Fédération Européenne des Associations Nationales d´Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Europäischer Verband nationaler Ingenieurvereinigungen
Evropská federace národních inženýrských asociací

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Českého národního výboru FEANI
Část I
Článek 1
Základní ustanovení
1. Český národní výbor Evropské federace národních inženýrských asociací (dále jen ČNV FEANI) je
specifickým orgánem Českého svazu vědeckotechnických společností (dále jen ČSVTS) a plní úkoly
vyplývající z členství ve FEANI.
2. ČNV FEANI se stal řádným členem FEANI dne 28. září 1995 z rozhodnutí Valného shromáždění
Evropské federace národních inženýrských asociací — Fédération Européenne d'Associations
Nationales d'Ingénieurs (dále jen FEANI).
3. ČNV FEANI působí na území České republiky.
4. Sídlem ČNV FEANI je Praha, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika.
5. Zřízení ČNV FEANI jako orgánu ČSVTS bylo schváleno valnou hromadou ČSVTS dne 28.
listopadu 1996.
6. O zrušení ČNV FEANI jako orgánu ČSVTS rozhoduje valná hromada ČSVTS.

Článek 2
Poslání FEANI

Posláním FEANI je:
1. pro dosažení profesní jednoty evropských inženýrů:
a) zajišťovat, aby odborná kvalifikace inženýrů členských zemí byla uznávána v Evropě i
celosvětově;
b) prosazovat odpovídající uznání a roli i odpovědnost inženýrů ve společnosti;
c) hájit profesní zájmy inženýrů a usilovat o odstranění zábran jejich volného pohybu a
o nediskriminované uplatnění v Evropě i celosvětově;
2. v rámci úsilí o koordinované a jednotné zastupování zájmů inženýrské profese v Evropě, při
zachování její různorodosti:
a) rozvíjet spolupráci s mezinárodními i národními organizacemi zabývajícími se inženýrskou
problematikou nebo k ní mající vztah;
b) zastupovat inženýry ve vztahu ke státním a veřejnoprávním orgánům, k nadstátním a
mezinárodním organizacím i k organizacím a institucím nevládním.
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Článek 3
Program
Pro zabezpečení svého poslání FEANI mimo jiné:

1. uděluje titul EUR ING – euroinženýr, udržuje průběžně „Registr FEANI – EUR ING“
(dále jen Registr) a dohlíží nad průběhem udělování tohoto titulu;
2. provádí akreditaci vysokých technických škol podle podmínek FEANI, udržuje průběžně „EEED
akreditovaných škol“ (dále jen EEED), dohlíží nad průběhem udělování této akreditace a podílí se
na zabezpečování akreditačního systému EUR-ACE;
3. studuje technické a společenské problémy mající vztah k roli a odpovědnosti inženýrů ve
společnosti, organizuje systém trvalého profesního rozvoje inženýrů;
4. publikuje časopisy, knihy a jiné tiskoviny a podporuje výměnu dokumentů a informací mezi svými
členy s ohledem na posílení profesních a kulturních vztahů mezi inženýry, zejména evropskými;
5.

pořádá mezinárodní setkání, semináře, shromáždění a školení k naplnění stanovených cílů,
uplatňuje společné zájmy členů a evropských inženýrů v organizacích a společnostech majících cíle
příbuzné s cíli FEANI;

6. využívá všech příležitostí pro dosažení stanovených cílů.

Část II
Organizace
Článek 4
Členství
1. Členy ČNV FEANI jsou členské organizace ČSVTS.
2.

Členem ČNV FEANI mohou být i další organizace hlásící se k poslání a programu FEANI.

3. Členové ČNV FEANI mají právo využívat výhod schválených Shromážděním ČNV FEANI.
4. Členové ČNV FEANI jsou povinni:
a) dodržovat „Organizační řád ČNV FEANI“ (dále jen Organizační řád);
b) spolupracovat při naplňování poslání FEANI;
c) dbát na dodržování Etického kodexu FEANI;
d) odvádět členský příspěvek, pokud je stanoven.
5.

Zájemce o členství v ČNV FEANI podle článku 4 odst. 2. podává k rukám prezidenta ČNV
FEANI přihlášku, která obsahuje:
a) vyjádření zájmu o členství v ČNV FEANI;
b) souhlas s Organizačním řádem;
c) základní dokumenty organizace;
d) souhlas s placením ročních příspěvků stanovovaných výročním zasedáním Shromáždění ČNV
FEANI.
6. Přihlášku k členství v ČNV FEANI předkládá prezident ČNV FEANI na nejbližším zasedání
Shromáždění ČNV FEANI, které o ni rozhoduje hlasováním. Zájemce se stává členem ČNV FEANI
prvního dne měsíce následujícího po schválení přihlášky Shromážděním ČNV FEANI
7. Kterýkoliv člen ČNV FEANI může kdykoliv na své členství rezignovat.
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8. Shromáždění ČNV FEANI může člena ČNV FEANI v případě závažného porušení Organizačního
řádu zbavit členství.
9. Přidruženým členem ČNV FEANI se může stát právnická osoba, která má vztah k inženýrské
problematice a k činnosti FEANI a chce tuto činnost podporovat. Podmínky pro přidružené členství
dohodne se zájemcem předsednictvo ČNV FEANI a návrh na přiznání přidruženého členství předloží
k rozhodnutí Shromáždění ČNV FEANI.
Článek 5
Struktura ČNV FEANI
1. Organizační strukturu ČNV FEANI tvoří:
a) Shromáždění ČNV FEANI (dále jen Shromáždění)
b) prezident ČNV FEANI (dále jen Prezident)
c) předsednictvo ČNV FEANI (dále jen Předsednictvo)
d) Česká monitorovací komise FEANI (dále jen ČMK)
e) Klub EUR ING
f) pracovní komise ČNV FEANI
g) sekretariát ČNV FEANI.

Článek 6
Shromáždění
1. Členy Shromáždění jsou:
a) předsednictvo ČNV FEANI,
b) zástupci ČSVTS jmenováni předsednictvem ČSVTS,
c) vždy jeden zástupce člena ČNV FEANI, který se ke členství ve Shromáždění přihlásil.
2. Rozhodnutí o účasti člena ČNV ve Shromáždění a jméno zástupce ve Shromáždění oznamuje
písemně statutární představitel vysílajícího sdružení. Funkce zástupce ve Shromáždění je jmenovitá
a do odvolání statutárním představitelem vysílajícího sdružení nezastupitelná.
3. Člen ČNV, který je členem Shromáždění, může na členství v něm kdykoliv rezignovat.
4.

Pokud člen ČNV, který je členem Shromáždění:
a) nezaplatí ve stanoveném termínu roční příspěvek, ztrácí hlasovací právo ve Shromáždění a
veškeré výhody plynoucí z členství ve Shromáždění;
b) nezaplatí dva roční příspěvky, přestává být ke dni splatnosti druhého z nich členem
Shromáždění.

5. Členové ČNV, kteří jsou členy Shromáždění, mají právo:
a) účastnit se prostřednictvím svých zástupců zasedání Shromáždění;
b) navrhovat kandidáty na volené funkce v orgánech ČNV FEANI;
c) být informováni o činnosti evropských a českých orgánů FEANI;
d) využívat výhod schválených Shromážděním pro členy ČNV, kteří se přihlásili ke členství ve
Shromáždění.
6. Shromáždění jako nejvyšší orgán ČNV FEANI zejména:
a) zastupuje FEANI v České republice;
b) rozhoduje o činnosti ČNV FEANI, která musí být v souladu s posláním a programem FEANI,
s rozhodnutím evropských orgánů FEANI a s usneseními valné hromady ČSVTS a
předsednictva ČSVTS, týkajícími se ČNV FEANI;
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schvaluje Organizační řád a dvoutřetinovou většinou navrhuje jeho změny;
schvaluje přihlášky nových členů ČNV FEANI;
bere na vědomí rezignaci členů ČNV FEANI (čl. 4 odst. 7);
zbavuje členství člena ČNV FEANI (čl. 4 odst. 8);
volí Prezidenta ČNV FEANI, předsedu ČMK FEANI, generálního sekretáře ČNV FEANI a
hospodáře navržené předsednictvem ČSVTS;
h) ze zástupců – členů Shromáždění – volí místopředsedy ČNV FEANI;
i) jmenuje zástupce vládních a veřejných institucí, představitelů průmyslu, vědeckovýzkumných
organizací a vysokých technických škol do ČMK FEANI (čl. 9 odst. 1), písmeno b);
j) zřizuje trvalé a dočasné komise Shromáždění, určuje jim úkoly a oprávnění;
k) je konečným odvolacím orgánem proti rozhodnutí ČMK v záležitostech týkajících se porušení
Etického kodexu FEANI;
l) rozhoduje o přiznání přidruženého členství na základě návrhu předsednictva.
c)
d)
e)
f)
g)

7. Výroční zasedání Shromáždění:
a) se koná jednou za rok;
b) je svoláváno, prezidentem pozvánkou s programem a písemnými podklady k jednání;

c) mimo jiné projednává:

d) projednává a schvaluje:

zprávu prezidenta o činnosti ČNV FEANI za uplynulý rok,
zprávu předsedy ČMK FEANI za uplynulý rok,
zprávu o hospodaření za uplynulý rok,
rozpočet na příští rok;
rámcový plán činnosti na další období,
výši poplatků a příspěvků podle čl. 13 odst. 3) písmena
a), b), c), d), e), f).

8. Mimořádné zasedání Shromáždění svolá prezident:
a) na základě vlastního rozhodnutí;
b) do 30 dnů od podání žádosti předsedy ČMK FEANI o jeho svolání;
c) do 30 dnů od podání žádosti alespoň 1/3 členů ČNV FEANI o jeho svolání.
9. Zasedání Shromáždění řídí prezident nebo místopředseda ČNV FEANI.
10. Pro zasedání Shromáždění platí přiměřeně Jednací řád ČSVTS.
11. Shromáždění zahájí své jednání a je usnášeníschopné:
a) je-li přítomna více než polovina členů Shromáždění;
b) jednu hodinu po čase zahájení uvedeném na pozvánce za účasti jakéhokoliv počtu členů
Shromáždění.
12. K přijetí usnesení Shromáždění je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
Shromáždění. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas řídícího schůzi.
13. Při hlasování o funkcionářích ČNV FEANI se Shromáždění řídí přiměřeně Volebním řádem
ČSVTS.
14. Generální sekretář ČNV FEANI:
a) vede administrativní agendu a zabezpečuje organizační záležitosti;
b) jedná jménem Shromáždění s českými a nadnárodními orgány FEANI a s ostatními
tuzemskými organizacemi a institucemi ve věcech organizačně administrativních;
c) spolupracuje s hospodářem ČNV FEANI v ekonomických záležitostech.
15. Hospodář ČNV FEANI:
a) sestavuje návrh rozpočtu ČNV FEANI;
b) zpracovává účetní uzávěrku a zprávu o hospodaření;
c) hospodaří s prostředky ČNV FEANI podle schváleného rozpočtu v souladu s plánem činnosti.
16. Předseda ČMK FEANI řídí činnost ČMK FEANI.
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Článek 7
Prezident
1. Prezident řídí jednání Shromáždění a práci předsednictva a jedná jménem ČNV FEANI s
tuzemskými a zahraničními subjekty.
2. Svou funkci vykonává v souladu s posláním a programem FEANI, s rozhodnutími evropských
orgánů FEANI, s rozhodnutími Shromáždění a s usneseními valné hromady ČSVTS a předsednictva
ČSVTS, týkajícími se ČNV FEANI.
Článek 8
Předsednictvo
1. Předsednictvo tvoří:
a) prezident
b) místopředseda Shromáždění ČNV FEANI
c) generální sekretář ČNV FEANI
d) hospodář ČNV FEANI
e) předseda ČMK FEANI
f) výkonný místopředseda ČSVTS
2. Předsednictvo:
a) řídí činnost ČNV FEANI mezi zasedáními Shromáždění;
b) zabezpečuje plnění rozhodnutí evropských orgánů FEANI a rozhodnutí Shromáždění;
c) řídí se usneseními valné hromady ČSVTS a předsednictva ČSVTS týkajícími se ČNV FEANI;
d) připravuje podklady určené pro zasedání Shromáždění;
e) zřizuje trvalé a dočasné komise předsednictva, určuje jim úkoly a oprávnění.

Článek 9
Česká monitorovací komise FEANI
1. Členy ČMK FEANI jsou:
a) předseda ČMK FEANI;
b) zástupci vládních a veřejných institucí, představitelů průmyslu, vědeckovýzkumných
organizací a vysokých technických škol jmenovaných Shromážděním;

c) zástupci Vysokých technických škol – Technických univerzit, které mají akreditovány
výukové programy v EEED;
d)

generální sekretář ČNV FEANI.

2. ČMK FEANI zejména:
a) spolupracuje s Evropskou monitorovací komisí (dále jen EMK) při provádění akreditace
českých vysokých technických škol podle podmínek FEANI a udělování titulu EUR ING;
b) sleduje dodržování podmínek pro zapsání do EEED a přijímá opatření k nápravě v případě
jejich porušení;
c) projednává žádosti o udělení titulu EUR ING a schvaluje jejich předání k dalšímu řízení EMK;
d) dohlíží nad udržováním české části EEED;
e) projednává oznámení postoupená Stavovským soudem FEANI o porušení Etického kodexu
FEANI inženýry zapsanými v Registru a přijímá k nim opatření;
f)
projednává návrh zprávy předsedy ČMK FEANI určené pro výroční zasedání Shromáždění;
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g)
h)

ze členů ČMK FEANI podle čl. 9, odst. 1), písm. b) a c) volí místopředsedu;
zřizuje trvalé a dočasné komise, určuje jim úkoly a oprávnění.

3. Zasedání ČMK FEANI svolává jeho předseda podle potřeby.
4. Zasedání ČMK FEANI řídí předseda ČMK FEANI nebo místopředseda ČMK FEANI.
5. Pro zasedání ČMK FEANI platí přiměřeně Jednací řád ČSVTS.
6. Zasedání ČMK FEANI zahájí své jednání a je usnášeníschopné
a) je-li přítomna více než polovina členů ČMK FEANI;
b) jednu hodinu po čase zahájení uvedeném na pozvánce za účasti jakéhokoliv počtu členů ČMK
FEANI.
7. K přijetí usnesení ČMK FEANI je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů ČMK
FEANI. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas řídícího schůzi.
8. Předseda ČMK FEANI jedná jménem ČMK FEANI s tuzemskými a zahraničními subjekty.
9. Místopředseda ČMK FEANI zastupuje předsedu ČMK FEANI:
a) pokud předseda ČMK FEANI nemůže svoji funkci vykonávat;
b) v záležitostech, kterými ho předseda ČMK FEANI pověří.

Článek 10
Klub EUR ING
1. Klub EUR ING tvoří všichni inženýři zapsaní v české části Registru a jsou oprávněni užívat
EUR ING (dále jen euroinženýři).
2. Členové Klubu EUR ING mají právo na informace o činnosti ČNV FEANI a na poskytování porad
a pomoci ve věcech vyplývajících ze zapsání do Registru.
3. Předseda Klubu EUR ING svolává zasedání nejméně jednou do roka.
4. Členové Klubu EUR ING volí z euroinženýrů:
a) Radu Klubu EUR ING;
b) Stavovský soud Klubu EUR ING.
5. Rada Klubu EUR ING:
a) je reprezentačním orgánem Klubu EUR ING;
b) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Klubu EURING;
c) spolupracuje s prezidentem a s představiteli dalších orgánů ČNV FEANI při zabezpečování
profesních zájmů inženýrů a naplňování poslání FEANI.
6. Stavovský soud EUR ING:
a) projednává porušení Etického kodexu FEANI euroinženýry,
b) nálezy ve věcech porušení Etického kodexu FEANI s doporučením na opatření postupuje ČMK
FEANI k dalšímu řízení,
c) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Stavovského soudu.

Článek 11
Pracovní komise ČNV FEANI
1. Trvalé nebo dočasné pracovní komise může zřizovat:
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a) Shromáždění,
b) předsednictvo,
c) ČMK FEANI.
2. Zřizující orgán stanoví:
a) pracovní náplň,
b) dobu činnosti,
c) vztah ke zřizujícímu orgánu.
Článek 12
Sekretariát ČNV FEANI
1. Sekretariát ČNV FEANI:
a) vede administrativu orgánů ČNV FEANI,
b) udržuje kontakty se sekretariátem FEANI v Bruselu,
c) zabezpečuje plnění rozhodnutí orgánů ČNV FEANI,
d) spolupracuje s hospodářem ČNV FEANI při sestavování rozpočtu a výroční uzávěrky a při
hospodaření s prostředky ČNV FEANI,
e) spolupracuje s orgány ČSVTS při zabezpečování činnosti ČNV FEANI.
2. Činnost sekretariátu řídí generální sekretář ČNV FEANI.
3. Strukturu sekretariátu, pracovní náplň jeho pracovníků a další pracovněprávní náležitosti stanoví
výkonný místopředseda ČSVTS po dohodě s generálním sekretářem ČNV FEANI.

Část III
Článek 13
Hospodaření ČNV FEANI
1. Hospodaření ČNV FEANI se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zásadami
hospodaření s majetkem ČSVTS a rozpočtem ČNV FEANI.
2. Celkové náklady a výnosy ČNV FEANI schvaluje valná hromada ČSVTS v rámci rozpočtu Svazu
pro příslušný kalendářní rok. Strukturu nákladů a výnosů schvaluje Shromáždění ČNV FEANI a
předsednictvo Svazu. Náklady a výnosy ČNV FEANI jsou evidovány na samostatných analytických
účtech v rámci účtové osnovy.
3. Činnost ČNV FEANI je financována:
a) z příspěvků členů ČNV FEANI;
b) z příspěvků členů Shromáždění ČNV FEANI;
c) z příspěvků přidružených členů ČNV FEANI;
d) z poplatků za projednávání žádostí o přiznání titulu EUR ING;
e) z příspěvků členů Klubu EUR ING;
f) z poplatků za akreditaci vysokých škol a její udržování v EEED;
g) z výnosů vlastní činnosti;
h) z dotací, subvencí, grantů a darů od vnějších subjektů.
4. Při stanovování výše příspěvků a poplatků přihlíží Shromáždění k celkové výši poplatků placených
evropským orgánům FEANI.
5. Prostředky ČNV FEANI musí být vynakládány pouze na uskutečňování poslání FEANI a
v souladu s planými předpisy.
6. Kontrolní činnost nad hospodařením ČNV FEANI vykonává dozorčí rada ČSVTS.
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Část IV
Článek 14
Závěrečná ustanovení
Tento organizační řád byl schválen Shromážděním Českého národního výboru FEANI dne 24. 2. 2022.
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