
Článek I – Základní ustanovení  

1. Název : CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA z.s.

2. Sídlo: Praha 

3. Právní forma: spolek

4. IČO: 22740457

Článek II – Účel spolku

1. CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA z.s. sdružuje právnické i fyzické osoby působící 
v oblasti výroby, výzkumu, vývoje a prodeje obalů, balících materiálů, obalových prostředků, bali-
cích strojů a balených výrobků, služeb a vzdělávání v oblasti balení.

2. Účelem spolku je: 
a) Prosazování zájmů členů spolku při tvorbě legislativního rámce pokrývajícího oblast balení a 

obalů.
b) Zajišťování podpory exportu obalového průmyslu.
c) Prosazování zájmů obalového průmyslu v rámci zahraničních aktivit a organizací.
d) Zprostředkování poradenských, vzdělávacích a konzultačních služeb.

  
Článek III – Orgány spolku

1. Valná hromada 
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Je složena ze všech členů.
b) Členská práva vykonává na valné hromadě člen osobně nebo delegovaný zástupce člena.
c) Každému členu náleží jeden hlas.
d) Valná hromada volí z navržených kandidátů členy kontrolní komise a odvolává je z funkce.
e) Valná hromada schvaluje stanovy a rozhoduje o jejich změnách. 
f ) Valná hromada volí z navržených kandidátů prezidenta, odvolává ho z funkce a schvaluje jeho 

odměnu.
g) Valná hromada jmenuje ředitele, odvolává ho z funkce a schvaluje jeho odměnu.
h) Valnou hromadu svolává ředitel nejméně 2 týdny předem. Nejméně 1 týden předem obdrží 

členové spolku program a podkladové materiály pro jednání. 
i) Valná hromada je svolávána zpravidla jedenkrát za tři roky.
j) Návrh na svolání a program jednání může podat kterýkoli z členů spolku řediteli nejméně 4 

týdny předem. 
k) Jednání řídí ředitel nebo jiný předem zvolený účastník. O jednání se sepíše zápis. Zápis v elek-

tronické podobě obdrží všichni členové spolku.   
l) Valná hromada je usnášeníschopná, překročí-li počet hlasů přítomných členů polovinu počtu 

členů spolku.  
m) Není-li valná hromada schopna se usnášet v době do patnácti minut od času uvedeného v 

pozvánce, musí být valná hromada ukončena a předsedající svolá náhradní valnou hromadu 
do 15 minut po ukončení řádné valné hromady. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná 
bez ohledu na počet přítomných členů.

n) Jednání je vedeno snahou všech účastníků o dosažení shody. K přijetí rozhodnutí nebo usne-
sení usnášeníschopné valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.  

o) Připouští se rozhodování členů per rollam mimo valnou hromadu podle § 159 odst. 2 občan-
ského zákoníku. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle ředitel nebo jím pověřená osoba 
členům spolku. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stano-
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visko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny členů  spolku. Roz-
hodnutí přijaté “per rollam” podepisuje ředitel. Na nejbližším zasedání valné hromady informu-
je ředitel o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání valné hromady.

2. Kontrolní komise
a) Kontrolní komise se skládá nejméně ze tří členů, kteří si ze svého středu zvolí předsedu.
b) Členové kontrolní komise jsou voleni valnou hromadou na období šesti let.
c) Návrhy na členy kontrolní komise předkládá valné hromadě ředitel na základě podnětů členů.
d) Kontrolní komise dohlíží na finanční hospodaření spolku.
e) Kontrolní komisi řídí předseda, který svolává její zasedání.
f ) Předseda kontrolní komise předkládá valné hromadě zprávu o provedené kontrole hospoda-

ření spolku. V letech, kdy nebude svolána valná hromada, předseda kontrolní komise zprávu o 
provedené kontrole hospodaření spolku předloží členům elektronickou cestou. 

3. Prezident
a) Prezident reprezentuje spolek na zahraničních a tuzemských akcích jako zmocněný zástupce 

a není statutárním orgánem spolku ve smyslu ust.§ 244 a násl. zák. č 89/2012 Sb. – nového 
občanského zákoníku.

b) Funkční období prezidenta je šestileté. 

4. Ředitel 
a) Ředitel je statutárním orgánem. 
b) Ředitel je jmenovaný valnou hromadou.
c) Funkční období ředitele je sedmileté.
d) Ředitel jedná jménem spolku samostatně.

Článek IV – Členství, práva a povinnosti členů

1. Vznik členství
a) Řádným členem se stane každá právnická a fyzická osoba, která souhlasí s cílem spolku a zavá-

že se řídit jeho stanovami. 
b) Členství vzniká na základě přihlášky rozhodnutím ředitele.
c) Přijatý člen má právo na uzavření smlouvy na využívání služeb dle čl.  IV, bodu 4, písm. b).  
d) Členství ve spolku není na překážku účasti v jiných integračních seskupeních. 

2.  Zánik členství
a) Členství zaniká vystoupením, oznámeným řediteli. 
b) Z vážných důvodů lze člena vyloučit, pouze však na základě hlasování valné hromady. 
c) Člen, který neplní své povinnosti, pozbývá oprávnění účastnit se činnosti spolku včetně čerpá-

ní výhod plynoucích z členství do doby splnění svých závazků. 
d) Člen, který vystoupil nebo byl vyloučen, se nezprošťuje odpovědnosti ze závazků ke spolku, 

které vznikly do dne jeho vystoupení nebo vyloučení. 
e) Zanikne-li subjekt, který je členem spolku, zanikne k datu jeho zániku i jeho členství  

ve spolku, pokud jeho práva a závazky nepřejdou na jeho právního nástupce. 

3.  Práva členů
a) Člen má právo volit a být volen do orgánů spolku. 
b) Člen má právo čerpat výhody poskytované členům.
c) Člen má právo dávat podněty k vyvíjení aktivit a dalších činností spolku.

4.  Povinnosti členů
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a) Člen je povinen řídit se těmito stanovami. 
b) Člen je povinen hradit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou. 
c) Povinnost dle čl. 4, odst. 4, písm. b) se nevztahuje na členy, kteří uzavřou smlouvu na služby ve 

smyslu čl.II, odst. 2, písm. d) poskytované OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA s.r.o. / CZECH PACKA-
GING INSTITUTE SYBA s.r.o.

Článek V – Hospodaření spolku 

1. Finančními prostředky hospodaří ředitel v souladu s příslušnými obecně závaznými právními před-
pisy.  

2. Ředitel předloží valné hromadě za každý kalendářní rok výsledky hospodaření. V letech, kdy nebude 
svolána valná hromada, předloží ředitel členům výsledky hospodaření elektronickou cestou. 

3. Skončí-li hospodaření se ziskem, převede se do následujícího roku jako další zdroj pro činnost spol-
ku.  

Část VI – Závěrečná ustanovení 

1. Spolek může být zrušen bez likvidace fúzí s jiným spolkem, nebo likvidací rozhodnutím valné hro-
mady, nebo v případech stanovených zákonem, rozhodnutím soudu a v tomto případě je povinen 
ředitel požádat o výmaz spolku. 

2. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy rovným dílem. 

3. Likvidátora jmenuje valná hromada.

Stanovy byly schváleny valnou hromadou v Praze dne 02.11.2016.

Statutární orgán:

Vladimír Volek, ředitel
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