, 108 03
Praha 10 – Malešice.
ČLÁNEK 2
PRÁVNÍ POMĚRY
ČTP je ustanovena na základě článku 17, písmeno d) Stanov PK ČR, jako její
organizační složka, v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004
týkající se vytvoření technologických platforem, publikované v COM (2004) 353 final.
ČTP je samostatnou ekonomickou (účetní) jednotkou na kterou se vztahují vnitřní
právní normy PK ČR.
ČLÁNEK 3
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
ČTP vyvíjí svoji činnost na celém území České republiky. ČTP při své činnosti úzce
spolupracuje i s dalšími technologickými platformami ustanovenými v zemích EU i
dalších a zejména s Evropskou technologickou platformou FOOD FOR LIFE.
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ČLÁNEK 4
PŘEDMĚT ČINNOSTI
Cílem ČTP je podpora iniciativ stran působících ve prospěch posílení výměny
informací a výsledků vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit a
to zejména, ale ne výlučně cestou:
-

spolupráce při realizaci hlavních cílů Evropské technologické platformy
Potraviny pro život;


zpracováním vize rozvoje potravinářského výzkumu;



vypracováním strategického plánu výzkumu;



přípravou implementačního plánu;



stanovením hlavních směrů potravinářského výzkumu;



tvorbou strategií pro rozvoj moderních technologií;



spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů sloužících
k povzbuzení inovačních aktivit.

-

přijetí úlohy spojovacího článku mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti
potravin iniciováním a prováděním vědecko-technických výzkumů a využitím
vědeckých řešení;

-

propagace programů zaměřených na podporu inovačních aktivit a vědeckotechnického rozvoje v potravinářství;

-

metodické a organizační podpory pro členy ČTP v oblasti získávání zdrojů
z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění výše uvedených cílů;

-

vzdělávacích a propagačních aktivit;

-

pořádáním konferencí, seminářů a kulatých stolů.

HLAVA II
ČLENSTVÍ V ČTP, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
ČLÁNEK 5
VZNIK ČLENSTVÍ
ČTP má otevřený charakter.
O přijetí za člena ČTP je možno požádat písemně, k rukám předsedy řídícího výboru
nebo cestou sekretariátu PK ČR.
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O přijetí za člena rozhoduje řídící výbor na návrh předsedy, nadpoloviční většinou
hlasů všech členů a to do 30 dnů od obdržení žádosti. O výsledku rozhodnutí je
žadatel neprodleně informován.
Členem ČTP se, v případě schválení řídícím výborem, žadatel stává podpisem
Deklarace oprávněným statutárním zástupcem.
ČLÁNEK 6
DEKLARACE
Podpis Deklarace zavazuje člena k propagaci ČTP a k realizaci cílů v ní
stanovených. Samotná Deklarace, stejně jako i činnost kterékoliv ze stran, nevytváří
a nemůže vytvářet finanční závazky pro zbývající strany, které dříve k takovému
vytvoření nedaly zvláštní písemný souhlas. Každá ze stran nese plnou zodpovědnost
za činnost, kterou provádí, obzvlášť za finanční závazky, kterými nezatěžuje
zbývající strany Deklarace, pokud není stranami rozhodnuto jinak, formou zvláštní,
číslované a dotčenými stranami podepsané přílohy k Deklaraci.
ČLÁNEK 7
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
Každý člen má právo se zúčastnit plenárního zasedání s hlasem rozhodujícím.
Každý člen má jeden rovný hlas.
Člen má právo se vyjadřovat k činnosti ČTP, předkládat své návrhy a stanoviska, být
informován o jejích aktivitách, podílet se na její činnosti a využívat dosažených
výsledků, pokud jejich využití není upraveno zvláštním právním předpisem.
ČLÁNEK 8
ZÁNIK ČLENSTVÍ
Vystoupit z ČTP lze na základě písemného oznámení o vystoupení doručeného
k rukám předsedy řídícího výboru nebo cestou sekretariátu PK ČR. Dnem vystoupení
se rozumí poslední den měsíce, ve kterém došlo k doručení oznámení o vystoupení.
Vyloučení z Platformy je možné na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech
členů řídícího výboru v případě, že člen dlouhodobě neplní své závazky vyplývající
z členství v ČTP a na tuto skutečnost byl písemně řídícím výborem upozorněn nebo
se zvlášť závažným způsobem provinil proti dobrým mravům a poškodil tak jméno
ČTP nebo vstoupil do konkursu, vyrovnání nebo likvidace. Členství v takovém
případě zaniká dnem, kdy mu bylo oznámení o rozhodnutí řídícího výboru doručeno
nebo mohlo být doručeno.
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ČLÁNEK 9
NÁROKY PŘI ZÁNIKU ČLENSTVÍ
Člen ČTP, jehož členství zaniklo, nemá nárok na jakékoliv majetkové vypořádání.
Má-li člen ke dni zániku členství nevypořádané závazky vůči ČTP, nezaniká
v případě ukončení členství jeho povinnost takové závazky vypořádat.

HLAVA III
VNITŘNÍ ORGANIZACE ČTP
ČLÁNEK 10
ORGÁNY ČTP
Orgány ČTP jsou plenární zasedání, řídící výbor a poradní skupina.
Orgány ČTP podléhají po zvolení příslušným orgánem potvrzení výkonnou radou
PK ČR, v souladu s článkem 17, písmeno d) Stanov PK ČR.
Jednání orgánů je upraveno jednacím řádem, který schvaluje příslušný orgán ČTP.
První orgány platformy navrhuje koordinátor na základě konzultací se členy ČTP.
ČLÁNEK 11
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Plenární zasedání ČTP tvoří všichni členové
Plenární zasedání je nejvyšší orgán ČTP. Členové ČTP na něm uplatňují svá práva
řídit záležitosti ČTP a kontrolovat její činnost.
Plenární zasedání svolává řídící výbor. Plenární zasedání se schází podle potřeby,
nejméně však jednou ročně.
Plenární zasedání je svoláváno pozvánkou zaslanou členům ČTP písemně, faxem
nebo elektronickou poštou nejméně 30 dnů před jejím konáním. Pozvánka na
zasedání musí obsahovat datum, místo a čas konání zasedání a jeho program.
Plenární zasedání musí být svoláno, požádá-li o to písemně třetina všech členů,
poradní skupina nebo výkonná rada PK ČR. Svolává se písemnou pozvánkou
nejméně 15 dnů před datem konání zasedání. Plenární zasedání se v tomto případě
musí konat nejpozději do 60 dnů od přijetí žádosti.
Do působnosti plenárního zasedání patří zejména:
Volba a odvolání členů řídícího výboru při dodržení ustanovení článku 17,
písmeno d) Stanov PK ČR.
Schvalování plánu činnosti.
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Schvalování zpráv řídícího výboru o činnosti platformy.
Přijímaní stanov ČTP, jednacího a volebního řádu, jejich doplňování a
změny.
Schvalování finančního plánu a výsledků hospodaření, pokud byl schválen
rozpočet ČTP na základě zvláštního dodatku k Deklaraci, jako samostatná
příloha rozpočtu PK ČR.
Přijímání návrhu na rozpuštění, sloučení, splynutí nebo rozdělení ČTP.
Program jednání pro plenární zasedání stanovuje řídící výbor ČTP, v případě svolání
zasedání musí program obsahovat body navržené svolavatelem.
ČLÁNEK 12
ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Řídící výbor tvoří vedoucí priorit a další členové volení plenárním zasedáním a
potvrzení výkonnou radou PK ČR v souladu s článkem 17, písmeno d).
Složení řídícího výboru reprezentuje jednotlivé články potravinového řetězce v duchu
ideje „Od farmy po stůl“ a současně zabezpečuje rozhodující roli zpracovatelského
průmyslu, včetně poměrného zastoupení malých a středních podniků.
Počet členů řídícího výboru je minimálně 14 a je vytvářen podle následujícího klíče:
akademický sektor

1/3

zpracovatelský sektor

1/3

ostatní

1/3

prvovýroba
maloobchod
spotřebitelé
V čele výboru je předseda a dva místopředsedové. Administrativní záležitosti výboru
zabezpečuje tajemník, jmenovaný předsedou řídícího výboru.
Řídící výbor se schází dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. O jednání pořizuje zápis
tajemník, který je k dispozici členům ČTP.
Při jednání se výbor řídí jednacím řádem.
ČLÁNEK 13
PORADNÍ SKUPINA
Poradní skupina je tvořena vedoucími pracovníky orgánů státní správy na základě
návrhu řídícího výboru.
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Složení poradní skupiny zabezpečuje maximální účinnost vazeb a informačních toků
mezi ČTP a odpovědnými orgány státní správy.
Počet členů poradní skupiny je minimálně 14, její složení je schvalováno řídícím
výborem a předkládáno k informaci plenárnímu zasedání.
Poradní skupina volí předsedu a to v souladu s článkem 17, písmeno d) Stanov PK
ČR na období 2 let. Opětovné zvolení je možné. Administrativní záležitosti skupiny
zabezpečuje tajemník.
Poradní skupina se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. O jednání se
pořizuje zápis, který je k dispozici členům ČTP.
Při jednání se skupina řídí jednacím řádem.
ČLÁNEK 14
PORADENSKÉ CENTRUM PROJEKTŮ
Za účelem zlepšení informovanosti a přístupu zpracovatelských subjektů k podporám
EU zřizuje plenární zasedání Poradenské centrum projektů, jehož hlavní náplní je
metodická a organizační podpora pro členy ČTP v oblasti získávání podpor
z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění cílů ČTP.
ČLÁNEK 15
KOORDINÁTOR
Funkci odpovědného koordinátora a sekretariátu ČTP plní Potravinářská komora
České republiky, IČ: 63 11 06 52 se sídlem Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 Malešice.

HLAVA IV
HOSPODAŘENÍ A MAJETEK ČTP
ČLÁNEK 16
MAJETEK ČTP
ČTP nedisponuje žádným vlastním majetkem. Případné finanční prostředky získané
z podpor subvencí nebo příspěvků členů ČTP na základě dodatku Deklarace, budou
vedeny na samostatném účtu koordinátora a rozhodování o jejich využití je
v kompetenci řídícího výboru na základě představenstvem PK ČR schváleného
finančního plánu.
Za řádné vedení účetnictví a správu takovýchto prostředků zodpovídá koordinátor
v souladu s články 21 a 22 Stanov PK ČR.
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Roční vyúčtování nakládání s prostředky se předkládá plenárnímu zasedání na
vědomí a valné hromadě PK ČR ke schválení v souladu s článkem 15, písmeno f
Stanov PK ČR.
Kontrolou hospodaření ČTP je pověřena na základě článku 18, písmeno g) dozorčí
rada PK ČR.
ČLÁNEK 17
JEDNATELSKÁ OPRÁVNĚNÍ
Jménem ČTP jednají předseda a místopředsedové řídícího výboru v rámci zmocnění
udělených jim výkonnou radou PK ČR a statutární orgány PK ČR v souladu
s článkem 23 Stanov PK ČR.

ČLÁNEK 18
STANOVY ČTP
Tyto stanovy byly schváleny plenárním zasedáním ČTP ČR dne 4. prosince 2008 a
jejich nedílnou součástí je Deklarace o členství a Jednací a volební řád ČTP

Předseda řídícího výboru

podpis……………...….. datum..................................

Místopředseda řídícího výboru

podpis……………...….. datum..................................
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