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Stanovy Svazu průmyslu druhotných surovin ČR
ve znění dodatků 1 – 10

Platnost: 4. 11. 2014; Účinnost: 4. 11. 2014

STANOVY
(Úplné znění)

I. Základní ustanovení
Článek 1
Vznik svazu, jeho název a sídlo
1. Svaz průmyslu druhotných surovin je dobrovolným zájmovým sdružením a vyvíjí svoji činnost od 1.
ledna 1992 na základě zakladatelské smlouvy z 23. července 1991. Zaregistrován je u Obvodního
úřadu v Praze 2 podle § 20i odst. 2 zákona č. 509/91 Sb. pod registračním číslem 31/149/97.
2. Svaz je právnickou osobou a je rovněž živnostenským společenstvem ve smyslu § 3, odst. 1 a 5
Zákona ČNR č. 301/92 Sb.
3. Svaz je registrován pod názvem:
SPDS ČR
Svaz průmyslu druhotných surovin ČR
(dále jen svaz)
4. Sídlem svazu a jeho sekretariátu je Praha

Článek 2
Poslání a úkoly svazu
1. Posláním svazu je, na základě dobrovolnosti, sdružovat právnické osoby, které podnikají v oblasti
nakládání s odpady a druhotnými surovinami a dále osoby, jejichž činnost s tím souvisí.
2. Cílem svazu je vykonávat činnosti ve prospěch odborných, hospodářských, právních a
společenských zájmů svých členů.
3. Předmětem činnosti svazu je řešení obecné problematiky podnikání jeho členů v oblasti nakládání
s odpady a druhotnými surovinami.
Jmenovitě jde o problematiku:
a/ speciálního postavení členů v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, docenění významu
sběru, výkupu a úpravy odpadů a druhotných surovin a jejich optimálního využívání,
b/ ochrany zájmů členů svazu,
c/ podpory spolupráce mezi členy svazu podle požadavků členů,
d/ utváření vztahu ke státním orgánům,
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e/ uplatnění aktivní úlohy svazu v zákonodárném procesu,
f/ zvyšování odbornosti členů v dané oblasti,
g/ usilování o dodržování kodexu etických norem při provozování podnikatelské činnosti v oblasti
nakládání s odpady a druhotnými surovinami jakožto specifickou kategorií znovu využitelných
odpadů,
h/ zajišťování spolupráce svazu a jeho členů s jinými sdruženími,
i/ zajišťování zahraničních styků s m.n.o. B.I.R. a dalšími partnery a institucemi z oboru recyklace
odpadů a druhotných surovin v rozsahu pověření členy.
4. Svaz může plnit i funkci organizace zaměstnavatelů a je partnerem ústředních orgánů státní správy
a po dohodě členů i odborných svazů České republiky v projednávání příslušných organizačně
právních, hospodářských, ekonomických i pracovně právních otázek činnosti členů.
5. Svaz plní především činností svých orgánů funkci koordinačního, informačního a konsultačního
Centra. Právnickým osobám v oblasti podnikání na úseku odpadů a druhotných surovin poskytuje
různé služby, potřebné pro jejich hospodářskou, výrobní, poradenskou, zprostředkovatelskou a
další činnost.
Jedná se zejména o:
a/ průzkum trhu v hlavních sortimentech v oblasti sběru, výkupu, úpravy a výroby a v návaznosti
k tomu řešení otázek odbytu podle požadavků členů svazu,
b/ poradenskou činnost, vykonávanou pro členy svazu, orgány státní správy a další právnické
osoby, zprostředkování know-how a poskytování aktuálních informací,
c/ spolupráci s dodavatelskými a odběratelskými organizacemi a podnikatelskými subjekty a
organizování společných opatření k optimálnímu využívání odpadů a druhotných surovin,
d/ organizování kontraktačních jednání pro hospodářské subjekty v oboru druhotných surovin,
e/ osvětovou práci ve vztahu k odborné a laické veřejnosti podle dohody členů svazu,
f/ poskytování analytických a prognostických podkladů pro oblast cen, trhu, výrobních technologií
a řešení ekologických problémů recyklace,
g/ účelné vykonávání dalších činností, na nichž se členové dohodnou formou rozhodnutí
nejvyššího orgánu svazu.

II. Orgány svazu a vymezení jejich působnosti
Článek 3
Orgány svazu
1. Orgány svazu jsou:





valná hromada
představenstvo
výkonný ředitel svazu
dozorčí rada
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Článek 4
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazu.
2. Do působnosti valné hromady patří:
a/ konkretizace úkolů, vyplývajících z předmětu činnosti na období mezi zasedáními valné hromady
svazu,
b/ volba členů představenstva, kteří jsou voleni na dobu 4 let,
c/ projednání a schválení roční účetní uzávěrky a výroční zprávy svazu,
d/ rozhodování o finančním rozpočtu a použití majetku svazu /čl.8/, projednání a schválení
členských příspěvků a úhrad za služby pro členy svazu formou členských smluv,
e/ projednání zpráv o činnosti sekretariátu a ostatních orgánů svazu,
f/ rozhodování o přijetí nebo vyloučení člena svazu,
g/ rozhodování o změnách nebo doplnění stanov svazu,
h/ potvrzování jmenování pomocných odborných komisí /sekcí/ pro řešení dílčích problémů svazu,
i/ rozhodnutí o ukončení činnosti svazu a majetkovém vypořádání
3.

Valnou hromadu svolává minimálně dvakrát ročně výkonný ředitel svazu podle rozhodnutí
představenstva písemnou pozvánkou odeslanou nejpozději 14 dnů před konáním k rukám
statutárního orgánu člena svazu. V pozvánce musí být uveden program, místo, den a hodina
konání valné hromady.

4. Představenstvo musí svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to sekretariát, dozorčí rada
nebo minimálně 3 řádní členové svazu, a to do jednoho měsíce ode dne doručení písemné
žádosti.
5. Valné hromady se zúčastní statutární orgán člena svazu /nebo jím pověřený zástupce - čl. 12 odst.
3/.
6. Valná hromada je oprávněna v odůvodněných případech převzít rozhodování v kterékoliv otázce,
je-li to v zájmu dosažení lepšího výsledku.
7. Valná hromada je schopna se usnášet jen za přítomnosti minimálně 3 řádných členů svazu.
8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů při
rozhodování o věcech uvedených v odst. 2 písm. b, c, e, g, h, j, se uskuteční další kolo hlasování.
9. Členové mohou přijímat v naléhavých případech rozhodnutí i mimo jednání valné hromady svazu, a
to tak, že k písemnému návrhu rozhodnutí se člen vyjádří statutárnímu orgánu svazu nejpozději
ve lhůtě v něm uvedené.
Nevyjádří-li se člen v této lhůtě, platí, že s návrhem souhlasí, tj. způsobem „per rollam“.
10. Valnou hromadu svazu řídí president svazu nebo jím pověřený vicepresident svazu.
11. Valné hromady se zúčastňuje výkonný ředitel svazu a jeho zástupce s hlasem poradním.
Zasedání valné hromady se dále mohou zúčastnit bez hlasovacího práva:
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mimořádní členové



předseda, příp. další členové dozorčí rady



další osoby, přizvané presidentem svazu

12. Ze zasedání valné hromady je pořizován zápis vč. přijatých úkolů, který obdrží všichni členové
svazu.

Článek 5
Představenstvo a oprávnění jednat jménem svazu
1. Představenstvo řídí činnost svazu mezi zasedáními valné hromady. Za svoji činnost odpovídá valné
hromadě.
2.

Za svaz se podepisují president svazu a výkonný ředitel svazu, tak, že se podepíší vedle
napsaného nebo vytištěného názvu, s výjimkou pracovněprávních úkonů, kde postačí podpis
výkonného ředitele svazu, který je podle soudního zápisu jeho statutárním zástupcem.

3.

Představenstvo je voleno valnou hromadou svazu. Má pět členů a tvoří jej president a čtyři
vicepresidenti. Volba se provádí tajným hlasováním na dobu čtyř let. Opětovná volba je možná.
Počet členů představenstva je možno rozšířit rozhodnutím valné hromady v případě, že se
rozšíří členská základna svazu.

4.

Představenstvo se schází podle potřeby, minimálně jedenkrát za tři měsíce. Zasedání
představenstva je kromě jeho zvolených členů přítomen i výkonný ředitel svazu a jeho zástupce
s hlasem poradním, podle rozhodnutí presidenta je možno přizvat i další hosty.

5. Do působnosti představenstva patří:
a/ rozhodování ve všech otázkách, které nejsou v působnosti valné hromady /čl. 4 odst. 2/,
b/ zajištění přípravy programu a svolání valné hromady svazu,
c/ kontrola plnění závěrů valné hromady,
d/ kontrola činnosti výkonného ředitele svazu
e/ jmenování a odvolání výkonného ředitele svazu, schvalování jeho platu, a rozhodování o jeho
odměnách
f/

návrhy na jmenování pomocných sekcí a odborných komisí pro řešení speciálních otázek,
vyplývajících z předmětu činnosti svazu,

g/ rozhodnutí o stanovení dodatečné lhůty pro zaplacení členského příspěvku a služeb,
poskytovaných svazem,
h/ schvalování návrhů vnitřních organizačních předpisů svazu, zpracovávaných a předkládaných
výkonným ředitelem svazu, schvalování organizační struktury sekretariátu.
Valná hromada může dle potřeby rozšířit působnost představenstva, případně ji odůvodněných
případech zúžit.
6. Činnost představenstva řídí president. Presidenta svazu zvolí členové představenstva ze svého
středu. Jeho práva a povinnosti jsou následující:


representuje svaz



je volen na období 4 let, opětovná volba je možná
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7.



prostřednictvím sekretariátu svolává a řídí jednání představenstva a valné hromady, které za
svou činnost odpovídá,



je oprávněn spolu s výkonným ředitelem svazu jednat jménem svazu a podepisovat /čl. 5,
odst. 2/,
je oprávněn výkonem své funkce pověřit dočasně jednoho z vicepresidentů v případech
nemožnosti vykonávat svou funkci

Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas presidenta.

8. Ze zasedání představenstva je pořizován zápis, který je zasílán všem členům svazu

Článek 6
Výkonný ředitel svazu
1.

K zajišťování činnosti svazu je zřízen sekretariát. Činnost sekretariátu řídí výkonný ředitel svazu,
jmenovaný do funkce představenstvem svazu. Rozsah práv a povinností výkonného ředitele
svazu upravuje smlouva, uzavřená s představenstvem svazu.

2. Výkonný ředitel svazu:
 odpovídá za přímý výkon předmětu činnosti svazu a za řádné plnění závěrů valné hromady
svazu a jeho představenstva,
 zajišťuje řádný výkon na úseku hospodaření s majetkem svazu a předkládá státním orgánům
účetní uzávěrku,
 připravuje podklady pro jednání představenstva, poskytuje mu bez zbytečného odkladu
všechny požadované informace
 o výsledcích své práce průběžně, bez požádání, informuje představenstvo svazu
3. Při výkonu svých povinností je výkonný ředitel svazu nezávislý. Respektuje doporučení funkcionářů
svazu a jiných orgánů. S ohledem na osobní odpovědnost je vázán pouze stanovami svazu,
smlouvou a platnými právními předpisy.
4. V oblasti pracovněprávních vztahů je oprávněn samostatně jednat jménem svazu.
5. Výkon funkce výkonného ředitele svazu není časově omezen, končí odstoupením nebo odvoláním.
6.

Výkonný ředitel svazu nesmí samostatně podnikat v oblastech souvisejících s předmětem činnosti
členů svazu bez souhlasu představenstva svazu. Výkonný ředitel svazu nesmí být zaměstnancem
subjektu, podnikajícího v oblastech, souvisejících s předmětem činnosti členů svazu. Pro
podnikání nebo souběžný pracovní poměr v jiném oboru platí pro výkonného ředitele svazu
oznamovací povinnost vůči představenstvu.

Článek 7
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada kontroluje činnost svazu. Za svou činnost odpovídá valné hromadě a podává jí zprávy
o své činnosti nejméně jedenkrát ročně.
2.

Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou svazu. Členem dozorčí rady nemůže
být člen představenstva svazu. Dozorčí rada je volena na období čtyř let, opětovné zvolení je
možné.

3. Činnost dozorčí rady řídí její předseda, kterého volí rada ze svých členů.
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4. Dozorčí rada je povinna provádět:
a/ ročně revizi hospodářské činnosti svazu,
b/ roční revizi účetní uzávěrky svazu,
c/ jakoukoli kontrolu, požádá-li o to řádný člen svazu nebo v případě, že má pochybnosti o
správné činnosti orgánů svazu,
d/ projednání námětů, stížností a připomínek členů svazu a navrhnout řešení představenstvu
svazu
5.

Členové dozorčí rady jsou oprávněni se zúčastňovat jednání představenstva a všech orgánů svazu
a jeho komisí a vyžadovat veškeré doklady, nutné pro svoji činnost.

6.

Předseda dozorčí rady je oprávněn požádat o svolání mimořádné valné hromady ve smyslu čl. 4,
odst. 4 stanov.

III. Úprava majetkových poměrů
Článek 8
Majetek svazu
1. Majetek svazu tvoří:
a/ prostředky získané z příspěvků zakládajících, příp. dalších členů, určené na základní vybavení
sekretariátu svazu
b/ členské příspěvky
c/ příjmy za služby poskytované svazem členům na základě členské smlouvy a další příjmy
z vlastní činnosti svazu,
d/ doplňkové příjmy / dary, účelové příspěvky státních orgánů a další /

Článek 9
Hospodaření svazu
1. Hospodaření svazu se řídí rozpočtem, který na období kalendářního finančního roku schvaluje valná
hromada. Součástí rozpočtu jsou členské příspěvky a příjmy za služby poskytované svazem podle
členské smlouvy. O způsobu vypořádání rozdílů vzniklých v hospodaření svazu rozhoduje valná
hromada.
2. Svaz nakládá s majetkem v souladu se zájmy svých členů.
3. Svaz vede podvojné účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
4. Výkonný ředitel svazu předkládá valné hromadě roční účetní uzávěrku podle zákona o účetnictví
prostřednictvím dozorčí rady a s jejím vyjádřením k projednání a schválení.
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IV. Vznik a zánik členství a placení členských příspěvků
Článek 10
Členství ve svazu
Svaz je otevřeným sdružením podnikatelských subjektů v oblasti nakládání s odpady a druhotnými
surovinami.
1. Řádným členem svazu se může stát každá právnická / čl. 2, odst. 1 /, která se v písemné
přihlášce zaváže, že bude plnit řádně povinnosti, které jsou uvedeny v rozhodnutí o založení
svazu a v jeho stanovách, zejména pak dodržovat kodex etických norem při podnikatelské
činnosti v oblasti nakládání s odpady a druhotnými surovinami.
2. Kolektivním členem se může stát právní subjekt, který působí v oblasti nakládání s odpady a
druhotnými surovinami.
3. Zprostředkovaným členem svazu se může stát právní subjekt, v němž má řádný člen kapitálový
podíl.
4. Mimořádným členem se mohou stát, na základě písemné přihlášky, zahraniční subjekty.
5. Členská přihláška se podává sekretariátu svazu.
6. O vzniku členství a jeho zrušení rozhoduje valná hromada většinou hlasů všech přítomných členů.
7. Členství zaniká:
a/ vystoupením člena ze svazu,
b/ vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady svazu,
c/

pozbytím platnosti koncese nebo živnostenského oprávnění v oblasti nakládání s odpady,
likvidace a recyklace odpadů a druhotných surovin kovových i nekovových,

d/ likvidací právnické osoby – člena svazu.
8. Ukončení členství ve svazu vystoupením je možné pouze za dodržení výpovědní lhůty 6 měsíců.
Výpověď musí být dána písemně doporučeným dopisem sekretariátu svazu. Nejpozději však k 30.
6. tak, aby členství bylo ukončeno koncem kalendářního roku.
Ukončení nebo zánik členství / čl. 10, odst. 7, 8 / neosvobozuje člena od zbývajících závazků,
zejména finanční povahy. S ukončením členství končí výkon všech členských práv a také právo na
majetek svazu, který je k disposici členům, s výjimkou postupu určeného pro případ zrušení svazu /
čl. 15 /.
9. Partnerem svazu se může stát právnická osoba, která působí mimo obor činnosti členů svazu dle
čl. 2 odst. 1 Stanov, která podporuje zájmy Svazu. Partnerem svazu se stane na základě písemné
žádosti, schválené představenstvem svazu, nebo na základě smlouvy uzavřené se Svazem.
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Článek 11
Vyloučení ze svazu
1. Vyloučení ze svazu může nastat, jestliže:
a/ člen se dopustil porušení stanov, porušení kodexu etických norem, jednal proti zájmům svazu,
nebo proti zájmům člena svazu,
b/ člen nezaplatil členský příspěvek nebo služby poskytované mu svazem podle členské smlouvy
a to ani přes upomenutí po uplynutí 30 denní lhůty poskytnuté mu podle ustanovení čl. 13
odst. 5 stanov.
2. Vyloučení se uskutečňuje na základě návrhu představenstva po schválení valnou hromadou. Před
projednáním návrhu na vyloučení musí být člen vyslechnut a má právo zúčastnit se projednávání
návrhu na valné hromadě. Rozhodnutí o vyloučení musí být členovi oznámeno písemně, včetně
uvedení důvodu.

Článek 12
Práva a povinnosti členů svazu
1. Všichni řádní členové svazu mají stejná práva a povinnosti.
2. Řádní, zprostředkovaní, kolektivní a mimořádní členové mají právo na využívání zařízení
sekretariátu, na služby a poradenskou činnost a odbornou podporu orgánů svazu ve všech
profesních, ekonomických, právních i sociálních otázkách, pokud spadají do oblasti úkolů svazu a
podílet se na činnosti svazu.
3. Při jednání valné hromady nebo při rozhodování dle ustanovení čl. 4, odst. 9 má každý řádný a
kolektivní člen jeden hlas. Hlasovací právo může uplatňovat pouze jeho vlastník nebo takový
zástupce řádného člena, který je k zastupování oprávněn na základě obchodně-právního záznamu
nebo z písemného či ústního pověření předsedajícímu valné hromady. Řádný člen se může nechat
zastupovat jiným řádným členem na základě písemného či ústního pověření předsedajícímu valné
hromady. Řádný člen může mít najednou nejvýše hlasy tří členů /jeden vlastní a 2 plné moci /.
4. Členové svazu jsou povinni:
a/ dodržovat podmínky stanov a etický kodex svazu,
b/ podporovat svaz při plnění jeho právních a stanovených úkolů,
c/ uhradit včas stanovené členské příspěvky a služby poskytované svazem podle členské smlouvy
/čl. 13, odst. 2,3/
d/ čestně a v požadovaných termínech dávat svazu potřebné informace v rozsahu, schváleném
valnou hromadou, s výhradou skutečností charakteru obchodního tajemství,
e/ sdělovat sekretariátu svazu neprodleně všechny změny, které u člena nastanou

Článek 13
Členské smlouvy a příspěvky
1. Každý řádný a zprostředkovaný člen je povinen uhradit členský příspěvek.
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2. Členský příspěvek činí 5.250,- Kč ročně pro řádného a kolektivního člena. Pro zprostředkovaného
člena činí 1.000,- Kč ročně.
3. Každý řádný člen je povinen uzavřít se svazem členskou smlouvu na kalendářní rok a podle ní hradit
služby poskytované svazem. Výše úhrad řádných členů za tyto služby je závislá na výši ročního
finančního obratu členské firmy. Na tomto základě schvaluje valná hromada sazebník členských
příspěvků a plateb za služby poskytované svazem. Služby jsou fakturovány čtvrtletně.
4. Členský příspěvek je splatný do 15. 1. běžného roku. Pokud je člen přijat v průběhu roku, uhradí
členský příspěvek do 15 dnů ode dne přijetí za člena.
5. V případě, že dojde k prodlení úhrady členského příspěvku nebo čtvrtletní faktury za služby
poskytované svazem podle členské smlouvy, je člen povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky. Nebude-li členský příspěvek nebo čtvrtletní faktura na úhradu služeb zaplacena do
30 dnů, rozhodne představenstvo o pozastavení práv člena, který je v prodlení, případně může
podat valné hromadě návrh na jeho vyloučení.
6. Mimořádní členové se finančně podílejí na činnostech zajišťovaných svazem ročním paušálním
příspěvkem ve výši 800,- EUR, splatným do 30 dnů po schválení přijetí mimořádného člena valnou
hromadou svazu.
6. Kolektivní členové se podílejí na činnostech zajišťovaných svazem ročním paušálním příspěvkem ve
výši 20 000 Kč, splatným do 30 dnů po schválení přijetí kolektivního člena valnou hromadou svazu.

V. Postup při provádění změn a doplňků stanov
Článek 14
Změny a doplňky stanov
1. Stanovy lze měnit a doplňovat jen formou rozhodnutí valné hromady na návrh představenstva nebo
řádného člena svazu.
2. Návrh změn a doplňků stanov připravuje a předkládá představenstvo v takovém časovém předstihu,
aby měl možnost tyto změny a doplňky řádně prostudovat každý člen svazu před valnou hromadou
svazu, na níž bude o změnách a doplňcích hlasováno.
3. Rozhodování o změnách a dodatcích stanov se řídí ustanovením čl. 4, odst. 2, písm. g stanov.

VI. Zrušení a zánik svazu
Článek 15
Zrušení svazu a naložení s likvidačním zůstatkem
1. Svaz může být zrušen rozhodnutím valné hromady o likvidaci svazu, nebo rozhodnutím o přechodu
majetku svazu na jeho právního nástupce, příp. z dalších zákonných důvodů. Svaz zaniká, pokud
s takovým rozhodnutím vysloví souhlas nejméně dvě třetiny řádných členů.
2.

V případě rozhodnutí o likvidaci svazu jmenuje valná hromada likvidátora, který provede likvidaci
analogicky, podle ustanovení §70 až 75 zákona č. 513/1991 Sb. /obchodního zákoníku/, není-li ve
stanovách uveden jiný způsob. Valná hromada určí, současně se jmenováním, odměnu
likvidátora.
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Článek 16
Zánik svazu
Svaz zanikne výmazem z registrace. Návrh na výmaz podá příslušnému registru likvidátor nejpozději
do 14 dnů po ukončení likvidace svazu.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Svaz byl založen na dobu neurčitou dnem 1. ledna 1992.
2. Stanovy byly přijaty dne 24. 4. 1996 a změněny:
Dodatkem
Dodatkem
Dodatkem
Dodatkem
Dodatkem
Dodatkem
Dodatkem
Dodatkem
Dodatkem
Dodatkem

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

1 ze dne 14. 3. 1997,
2 ze dne 3. 6. 1999,
3 ze dne 2. 1. 2001,
4 ze dne 2. 1. 2002,
5 ze dne 2. 10. 2008,
6 ze dne 25. 11. 2010,
7 ze dne 22. 11. 2012,
8 ze dne 17. 4. 2013 s účinností od 17. 4. 2013.
9 ze dne 24. 4. 2014 s účinností od 24. 4. 2014
10 ze dne 4. 11. 2014 s účinností od 4. 11. 2014.

3. Všechny dodatky 1 - 10 byly do tohoto znění zapracovány a tvoří tak úplné znění stanov.
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