ÈESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ
CZECH GAS ASSOCIATION
A MEMBER OF IGU, EUROGAS, NGVA Europe, MARCOGAZ

PØIHLÁŠKA KOLEKTIVNÍHO ÈLENA SVAZU
Ve smyslu Stanov Svazu kap. II., èl. 6, pøedkládáme Radì Svazu návrh na kolektivní èlenství.
Zájemce:
Adresa:

PSÈ:

IÈ:

DIÈ:

Tel.:

Fax:

Bankovní spojení:

Èíslo úètu:

Osoba/y oprávnìné za zájemce jednat:
Funkce:

E-mail:

Kontaktní osoba urèená pro styk s ÈPS:
Funkce:
Poèet zamìstnancù:

E-mail:
Zapojení do práce výborù:

Pøedmìt èinnosti spoleènosti:

Aktivity v plynárenství nebo pøíbuzných oborech:

Datum:
.........................................................
podpis osoby oprávnìné jednat za zájemce

Kontaktní adresa:
Èeský plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
140 01 Praha 4
tel/fax: +420 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz

INFORMACE
o kolektivním èlenství
Kolektivní èlenství ve smyslu kap. II., èlánkù 6 a 8. Stanov, je jednou z forem zapojení
podnikatelských subjektù do èinnosti ÈPS v tuzemsku a v zahranièí. Zapojení do mezinárodních organizací, jejichž je Svaz èlenem, se uskuteèòuje pøedevším prostøednictvím
odborných výborù, do kterých kolektivní èlenové jmenují své odborníky jako èleny. Pøedsedy
odborných výborù a delegáty do mezinárodních organizací jmenuje Rada ÈPS.
Práva kolektivního èlena jsou zakotvena ve stanovách ÈPS kap. II. Jedná se zejména
o pravidelné informování o akcích Svazu, bezplatný odbìr èasopisu PLYN podle potøeb
koletivního èlena, úèast na klubových setkáních, jejichž odborný program stanoví Rada ÈPS
a je garantován pøedsedy odborných výborù. Dále úèast zástupcù kolektivního èlena na
vzdìlávacích akcích za snížené vložné. O èinnosti a vnitøních záležitostech Svazu je kolektivní èlen informován zápisy z jednání Rady ÈPS, èasopisem PLYN a na internetové adrese
www.cgoa.cz.
Kolektivní èlenství projednává Rada ÈPS na základì pøihlášky pøedložené podnikatelským
subjektem èinným v plynárenství nebo s ním aktivnì spolupracujícím. Souèasnì s pøihláškou
pøedkládá budoucí kolektivní èlen návrh na zapojení svých zástupcù do odborných výborù.
Kolektivní èlen navrhuje své zástupce jako kandidáty do voleb orgánù Svazu.
Èlenský pøíspìvek - jeho výše je stanovena Metodikou propoètu výše pøíspìvkù a poètu
hlasù èlenù, jež byla schválena 9. sjezdem ÈPS.
Kolektivní èlenství vzniká uzavøením smlouvy mezi spoleèností a ÈPS.
Kolektivní èlen využívá èasopisu PLYN k publikování svých podnikatelských a odborných
aktivit a pøispívá také k tvorbì neperiodických publikací.

