
 

 

 

Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních 

soustav, z. s. 
 

 

STANOVY 

 

 

Článek I. 

Název spolku 

 

Název spolku je Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s. 

(dále také jen „Spolek“). 

 

Článek II. 

Sídlo Spolku 

 

Sídlo Spolku je na adrese Plzeňská 5a, č. p. 3185, 150 00 Praha 5 

 

Článek III. 

Účel Spolku 

 

Účelem spolku je: 

a) zastupovat a reprezentovat provozovatele lokálních distribučních soustav ve 

vztahu k národním úřadům a institucím a mezinárodním organizacím ve 

věcech souvisejících s provozem lokálních distribučních soustav; 

b) aktivně spoluvytvářet technické, ekonomické a legislativní prostředí pro co 

nejefektivnější užití lokálních distribučních soustav; 

c) v předstihu poskytovat provozovatelům lokálních distribučních soustav 

informace o připravovaných legislativních a jiných změnách;  

d) umožnit provozovatelům lokálních distribučních soustav aktivní spolupráci a 

uplatnění svých připomínek při tvorbě a změnách energetické legislativy; 

e) poskytovat základní informace o vývoji energetického prostředí v České 

republice a pomoc při zajišťování odpovídajících technických a 

ekonomických podmínek provozu lokálních distribučních soustav; 

f) publikovat společná stanoviska provozovatelů lokálních distribučních 

soustav v dotčených oblastech; 

g) zpracovávat společná a jednotná stanoviska provozovatelů lokálních 

distribučních soustav k prosazování zájmů a rozvoji lokálních distribučních 

soustav; 

h) uplatnit zástupce Spolku do pracovních komisí při projednávání právních 

předpisů a navazujících norem; 

i) zajistit jednotný přístup při projednávání a zastupování provozovatelů 

lokálních distribučních soustav v regulované oblasti; 



 

 

 

j) informovat provozovatele lokálních distribučních soustav o potřebných 

technických a organizačních změnách vyvolaných v souvislosti se změnami 

energetického trhu;  

k) poskytovat odborné informace o vývoji na tuzemském i zahraničním 

energetickém trhu; 

l) zprostředkovávat komunikace v oblasti vědy a techniky k rozvojovým 

iniciativám v oblasti energetických sítí; 

m) spolupracovat s odbornými energetickými organizacemi, vysokými školami 

a odbornými ústavy při projednávání oblastí se vztahem ke Spolku.  

 

Článek IV. 

Hlavní a vedlejší činnost Spolku 

 

1) Hlavní činnosti, které spolek rozvíjí k naplnění účelu dle Článku III. těchto stanov, 

jsou: 

 

a) účast zástupců Spolku v pracovních komisích připravujících změny 

energetické trhu; 

b) předkládání návrhů a odborných stanovisek, uplatňování zájmů členů 

Spolku v komisích připravujících změny energetického trhu; 

c) informování členů Spolku o výsledcích prací, vývoji a činnosti v jednotlivých 

oblastech;  

d) účast na konferencích, seminářích, dalších odborných akcích a prezentace 

názorů Spolku na těchto akcích; 

e) zprostředkovávání informací z oblasti vědy a techniky a z rozvojových 

iniciativ v oblasti energetických sítí; 

f) spolupráce s dalšími odbornými organizacemi ve prospěch členů Spolku. 

 

2) Vedlejší činností spolku k podpoře hlavní činnosti je výkon následujících činností 

v rámci živnosti volné: 

 

g) Zprostředkování obchodu a služeb  

h) Velkoobchod a maloobchod  

i) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály  

j) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  

k) Projektování elektrických zařízení  

l) Testování, měření, analýzy a kontroly  

m) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  

n) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti  

o) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené  

 

 

 

 



 

 

 

Článek V. 

Členství ve Spolku 

 

1) Spolek je dobrovolným, nezávislým spolkem fyzických a právnických osob 

sdružujícím provozovatele lokálních distribučních soustav na území České 

republiky. 

 

2) Členství ve spolku se dělí na základní, přidružené a kolektivní. 

 

3) Základním členem Spolku se může stát pouze právnická a fyzická osoba, která má 

o členství zájem, je zapsána v obchodním nebo živnostenském rejstříku a na území 

České republiky vyvíjí podnikatelskou činnost v některém z těchto oborů:  

 

a) distribuce elektřiny 

b) distribuce plynu 

 

4) Přidruženým členem Spolku se může stát pouze právnická a fyzická osoba, která 

má o členství zájem, je zapsána v obchodním nebo živnostenském rejstříku a na 

území České republiky vyvíjí podnikatelskou činnost v některém z těchto oborů: 

 

a) výroba elektřiny 

b) akumulace (skladování) energií 

c) poskytování specifických služeb účastníkům energetického trhu  

d) dodávky technologií pro energetiku 

e) poradenství v energetice 

 

5) Kolektivním členem spolku se může stát pouze právnická osoba, která prokáže, že 

zastupuje alespoň 3 subjekty, které splňují požadavky pro udělení základního 

členství Spolku.   

 

6) Členství ve Spolku vzniká projednáním a kladným rozhodnutím výboru Spolku o 

podané písemné žádosti o členství ve Spolku a zaplacením ročního členského 

příspěvku. 

 

7) Každá právnická osoba je ve Spolku zastoupena fyzickou osobou. Pověření fyzické 

osoby zastupující právnickou osobu musí být schváleno statutárním orgánem 

příslušné právnické osoby a v písemné formě předáno výboru Spolku. 

 

8) Základní člen a kolektivní člen Spolku má právo: 

 

a) podílet se na činnosti Spolku a účastnit se členské schůze Spolku;  

b) hlasovat na členské schůzi; 

c) volit a být volen do orgánů Spolku; 

d) navrhovat svolání členské schůze a jednání výboru k projednání 

konkrétních záležitostí; 

e) předkládat návrhy a připomínky pro jednání členské schůze a výboru; 



 

 

 

f) prezentovat své členství ve Spolku. 

 

9) Každý člen Spolku je povinen: 

 

a) jmenovat osobu oprávněnou jednat za člena; 

b) prosazovat a hájit zájmy Spolku a chránit dobré jméno Spolku; 

c) spolupracovat podle svých možností na realizaci cílů Spolku; 

d) dodržovat stanovy Spolku, jakož i jeho další vnitřní předpisy; 

e) plnit a respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku. 

 

10) Členství ve Spolku zaniká: 

 

a) dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze Spolku; 

b) rozhodnutím výboru Spolku o zániku členství ve Spolku z některého z 

následujících důvodů:  

i. člen nadále nesplňuje stanovené podmínky pro členství ve Spolku;  

ii. člen neplní své povinnosti podle stanov nebo se chová způsobem 

poškozujícím účel Spolku; 

iii. člen je v důsledku správního, soudního nebo rozhodčího řízení ve 

Spolku nežádoucí. 

 

11) Proti rozhodnutí výboru Spolku o zániku členství může člen Spolku, o jehož zániku 

členství bylo rozhodnuto, podat ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení takového 

rozhodnutí písemně námitky adresované k rukám předsedy výboru. Výbor je 

povinen zařadit projednání těchto námitek na program nejbližší členské schůze. 

Podání námitek má odkladný účinek. 

 

Článek VI. 

Členský příspěvek 

 

Členský příspěvek je roční příspěvek na činnost Spolku. Výši členského příspěvku a 

způsob jeho placení stanoví členská schůze na základě návrhu výboru Spolku. 

 

Článek VII. 

Orgány Spolku 

 

1) Orgány Spolku jsou: 

 

a) členská schůze; 

b) výbor spolku; 

c) výkonný ředitel. 

 

2) V rámci vnitřní organizace Spolku mohou být výborem dále vytvářeny zejména: 

 



 

 

 

a) stále pracovní skupiny; 

b) odborné sekce; 

c) ad hoc pracovní skupiny. 

 

Článek VIII. 

Členská schůze 

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové Spolku. 

 

2) Do působnosti členské schůze patří: 

 

a) schválení a změny stanov; 

b) schvalování rozpočtu Spolku 

c) volba a odvolání členů výboru; 

d) rozhodnutí o námitkách člena Spolku proti rozhodnutí výboru o zániku 

jeho členství ve Spolku; 

e) rozhodnutí o zrušení Spolku a jmenování likvidátora a rozhodnutí o 

naložení s likvidačním zůstatkem; 

f) další otázky, o jejichž rozhodnutí požádá členskou schůzi výbor. 

. 

3) Každý základní člen Spolku má jeden hlas, každý kolektivní člen Spolku má dva 

hlasy. Na členské schůzi jedná člen osobou oprávněnou jednat za člena nebo 

může být zastoupen jinou osobou na základě písemné plné moci. 

 

4) Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina členů Spolku, 

Pokud není členská schůze usnášení schopná, svolá výbor do 30 minut náhradní 

členskou schůzi se stejným programem. Ta bude schopna přijmout rozhodnutí 

nezávisle na počtu přítomných členů. 

 

5) Rozhodnutí je platné, pokud pro ně hlasovala prostá většina přítomných členů, 

pokud není vyžadován těmito stanovami vyšší počet hlasů. V případě rovnosti 

hlasů není rozhodnutí schváleno. Volba a odvolání členů výboru se řídí Volebním 

řádem, který schvaluje členská schůze prostou většinou přítomných členů. 

 

6) Členskou schůzi svolává výbor nejméně jednou za rok. 

 

7) Termín a program členské schůze oznámí výbor všem členům nejméně 4 týdny 

přede dnem jejího konání, a to elektronicky na e-mailové adresy všech členů 

Spolku. Toto ustanovení se neuplatní v případě svolání nové členské schůze dle 

Článku VIII. bodu 4) těchto stanov. 

 

8) Ve lhůtě 14 dnů od odeslání oznámení o konání členské schůze má každý člen 

právo navrhnout další bod programu ve formě návrhu rozhodnutí. Tento návrh musí 

být v této lhůtě elektronicky odeslán na e-mailovou adresu info@caplds.cz. V 

případě, že bude využito tohoto práva, má výbor povinnost oznámit změnu 

programu členské schůze nejméně 7 dní před dnem jejího konání, a to elektronicky 



 

 

 

na e-mailové adresy všech členů. Toto ustanovení se neuplatní v případě svolání 

náhradní členské schůze dle Článku VIII. bodu 4) těchto stanov. 

 

9) Člen Spolku má právo na členské schůzi navrhnout nový bod programu ve formě 

návrhu rozhodnutí. Pokud budou na členské schůzi přítomní všichni členové, 

členská schůze zařadí toto rozhodnutí na program členské schůze a rozhodne na 

místě samém. V případě, že nebudou na členské schůzi přítomní všichni členové, 

členská schůze zařadí toto rozhodnutí na program členské schůze k projednání, 

avšak rozhodnutí bude učiněno na základě hlasování mimo zasedání členské 

schůze. V tomto případě výbor elektronicky odešle na e-mailové adresy všech 

členů do 5 pracovních dnů ode dne konání členské schůze návrh rozhodnutí k 

hlasování s označením lhůty 10 pracovních dní ode dne odeslání, ve které mají 

provést hlasování elektronickou poštou na e-mailovou adresu Spolku. Nevyjádří-li 

se člen ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zdržel hlasování. Výbor pak ve lhůtě 

20 pracovních dní ode dne konání členské schůze oznámí všem členům výsledek 

hlasování, a to elektronicky na e-mailové adresy všech členů. Většina se počítá z 

celkového počtu hlasů příslušejících všem členům. Takto schválený bod bude 

zařazen na nejbližší konanou členskou schůzi Spolku. 

 

10) Členská schůze zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí 

členskou schůzi předseda výboru. Sčítání hlasů provádí předsedající. 

 

11) Výbor je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání členské schůze a v 

elektronické podobě jej rozeslat nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne konání 

členské schůze všem členům. Zápis podepisuje předseda členské schůze a 

zapisovatel. 

 

12) Členové Spolku mohou přijímat veškerá rozhodnutí i mimo členskou schůzi 

(hlasování per rollam). V takovém případě Výkonný výbor předloží písemný návrh 

usnesení Spolku členům Spolku k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit 

písemné vyjádření, přičemž je rovněž možné vyjádření člena Spolku s využitím 

technických prostředků. Nevyjádří-li se člen Spolku ve stanovené lhůtě, platí, že se 

zdržel hlasování. Výkonný výbor pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým 

členům Spolku. Nedojde-li k přijetí žádného rozhodnutí o předloženém usnesení 

z důvodu nedodržení minimálního potřebného počtu hlasujících členů, hlasování 

se opakuje, a to nejpozději do 30 dnů ode dne rozeslání návrhu usnesení všem 

členům. K přijetí rozhodnutí o návrhu usnesení v takovém případě postačí většina 

počítaná ze všech členů, kteří o daném návrhu hlasovali. V podrobnostech 

případně může upravit pravidla hlasování před každým hlasováním per rollam 

Výkonný výbor a rozeslat je členům Spolku.  

 

Článek IX. 

Výbor 

 

1) Výbor je statutárním orgánem Spolku. 

 



 

 

 

2) Výbor má 3 až 5 členů v případě, že Spolek má 5 a více členů. V případě, že Spolek 

má měně jak 5 členů je výbor dvoučlenný. Členem výboru může být zvolen základní 

nebo kolektivní člen spolku. Ve výboru jedná jeho člen osobou oprávněnou jednat 

za člena nebo může být zastoupen jinou osobou na základě písemné plné moci. 

Členové výboru jsou voleni na období 3 let. Člen výboru může být do výboru zvolen 

opakovaně. Členství ve výboru zaniká k datu konání volební členské schůze po 3 letech 

od data zvolení člena výboru, nebo zvolením nového člena výboru v době konání členské 

schůze, která předchází skončení jeho funkčního období. Členství ve výboru rovněž zaniká 

odstoupením člena výboru, odvoláním člena výboru členskou schůzí spolku a ukončením 

členství člena ve spolku ČAPLDS. 

 

3) Mezi povinnosti členů výboru náleží zejména: 

 

a) vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž 

prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Spolku nebo jeho 

jednotlivých členům škodu; 

b) řídit činnost Spolku a plnit úkoly stanovené členskou schůzí; 

c) navrhovat roční rozpočet Spolku a předkládat ho členské schůzi ke 

schválení; 

d) vykonávat práva zaměstnavatele ke všem případným zaměstnancům 

Spolku. 

 

4) Výbor zasedá podle potřeby, avšak nejméně dvakrát za rok.  

 

5) Každý člen výboru má jeden hlas. Výbor je schopný usnášení, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jeho členů. Výbor přijímá usnesení prostou většinou. V 

případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

 

6) Výbor volí ze svého středu předsedu výboru. 

 

7) Členům výboru přísluší za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty 

odměny rozhoduje členská schůze. Členové výboru mají vůči Spolku nárok na 

náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena 

výboru. 

 

8) V případě nebezpečí z prodlení může předseda výboru vyhlásit hlasování per 

rollam. Návrh věci k rozhodnutí per rollam zašle předseda výboru členům výboru 

Spolku. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je předsedovi doručeno souhlasné 

stanovisko posledního člena výboru, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční 

většiny všech členů výboru Spolku, přičemž je rovněž možné doručit souhlasné 

stanovisko člena Spolku prostřednictvím využití technických prostředků 

Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda výboru. Na nejbližším zasedání 

výboru Spolku informuje předseda Spolku o rozhodnutích přijatých per rollam od 

posledního zasedání výboru Spolku. Usnesení schválené per rollam se může stát 

na návrh člena výboru Spolku předmětem projednání na nejbližším zasedání 



 

 

 

výboru Spolku s výjimkou rozhodnutí, kterými byla založena práva nebo povinnosti 

třetích osob.   

 

Článek X. 

Výkonný ředitel 

 

1) Výkonný ředitel je aktivním článkem Spolku. 

 

2) Výkonným ředitelem jmenuje výbor fyzickou osobu, která není v zaměstnaneckém 

poměru k žádnému z členů Spolku. Výbor rovněž určuje rozsah práva a povinností 

ředitele, formu spolupráce, rozsah a výši odměňování. 

 

3) Výkonný ředitel zastupuje a reprezentuje Spolek, jedná jménem spolku v běžných 

záležitostech. 

 

4) Výkonný ředitel řídí provozní agendu a výdaje spolku organizuje práci sekretariátu 

a plní úkoly uložené výborem. 

 

5) Výkonný ředitel je oprávněn a povinen účastnit se jednání výboru.  

 

 

Článek XI. 

Jednání jménem Spolku 

 

1) Jménem Spolku jednají a podepisují nejméně dva členové výboru společně, 

přičemž jedním z těchto členů musí být vždy předseda výboru. V případě, že výbor 

je dvoučlenný jedná jménem Spolku každý člen výboru samostatně. 

 

2) Podepisování jménem Spolku se uskutečňuje tak, že k názvu Spolku se připojí 

jméno, funkce podpis osob uvedených v Článku XI. bodu 1) těchto stanov. 

 

Článek XII. 

Hospodaření Spolku 

 

1) Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí a 

sestavovaného vždy na kalendářní rok. 

 

2) Hlavní činnost Spolku je financována: 

 

a) z ročních členských příspěvků; 

b) z vedlejší činnosti Spolku dle Článku IV. bodu 2) těchto stanov;  

c) sponzorskými dary  

 

3) Pro zajištění mimořádných událostí je v rozpočtu tvořena mimořádná finanční 

rezerva až do výše 60 % ročních členských příspěvků. 



 

 

 

 

4) Výbor odpovídá za dodržení celkového rozpočtu schváleného členskou schůzí. 

 

Článek XIII. 

Zrušení Spolku, zánik Spolku a naložení s likvidačním zůstatkem 

 

1) Spolek může být zrušena rozhodnutím členské schůze o jeho zrušení. 

 

2) Pokud majetek Spolku při jeho zániku nepřejde na jeho právního nástupce, 

provede se likvidace Spolku podle aktuálně platné právní úpravy. 

 

3) Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný členskou schůzí. 

 

4) Likvidační zůstatek se rozdělí způsobem určeným členskou schůzí. 

 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí Spolku dne 24.3.2021 

 

 

 

 

………………………………….   ………………………………….. 

 

 


