
STANOVY 

Českého svazu plníren PB lahví a čerpacích stanic LPG, z.s. 

 
 

Článek I 
Název 

 
1. Český svaz plníren PB lahví a čerpacích stanic LPG, z.s. (dále jen „Svaz“) je dobrovolnou 

zájmovou organizací právnických a fyzických osob, jejichž hlavní činností je podnikání v oboru 
zkapalněných ropných plynů na území České republiky. 
 

2. Zkrácený název Svazu je ČSPPB. 
 
 

Článek II 
Sídlo 

 
1. Svaz má celostátní působnost a sídlí v České republice. 

 
 

Článek III 
Poslání a činnost svazu 

 
1. Posláním Svazu je napomáhat svojí činností k podpoře a všestrannému rozvoji podnikání a 

odborných a obchodních vztahů svých členů v oboru zkapalněných ropných plynů na území 
České republiky. 

 
2. Hlavní činnost Svazu spočívá v 

a. obhajobě a prosazování zájmů svých členů v oblasti plnění tlakových nádob plyny; 
b. aktivní účasti na utváření a implementaci legislativy v oboru plnění tlakových nádob 

plyny, včetně připomínkování norem, a to jak v rámci České republiky, tak na úrovni 
Evropské unie; 

c. zajišťování rovných podnikatelských podmínek pro všechny subjekty podnikající 
v oboru plnění tlakových nádob plyny na území České republiky; 

d. zajištění veškerých činností upravujících nakládání se směsí propan butan ve vztahu 
k plnění tlakových nádob plyny; 

e. kontrole dodržování právních, technických a etických norem při nakládání se 
zkapalněnými ropnými plyny, zejména z hlediska bezpečnosti a tvorby požárních 
předpisů, a aktivní účasti na utváření a implementaci legislativy týkající se bezpečného 
využívání zkapalněných ropných plynů; 

f. informování veřejnosti prostřednictvím médií, včetně Internetu, o veškerých možných 
problémech, které souvisejí s činností plnění tlakových nádob plyny; 

g. vydávání odborných studií a publikací; 
h. spolupráci s příslušnými státními orgány, jakož i odbornými organizacemi a profesními 

svazy (Hospodářská komora aj.); 
i. rozvíjení národní i mezinárodní spolupráce se subjekty působícími v oblasti plnění 

tlakových nádob plyny, včetně účasti na odborných a vědeckých projektech;  
j. zajištění zastupování svých členů v případných správních a soudních řízeních, vyjma 

řízení trestněprávního; 



k. pořádání vzdělávacích aktivit (školení, přednášek, seminářů aj.) zaměřených na 
problematiku plnění tlakových nádob plyny za účelem rozšíření právních a odborných 
znalostí svých členů; 

l. podpoře a stimulaci obchodních, odborných a společenských aktivit, jakož i jiných 
iniciativ svých členů, především ve formě poradenství a odborných konzultací, 
poskytování informačního a analytického servisu a zajišťování propagace a reklamy; 

m. moderace vztahů a případných sporů mezi svými členy; 
n. realizaci jakýchkoliv jiných aktivit, které přispívají k dosažení poslání Svazu v souladu 

s těmito stanovami.   
 

3. Svaz poskytuje služby především svým členům a v rámci možností a kapacit také ostatním 
zájemcům na smluvní bázi. 
 

4. Služby poskytované Svazem, na které budou vynaloženy zvláštní náklady, jsou zpoplatněny. 
 
 

Článek IV 
Členství ve svazu 

 
1. Členství ve Svazu je dobrovolné. 

 
2. Členem Svazu se může stát plně svéprávná fyzická osoba či osoba právnická, která souhlasí 

s posláním a stanovami Svazu, a to v režimu: 
a. řádný člen, 
b. přidružený člen, 
c. čestný člen. 

 
3. Řádným členem Svazu se může stát fyzická či právnická osoba, která podniká v oboru plnění 

tlakových nádob plyny na území České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy, a 
to tak, že vlastní anebo má pronajatou plnírnu. 

 
4. Přidruženým členem Svazu se může stát fyzická či právnická osoba, která podniká na území 

České republiky v příbuzných oborech souvisejících se zkapalněnými ropnými plyny 
(montážních a servisních službách, přepravě zkapalněných ropných plynů aj.), jakož i jiná 
fyzická či právnická osoba sympatizující s činností Svazu, pokud naplní ustanovení těchto 
stanov.   

 
5. O přijetí uchazeče za řádného či přidruženého člena rozhoduje na základě přihlášky členství a 

doporučení nejméně tří členů Svazu statutární orgán Svazu. Rozhodnutí statutárního orgánu 
Svazu ohledně nepřijetí uchazeče za řádného či přidruženého člena může na základě žádosti 
podané uchazečem přezkoumat kontrolní orgán Svazu, jehož rozhodnutí je konečné. 
 

6. Svaz vede seznam členů, a to v elektronické podobě. Svaz dále zpřístupňuje na svých webových 
stránkách seznam členů, kteří k uveřejnění dají svůj souhlas. Zápisy a výmazy v seznamu členů 
zajišťuje statutární orgán Svazu.  
 

7. Členství ve Svazu zaniká: 
a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení statutárnímu orgánu Svazu; 
b. rozhodnutím statutárního orgánu Svazu o vyloučení řádného či přidruženého člena 

v případě, kdy tento člen závažným způsobem poškodí zájmy Svazu nebo poruší jeho 
stanovy, popř. je v prodlení s platbou členského příspěvku nebo jeho části po dobu 
delší než jeden kalendářní měsíc a nezjedná ani v poskytnuté přiměřené lhůtě nápravu 



– proti rozhodnutí statutárního orgánu Svazu může člen podat odvolání ke 
kontrolnímu orgánu Svazu, a to do patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy se dozvěděl 
nebo mohl dozvědět o svém vyloučení; rozhodnutí kontrolního orgánu Svazu ohledně 
vyloučení řádného či přidruženého člena je konečné; 

c. rozhodnutím statutárního orgánu Svazu o odejmutí čestného členství v případě, kdy 
čestný člen závažným způsobem poškodí zájmy Svazu nebo poruší jeho stanovy a 
nezjedná ani v poskytnuté přiměřené lhůtě nápravu; 

d. úmrtím člena - fyzické osoby či zánikem člena - právnické osoby. 
 

8. Zánikem členství není dotčena povinnost člena zaplatit Svazu splatné členské příspěvky a 
vyrovnat ostatní závazky vůči němu. Při zániku členství se členovi nevrací již zaplacený členský 
příspěvek na příslušný kalendářní rok.  
 

9. Řádný člen Svazu má právo: 
a. účastnit se činnosti Svazu za podmínek stanových těmito stanovami, zejména 

předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům, případně i odborným komisím 
Svazu; 

b. být informován o činnosti Svazu; 
c. volit a být volen za podmínek stanovených těmito stanovami do orgánů Svazu; 
d. navrhovat kandidáty a být jmenován do odborných komisí Svazu; 
e. účastnit se za podmínek stanovených těmito stanovami jednání orgánů a odborných 

komisí Svazu; 
f. využívat služeb a veškerých výsledků činnosti Svazu; 
g. používat logo Svazu za podmínek stanovených těmito stanovami; 
h. požádat předsedu kontrolního orgánu Svazu o mediaci sporu mezi členy. 

 
10. Řádný člen Svazu má povinnost:  

a. dodržovat tyto stanovy Svazu; 
b. dodržovat veškerá technická pravidla pro provoz plnírny, skladování a opravy PB láhví; 
c. dodržovat při své podnikatelské činnosti právní řád České republiky a zásady 

hospodářské soutěže; 
d. zdržet se při své podnikatelské činnosti jakýchkoli nekalých obchodních praktik; 
e. přispívat svojí činností k naplňování poslání a cílů Svazu; 
f. poskytovat Svazu pravdivé a komplexní údaje o své podnikatelské činnosti, jakož i 

informace, které jsou nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti Svazu s výjimkou 
informací, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství anebo jsou utajovanými 
skutečnostmi podle zvláštního zákona; 

g. zachovávat mlčenlivost v případech, kdy k tomu dá Svaz pokyn; 
h. platit členský příspěvek na daný kalendářní rok; 
i. platit mimořádný členský příspěvek, který bude odsouhlasen členkou schůzí; 
j. poskytovat Svazu údaje potřebné pro evidenci členů; 
k. dodržovat a plnit rozhodnutí orgánů Svazu; 
l. zúčastnit se na vyzvání kontrolního orgánu Svazu mediace; 
m. hájit pověst a dobré jméno Svazu; 
n. chránit a prosazovat oprávněné zájmy Svazu;  
o. zdržet se čehokoliv, čím by mohl snížit vážnost nebo důstojnost Svazu, ostatních členů 

Svazu nebo svého členství ve Svazu. 
 

11. Přidružený člen Svazu má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, s výjimkou práva 
schvalovat stanovy a jejich změny, volit a být volen do orgánů Svazu, popř. jiného práva, které 
mu odepře rozhodnutím kontrolní orgán Svazu. 

 



12. Čestný člen Svazu má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, s výjimkou povinnosti platit 
členský příspěvek, práva hlasovat na členské schůzi Svazu, práva volit a být volen do orgánů 
Svazu, popř. jiného práva, které mu odepře rozhodnutím kontrolní orgán Svazu. 

 
 

Článek V 
Orgány svazu 

 
1. Orgány Svazu jsou: 

a. Členská schůze, 
b. Předsednictvo, 
c. Kontrolní komise. 

 
2. Svaz může k efektivnějšímu naplňování svého poslání zřizovat odborné komise. Zřízení 

odborné komise je v působnosti Předsednictva Svazu.  
 

3. Orgány a odborné komise Svazu jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny 
svých členů a rozhodují veřejným hlasováním nadpoloviční většinou přítomných členů, 
nestanoví-li tyto stanovy jinak. V případě volby a odvolání členů Předsednictva a Kontrolní 
komise Svazu se většina počítá z počtu řádných členů přítomných na členské schůzi Svazu. 
Každý člen orgánu a odborné komise Svazu má jeden hlas. V případě, že se člen Svazu aktivně 
účastí činnosti odborné komise, náleží mu na členské schůzi jeden další hlas.  

 
4. Opakovaný výkon funkcí v orgánech Svazu je přípustný. 

 
 

Článek VI 
Členská schůze 

 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Svazu; schází se ve formě členské schůze řádných a 

přidružených členů. 
 

2. Členská schůze hlasy řádných členů 
a. schvaluje stanovy Svazu a jejich změny; 
b. volí a odvolává členy Předsednictva a Kontrolní komise Svazu. 

 
3. Členská schůze hlasy řádných a přidružených členů 

a. schvaluje platební řád, který stanovuje výši a termín úhrady členského příspěvku na 
příslušný kalendářní rok a výši příspěvku v rámci případné partnerské spolupráce; 

b. odsouhlasuje znění partnerských a jiných smluv uzavíraných Předsednictvem jménem 
Svazu; 

c. schvaluje zprávu o činnosti a návrh rozpočtu Svazu na další období, předložené 
Předsednictvem Svazu; 

d. schvaluje výroční zprávu, zprávu o hospodaření (včetně řádné účetní závěrky) a revizní 
zprávu Svazu za minulé období, předložené Předsednictvem Svazu; 

e. zaujímá stanoviska a přijímá závěry k důležitým otázkám činnosti Svazu, které jí 
předloží Předsednictvo nebo Kontrolní komise Svazu. 
 

4. Účastníky členské schůze jsou pouze řádní a přidružení členové s výjimkou členů, kteří jsou 
v prodlení s platbou členského příspěvku na příslušný kalendářní rok; čestní členové se mohou 
účastnit zasedání členské schůze jako hosté bez práva hlasovat. Za právnické osoby se účastní 



členské schůze jejich statutární orgán, popř. jím zmocněná osoba na základě písemné plné 
moci.  
 

5. Členskou schůzi svolává Předsednictvo Svazu podle potřeby, nejméně dvakrát ročně, a to vždy 
nejpozději do 30. června a 31. prosince každého kalendářního roku. Členská schůze se svolává 
písemnou pozvánkou doručovanou alespoň patnáct kalendářních dnů přede dnem zasedání 
doporučeným dopisem nebo na e-mailovou adresu, kterou Svaz eviduje u člena v jeho 
přihlášce, případně předáním písemné pozvánky proti podpisu člena, s uvedením místa, času 
a programu zasedání.  
 

6. Předseda Předsednictva Svazu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do jednoho kalendářního měsíce, poté, co o tom rozhodne 
Předsednictvo či Kontrolní komise Svazu nebo o to písemně požádá nejméně jedna polovina 
řádných a přidružených členů Svazu. V případě, že Předseda Předsednictva Svazu nesvolá 
členskou schůzi, ačkoliv je k tomu podle těchto stanov povinen, svolá mimořádnou členskou 
schůzi Předseda Kontrolní komise Svazu nebo jím pověřený člen Kontrolní komise Svazu, 
případně řádný či přidružený člen Svazu písemně pověřený nejméně jednou polovinou řádných 
a přidružených členů Svazu.  

 
7. Nesejde-li se ve stanovený čas nadpoloviční většina řádných a přidružených členů Svazu, svolá 

Předseda Předsednictva Svazu nebo jím pověřený člen Předsednictva Svazu do třiceti minut 
náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu. 
 

8. Hlasování na členské schůzi probíhá veřejně; v případech, kdy o tom členská schůze rozhodne, 
hlasuje se tajně.  
 

9. Členská schůze může přijímat rozhodnutí i mimo své zasedání elektronickou formou (e-
mailem) s využitím technických prostředků (hlasování per rollam). Osoba, která je jinak 
oprávněna svolat členskou schůzi, zašle řádným a přidruženým členům Svazu návrh usnesení 
k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Tato lhůta nesmí být 
kratší než pět pracovních dnů. Nevyjádří-li se řádný či přidružený člen Svazu ve stanovené 
lhůtě, platí, že souhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, oznámí členům Svazu výsledky 
hlasování a přijatá usnesení. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem 
řádným a přidruženým členům Svazu.  

 
10. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání členské schůze v zaslané pozvánce, lze 

rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech řádných a přidružených členů Svazu 
oprávněných o ní hlasovat.  

 
11. O obsahu zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který se předává Kontrolní komisi Svazu a 

následně se zakládá do archivní dokumentace Svazu, uchovávané v sídle Svazu.  
 

12. Řádný i přidružený člen Svazu se může při zasedání členské schůze nechat zastoupit jiným 
řádným či přidruženým členem Svazu, a to na základě písemné plné moci s úředně ověřeným 
podpisem (tzv. delegátem). 

 
 

 Článek VII 
Předsednictvo 

 
1. Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem Svazu; má tři členy, a to Předsedu a dva 

Místopředsedy. Funkční období členů Předsednictva Svazu je dvouleté.  



 
2. Zasedání Předsednictva Svazu svolává Předseda nebo jím pověřený člen Předsednictva, a to 

podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku. Předsednictvo Svazu je povinno ke každému 
svému zasedání přizvat členy Kontrolní komise Svazu. 

 
3. Předsednictvo Svazu rozhoduje hlasováním svých členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas Předsedy Předsednictva. Přípustné je i rozhodování Předsednictva v písemné formě nebo 
elektronickou formou (e-mailem) s využitím technických prostředků. Ze zasedání 
Předsednictva Svazu se pořizuje zápis, který se předává Kontrolní komisi Svazu a následně se 
zakládá do archivní dokumentace Svazu, uchovávané v sídle Svazu. 

 
4. Předsednictvo Svazu 

a. volí ze svého středu Předsedu a dva Místopředsedy; 
b. řídí činnost Svazu v období mezi členskými schůzemi Svazu; 
c. stanoví náplň činnosti Svazu; 
d. připravuje zprávu o činnosti a návrh rozpočtu Svazu na další období a předkládá je 

členské schůzi Svazu; 
e. připravuje výroční zprávu a předkládá ji členské schůzi Svazu; 
f. rozhoduje ve věcech členství ve Svazu; 
g. zřizuje odborné komise s trvalou nebo časově omezenou působností a řídí jejich 

činnost; 
h. rozhoduje o uzavírání partnerských a jiných smluv jménem Svazu, přičemž před 

podpisem takovýchto smluv požádá o odsouhlasení uvedených dokumentů členskou 
schůzi; 

i. rozhoduje o uzavírání pracovněprávních smluv a dohod se zaměstnanci Svazu; 
j. připravuje a navrhuje případné změny stanov a předkládá je členské schůzi Svazu; 
k. vydává interní předpisy Svazu a provádí jejich závazný výklad; 
l. stanoví interním předpisem bližší podmínky užívání loga Svazu; 
m. odpovídá za řádné hospodaření Svazu a plnění povinností vůči státním a jiným 

veřejným orgánům, především za dodržování schváleného rozpočtu, vedení 
potřebných evidencí a plnění odvodových povinností.  

 
5. Předsednictvo Svazu se ve své činnosti řídí stanovami, usneseními členských schůzí, pokyny 

Kontrolní komise a schváleným rozpočtem Svazu. 
 

6. Člen Předsednictva Svazu je oprávněn ze své funkce odstoupit; jeho mandát zaniká doručením 
písemného oznámení o odstoupení Předsednictvu Svazu. 

 
7. Jménem Svazu jednají Předseda a alespoň jeden Místopředseda Předsednictva Svazu, a to tak, 

že k otisku razítka Svazu připojí své vlastnoruční podpisy.   
 

8. Předsednictvo Svazu může pověřit i další osoby k jednání za Svaz a v plné moci jim určit rozsah 
jejich zástupčího oprávnění.  

 
9. Předseda Předsednictva Svazu: 

a. reprezentuje Svaz navenek; 
b. koordinuje a řídí činnost Předsednictva Svazu; 
c. v součinnosti s předsedou Kontrolní komise Svazu koordinuje činnost jiných orgánů a 

odborných komisí Svazu. 
 
  
 



 Článek VIII 
Kontrolní komise 

 
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Svazu; má tři členy, a to Předsedu a dva ostatní členy. 

Funkční období členů Kontrolní komise Svazu je dvouleté. Členové Kontrolní komise jsou voleni 
členskou základnou na členské schůzi.   
 

2. Zasedání Kontrolní komise svolává Předseda nebo jím pověřený člen Kontrolní komise, a to 
podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku.   

 
3. Kontrolní komise rozhoduje hlasováním svých členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

Předsedy Kontrolní komise. Přípustné je i rozhodování Kontrolní komise v písemné formě nebo 
elektronickou formou (e-mailem) s využitím technických prostředků. Ze zasedání Kontrolní 
komise Svazu se pořizuje zápis, který se zakládá do archivní dokumentace Svazu, uchovávané 
v sídle Svazu. 

 
4. Kontrolní komise Svazu 

a. kontroluje činnost Svazu, především hospodaření a plnění rozpočtu Svazu a plnění 
usnesení členských schůzí Svazu; 

b. upozorňuje Předsednictvo Svazu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich 
odstranění; 

c. připravuje zprávu o hospodaření (včetně řádné účetní závěrky) a revizní zprávu Svazu 
za minulé období a předkládá je členské schůzi Svazu.  

 
5. Kontrolní komise se ve své činnosti řídí stanovami a usneseními členských schůzí Svazu.  

 
6. Kontrolní komise je oprávněna udělovat Předsednictvu Svazu pokyny a má právo vyžadovat a 

dostávat od Předsednictva vysvětlení a doložení jakýchkoliv záležitostí spojených s činností 
Svazu. 

 
7. Členové Kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se 

činnosti Svazu. Všechny orgány a odborné komise Svazu a všichni členové Svazu jsou povinni 
poskytovat Kontrolní komisi součinnost potřebnou pro výkon její pravomoci. 
 

8. Členové Kontrolní komise mají právo účastnit se jednání všech orgánů a odborných komisí 
Svazu; udělí se jim přednostně slovo, kdykoliv o to požádají. 

 
9. Členové Kontrolní komise uskutečňují mediaci mezi členy Svazu na základě žádosti člena 

Svazu.   
 

 
Článek IX 

Hospodaření 
  

1. Svaz hospodaří podle zprávy o činnosti a rozpočtu schválených členskou schůzí pro příslušný 
kalendářní rok. 
 

2. Finančními zdroji Svazu jsou: 
a. příspěvky řádných a přidružených členů Svazu;  
b. individuální a firemní dary; 
c. partnerská plnění; 
d. granty, dotace a jiné prostředky z veřejných rozpočtů;  



e. výnosy z vlastní činnosti Svazu; 
f. ostatní příjmy; 

finanční zdroje Svazu se použijí zejména na úhradu jeho nákladů a dosahování cílů dle těchto 
stanov.  
 

3. Svaz vede účetnictví podle platných právních předpisů. Účetním obdobím je kalendářní rok.  
 

4. Svaz odpovídá za své závazky veškerým majetkem. Členové neručí za závazky Svazu. 
  
  

 Článek X 
Logo svazu 

 
1. Členové Svazu jsou oprávněni používat k označování svých provozoven, výrobků a služeb logo 

Svazu, bude-li pro tyto účely vypracováno. Bližší podmínky užívání loga Svazu stanoví interním 
předpisem Předsednictvo Svazu.  
 

2. Členové Svazu jsou povinni při používání loga Svazu dodržovat právní předpisy týkající se 
ochrany autorských práv a práv průmyslového vlastnictví.   

 
 

Článek XI 
Zrušení svazu 

 
1. Svaz se zrušuje rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech řádných a přidružených členů Svazu 

přijatým na členské schůzi.  
 

2. O následném majetkovém vypořádání, včetně jmenování likvidátora, rozhoduje členská schůze 
Svazu v souladu s doporučeními Předsednictva a Kontrolní komise Svazu. Případný likvidační 
zůstatek může být použit pouze pro obecně prospěšné účely. 
 

3. Veškeré záležitosti související se zrušením Svazu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Článek XII 
Všeobecná a závěrečná ustanovení 

 
1. Svaz byl založen na dobu neurčitou. 

 
2. Znění těchto stanov je platné a účinné ke dni schválení členskou schůzí Svazu ke dni 27.6.2019. 

Tyto stanovy mění a nahrazují stanovy Svazu přijaté členskou schůzí  konanou dne 17.8.2008 
v Kratonohách.  
 

3. Originál úplného znění platných stanov je uložen v sídle Svazu.  
 

4. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Svazu příslušnými 
ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
V Praze dne 27. června 2019 


