
STANOVY 
Svazu výrobců vlnitých lepenek, z.s. 

 
Článek I. 

Základní ustanovení 
 

1. Název spolku: Svaz výrobců vlnitých lepenek, z.s. 
 

2. Sídlo spolku: Praha 
 

3. Svaz výrobců vlnitých lepenek, z.s. (dále jen „Svaz“) je dobrovolné, nezávislé 
sdružení fyzických a právnických osob z oboru výroby vlnitých lepenek. 
 

4. Svaz působí na území České republiky. 

 

5. Svaz se může sdružovat s ostatními odbornými společnostmi a být členem 
svazu vědeckotechnických společností a mezinárodních společností s 
obdobným posláním. 

 
 

Článek II. 
Účel Svazu 

 
1. Účelem Svazu je účelné spojování individuálních a skupinových zájmů odborné 

veřejnosti v rámci oboru výroby vlnitých lepenek, dále pak hájit a prosazovat 
názory a zájmy svých členů v hospodářském a společenském systému státu. 

 
 

Článek III. 
Druhy členství 

 
1. Svaz tvoří individuální, kolektivní a čestní členové. 

 
2. Ten, kdo se uchází o členství ve Svazu, projevuje tím vůli být vázán stanovami 

od okamžiku, kdy se stane členem Svazu. 

 
 

Článek IV. 
Individuální členství 

 
1. Individuálním členem může být každá fyzická osoba, která je občanem ČR a 

jejíž výdělečná činnost přímo souvisí s výrobou, zpracováním nebo 
obchodováním s vlnitou lepenkou a výrobky z vlnité lepenky. (Toto se vztahuje 
i na činnost směřovanou do obchodu se surovinami, materiály a strojním 
zařízením z oblasti vlnitých lepenek a kartonáže). 

 
2. Individuální členství vzniká registrací u manažera Svazu a následným 

schválením na zasedání Svazu. 



 
3. Individuální členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení ze 

Svazu, neplacením dohodnutých poplatků, vyloučením člena, úmrtím. O 
vyloučení člena rozhoduje zasedání Svazu. 
 

4. Práva individuálního člena: 
a. zúčastňovat se výročních zasedání Svazu; 
b. podávat návrhy, připomínky, stížnosti a obracet se s dotazy na Svaz; 
c. požadovat informace o akcích Svazu. 

  
5. Povinnosti individuálního člena: 

a. dodržovat stanovy Svazu; 
b. platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši; 
c. hájit zájmy a poslání Svazu a svojí činností a jednáním přispívat k jeho 

dobrému jménu. 
 

6. S individuálním členstvím je spojen pouze hlas poradní. 
 
 

Článek V. 
Kolektivní členství 

 
1. Kolektivním členem může být každá právnická osoba, která má sídlo v ČR, a 

která je současně výrobcem vlnitých lepenek. 
 

2. Kolektivní členství vzniká registrací u manažera Svazu a následným schválením 
na zasedání Svazu. 
 

3. Kolektivní členství zaniká písemným oznámením o vystoupení ze Svazu v 
měsíci, ve kterém bylo oznámení doručeno manažerovi Svazu, zrušením 
organizace nebo vyloučením organizace, která je kolektivním členem Svazu. O 
vyloučení organizace se rozhoduje na zasedání Svazu. 
 

4. Dojde-li k zániku členství písemným oznámením o vystoupení ze Svazu, 
zaplacený členský příspěvek se nevrací. 

 
5. Práva kolektivního člena: 

a. požadovat od Svazu informace, stanoviska, odborné publikace a 
využívat další služby; 

b. požadovat informace o akcích Svazu; 
c. předkládat návrhy na uspořádání odborných akcí, kursů apod.; 
d. využívat zkušenosti, poznatky a materiály získané z mezinárodních 

styků; 
e. zúčastňovat se mezinárodních jednání pořádaných organizacemi, jichž 

je Svaz členem; 
f. navrhovat a volit své zástupce do orgánů Svazu. 

 
6. Povinnosti kolektivního člena: 

a. dodržovat stanovy Svazu; 
b. dodávat statistické údaje tak, jak odsouhlasilo zasedání Svazu; 



c. platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši; 
d. platit ostatní finanční prostředky související s pokrytím nákladů na 

činnost Svazu včas a ve stanovené výši; 
e. spolupracovat při uskutečňování odborných akcí pořádaných Svazem. 

 
7. Každý kolektivní člen má jeden hlas. 

 
 

Článek VI. 
Čestné členství 

 
1. Čestným členem může být každý občan České republiky starší 18-ti let. 

 
2. Čestné členství vzniká registrací u manažera Svazu na návrh individuálního 

nebo kolektivního člena a následným schválením na zasedání Svazu. 
 

3. Čestné členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení ze Svazu, 
vyloučením člena, úmrtím. O vyloučení člena rozhoduje zasedání Svazu. 
 

4. Práva čestného člena: 
a. zúčastňovat se zasedání Svazu; 
b. podávat návrhy, připomínky, stížnosti a obracet se s dotazy na Svaz; 
c. předkládat návrhy na uspořádání odborných akcí, kursů apod.; 
d. využívat zkušenosti, poznatky a materiály získané z mezinárodních 

styků; 
e. požadovat informace o akcích Svazu. 

 
5. Povinnosti čestného člena: 

a. dodržovat stanovy Svazu; 
b. hájit zájmy a poslání Svazu a svojí činností a jednáním přispívat k jeho 

dobrému jménu; 
c. spolupracovat při uskutečňování odborných akcí pořádaných Svazem. 

 
6. S čestným členstvím je spojen pouze hlas poradní. 

 
 

Článek VII. 
Orgány Svazu 

 
1. Orgány Svazu jsou zasedání Svazu, výbor Svazu.  

 
 

Článek VIII. 
Zasedání Svazu 

 
1. Zasedání Svazu je nejvyšším orgánem Svazu. 

 
2. Do působnosti zasedání Svazu náleží: 

a. volit a odvolávat členy výboru Svazu; 
b. volit, odvolávat a stanovovat kompetence manažera Svazu; 



c. rozhodovat o přijetí nových členů; 
d. rozhodovat o vyloučení členů; 
e. rozhodovat o změně stanov; 
f. rozhodnout o zrušení Svazu s likvidací nebo o jeho přeměně; 
g. schvalovat a projednávat zprávu o hospodaření s majetkem Svazu; 
h. schvalovat rozpočet Svazu; 
i. stanovovat výši, splatnost a způsob vybírání členských příspěvků; 
j. stanovovat výši a splatnost ostatních finančních prostředků potřebných 

na zabezpečení činnosti Svazu; 
k. rozhodovat o dalších skutečnostech, jak to vyplývá z těchto stanov. 

 
3. Zasedání Svazu je schopno usnášet se za účasti většiny členů Svazu. K přijetí 

usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných v době usnášení; každý 
člen má jeden hlas s tím, že k poradnímu hlasu se nepřihlíží. 
 

4. Zasedání Svazu se konají zpravidla 4x ročně. Náklady na čtvrtletní zasedání 
budou hrazené z účtu Svazu, náklady na výroční zasedání budou hrazeny 
rovněž z účtu Svazu. 

 
 

Článek IX. 
Rozhodování „per rollam“ 

 
1.  Veškeré záležitosti, jejichž rozhodování spadá do působnosti Zasedání Svazu, 

mohou být, na návrh předsedy Výboru Svazu, rozhodovány členy Svazu mimo 
Zasedání Svazu (dále „per rollam“).   

 
2.  Při rozhodování „per rollam“ se postupuje tak, že předseda Výboru Svazu zašle 

konkrétní návrh usnesení k hlasování „per rollam“, včetně všech potřebných 
informací k jeho přijetí, členům Svazu prostřednictvím e-mailu, popř. 
doporučenou poštou na adresu sídla člena Svazu. Člen Svazu se k návrhu 
usnesení vyjádří nejpozději do 15 (patnácti) dnů od jeho doručení, a to takovým 
způsobem, aby bylo jasné, zda s návrhem usnesení souhlasí, nesouhlasí, či se 
zdržuje hlasování.  

 
3.  Rozhodnutí učiněné „per rollam“ je platně přijato pouze v případě, že s návrhem 

usnesení souhlasí nadpoloviční většina všech členů Svazu. Je-li usnesení členů 
Spolku přijato „per rollam“, předseda Svazu jeho podepsané vyhotovení rozešle 
členům Spolku.  

 
 

Článek X. 
Výbor Svazu 

 
1. Výbor Svazu je kolektivním statutárním orgánem Svazu, který je tvořen 

předsedou a místopředsedou. 
 

2. Předseda a místopředseda jednají a podepisují jménem Svazu samostatně. 
 

3. Funkční období předsedy a místopředsedy je dvouleté.  



 
 

Článek XI. 
Manažer Svazu 

 
1. Do působnosti manažera Svazu náleží zejména: 

a. navrhovat výši, splatnost a způsob vybírání členských příspěvků; 
b. navrhovat výši ostatních finančních prostředků potřebných na 

zabezpečení činnosti Svazu; 
c. přijímat přihlášky nových členů; 

d. evidovat placení členských příspěvků a ostatních finančních prostředků 
zabezpečujících činnost Svazu; 

e. vést finanční hospodaření Svazu; 

f. zpracovávat údaje pro statistiku; 

g. zabezpečovat styk se sekretariáty organizací, s nimiž spolupracuje, 
případně s ostatními odbornými společnostmi; 

h. analyzovat legislativní a odborné dokumenty, zejména z problematiky 

obalového průmyslu;  

i. připravovat stanoviska a návrhy na opatření vyplývající z legislativy; 

j. zabezpečovat přehled o české a evropské legislativě, zejména z 

problematiky obalového průmyslu; 

k. koordinovat projekty Svazu; 

l. vykonávat další činnosti uložené zasedáním Svazu. 
 

2. Manažer Svazu se účastní jednání výboru Svazu. 
 
 

Článek XII. 
Hospodaření 

 
1. Příjmy Svazu jsou: 

a. členské příspěvky individuálních a kolektivních členů; 
b.  finanční prostředky od kolektivních členů; 
c.  dotace, subvence a dary cizích subjektů; 
d.  sponzorské dary. 

 
2. Náklady Svazu jsou: 

a. roční členský příspěvek organizacím, jichž je Svaz členem; 

b. náklady na organizační práce a činnost manažera Svazu; 

c. jiné další poplatky spojené s běžnou činností Svazu. 

 

3. Rozpočet hospodaření připraví manažer Svazu k projednání na 1. zasedání 

Svazu v daném kalendářním roce. 

 
4. Hospodaření se vykonává podle obecně platných předpisů. 

 
 



Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace Svazu. 

 
2. Každý nově přijatý člen Svazu má nárok na jedno vyhotovení platných stanov 

Svazu. 

 
3. Přílohou stanov je Etický kodex členů Svazu výrobců vlnitých lepenek ze dne 

8.7.2004. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toto je úplné znění stanov Svazu výrobců vlnitých lepenek, z.s. ze dne 18.2.2010, ve 
znění po schválení jejich změny na zasedání Svazu konaném dne 
6.12.2017, 19.6.2019 a 21.1.2020.  
 
V Praze, dne 21.1.2020 
 
Sig. 
Walo Hinterberger, předseda 


