S TA N O V Y
Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z. s.

Čl. 1
Název a sídlo spolku
1) Oficiální název spolku zní: „Společnost pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z. s.“ (dále
také jako „Společnost“).
2) Sídlem Společnosti je Praha 1, Václavské náměstí 21, PSČ 113 60.
3) Územní působnost Společnosti je v České republice.

Čl. 2
Postavení Společnosti
1) Společnost je nevládní organizací, která spolčuje fyzické a právnické osoby, zabývající se
komplexním řešením dopravní problematiky v rámci České republiky v návaznosti na začlenění
české dopravní sítě v rámci potřeb celistvosti do dopravní sítě zemí Evropské unie.
2) Společnost spolčuje fyzické i právnické osoby v dané problematice bez ohledu na jejich postavení,
velikost a právní formu.
3) Společnost není vůči svým členům vyšším stupněm řízení a nezasahuje do jejich pravomocí.
4) Společnost je samostatnou právnickou osobou.
5) Společnost je zřizována podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a je zapsána v rejstříku
spolků vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 19193.

Čl. 3
Účel Společnosti
1) Účelem Společnosti je nalezení optimálních a progresivních řešení směřujících k odstranění
přetrvávajících negativních vlivů jak v přípravě, tak výstavbě, údržbě a provozu na silnicích a
dálnicích v České republice.
2) Hlavní činností Společnosti je:
a.

aktivní spolupráce s orgány státní správy, orgány krajů, samospráv obcí a měst při
rozhodovacích procesech umožňujících plynulou přípravu dopravních staveb ve vazbě na
platné právní předpisy;

b.

pomoc při řešení návazných dopravně obslužných činností ve stádiu přípravy a realizace
včetně pomoci při naplňování zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon);

c.

iniciace nutných legislativních změn umožňujících urychlení přípravy dopravních staveb;

d.

zajištění podpory činnosti spolků s obdobným s cílem sjednocení stanovisek regionálního
významu se stanovisky významu celorepublikového;

e.

formování pozitivního vztahu obyvatel k výstavbě, údržbě, provozu silnic a dálnic;
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f.

působení na politickou scénu i jednotlivé politiky s cílem podpory silniční dopravy a její
infrastruktury jako celku;

g.

zlepšení obrazu ŘSD i zhotovitelů staveb v očích široké veřejnosti;

h.

poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených jak s výstavbou
dopravní sítě, tak s její údržbou a provozem;

i.

usilování o vytvoření společného informačního servisu a provádění výzkumů veřejného
mínění k potřebné argumentaci;

j.

konzultace zjištěných nedostatků ve všech činnostech s odbornými útvary, do jejichž
kompetence daná problematika spadá.

3) Vedlejší činností Společnosti je:
a.

výchovně vzdělávací a osvětová činnost;

b.

publikační a vydavatelská činnost.

Čl. 4
Trvání společnosti
Společnost je zřízena na dobu neurčitou.

Čl. 5
Členství ve Společnosti
1) Členství ve Společnosti je dobrovolné. Členem se může stát každá svéprávná fyzická osoba nebo
každá právnická osoba, která souhlasí se Stanovami Společnosti.
2) Členství ve Společnosti přechází na právního zástupce pouze v případě zániku člena, který je
právnickou osobou, s právním nástupcem. Přechod členství u členů, kteří jsou fyzickými osobami
je vyloučen.
Čl. 6
Vznik členství
1) Členství vzniká rozhodnutím představenstva Společnosti o přijetí žadatele za člena Společnosti na
základě písemné přihlášky a po úhradě členského příspěvku.
Čl. 7
Seznam členů
1) Společnost vede seznam členů. Tento seznam je neveřejný.
2) Zápisy a výmazy údajů v seznamu provádí představenstvo Společnosti.
3) Poskytnutím osobních údajů člen souhlasí s jejich se shromažďováním, uchováním a zpracováním
Společností ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to
výhradně za účelem komunikace v rámci Společnosti. Společnost osobní údaje členů neposkytne
v jakékoli podobě žádné třetí straně a přijme opatření nezbytná k zabezpečení ochrany
uchovávaných osobních údajů.
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Čl. 8
Práva členů
1) Každý člen má stejná práva.
2) Každý člen má právo:
a.

v souladu s volebním řádem má se účastnit jednání Valné hromady;

b.

volit a být volen do orgánů a funkcí Společnosti, to neplatí, je-li člen v prodlení se zaplacením
členského příspěvku;

c.

na písemnostech používat text „člen Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s.“;

d.

podávat iniciativní návrhy ke zlepšení činnosti Společnosti;

e.

vyjadřovat se k činnosti orgánů Společnosti;

f.

na poskytnutí výpisu ze seznamu členů Společnosti.

Čl. 9
Povinnosti členů
1) Každý člen je povinen
a.

řídit se Stanovami Společnosti;

b.

aktivně spolupracovat na plnění schváleného programu činnosti Společnosti pro jednotlivá
časová období;

c.

poskytovat Představenstvu podklady a informace k naplňování účelu Společnosti;

d.

poskytnout Představenstvu informace, které se podle rozhodnutí Představenstva zapisují do
seznamu členů, a bezodkladně Představenstvo informovat o změnách těchto informací;

e.

prezentovat zájmy a cíle Společnosti při všech jednáních souvisejících s její činností;

f.

řádně a včas platit počínaje rokem 2015 členské příspěvky ve výši 2 000.- Kč pro fyzickou
osobu a ve výši 20 000.- Kč pro právnickou osobu. Je-li člen v prodlení se splatnosti
členského příspěvku pro další rok (1. 6.), člen může být ze Společnosti vyloučen.
Čl. 10
Ukončení členství

1) Členství ve Společnosti končí vystoupením člena, rozhodnutím Představenstva o vyloučení člena,
smrtí člena, který je fyzickou osobou, nebo jeho prohlášením za mrtvého nebo zánikem člena, který
je právnickou osobou, bez právního nástupce.
2) Každý člen může ze Společnosti vystoupit. Písemné oznámení o vystoupení se doručuje
Představenstvu Společnosti. Členství zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o
vystoupení Představenstvu Společnosti.
3) Představenstvo Společnosti může rozhodnout o vyloučení člena, pokud
a.

člen závažným způsobem poruší své povinnosti;

b.

člen nezaplatí roční členský příspěvek ani do splatnosti členského příspěvku pro následující
rok;

c.

člen bude shledán vinným ze spáchání trestného činu nebo provinění.
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4) Rozhodnutí Představenstva o vyloučení člena podle předchozího odstavce musí obsahovat
odůvodnění a poučení o možnosti podat v prekluzivní lhůtě patnácti (15) dnů od doručení
rozhodnutí návrh, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumala Dozorčí rada. Dozorčí rada o návrhu
rozhodne na svém nejbližším zasedání. Pokud se Dozorčí rada na svém nejbližším zasedání o
návrhu nerozhodne, členství nezaniká.
5) Rozhodnutí Dozorčí rady podle předchozího odstavce musí obsahovat poučení o možnosti podat
v prekluzivní lhůtě tří (3) měsíců od doručení rozhodnutí návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti
vyloučení.
6) V případě rozhodnutí Představenstva o vyloučení členství ve Společnosti zaniká uplynutím lhůty
pro podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí Dozorčí radou, případně dnem, kdy Dozorčí rada
potvrdila rozhodnutí Představenstva o vyloučení člena.

Čl. 11
Orgány Společnosti
Orgány Společnosti jsou:
a. Valná hromada
b. Představenstvo
c. Dozorčí rada

Čl. 12
Valná hromada Společnosti
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2) Valnou hromadu tvoří členové společnosti. Každý člen se účastní jednání Valné hromady osobně,
prostřednictvím svého zákonného zástupce, nebo prostřednictvím písemně zplnomocněné osoby.
3) Valnou hromadu Společnosti svolává Představenstvo nejméně 1x za tříleté období tak, že pozvánku
obsahující místo a čas konání a navrhovaný program zašle alespoň 30 dní před plánovaným dnem
konání všem členům společnosti na e-mailovou adresu vedenou v Seznamu členů, případně poštou
na adresu uvedenou v Seznamu členů a zároveň pozvánku uveřejní na internetových stránkách
Společnosti.
4) Představenstvo je povinno svolat Valnou hromadu tak, aby se konala do 60 dnů ode dne, kdy počet
členů Představenstva klesl pod pět (5). Nesvolá-li Představenstvo Valnou hromadu v této lhůtě,
může Valnou hromadu svolat Dozorčí rada nebo kterýkoli člen na základě žádosti alespoň jedné
třetiny všech členů Společnosti.
5) Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. V případě, že řádně
svolaná Valná hromada není usnášeníschopná, oznámí předsedající konání náhradní Valné
hromady bez ohledu na potřebu nadpoloviční většiny členské základny. Toto sdělení musí však
obsahovat původní pozvánka na jednání Valné hromady.
6) Valnou hromadu řídí předseda Společnosti.
7) Valná hromada volí Představenstvo a Dozorčí radu.
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Čl. 13
Pravomoci Valné hromady
Valné hromadě Společnosti je vyhrazeno:
a.

rozhodnutí o přijetí zprávy podané Představenstvem;

b.

schvalování Jednacího řádu, Volebního řádu, a dalších vnitřních předpisů Společnosti;

c.

schvalování výsledků hospodaření Společnosti;

d.

volba členů Představenstva a Dozorčí rady;

e.

projednání a schválení programu činnosti Společnosti na příslušné časové období;

f.

přijímání nebo změna Stanov;

g.

rozhodování o návrzích členů;

h.

rozhodování o likvidaci a přeměně Společnosti;

i.

hodnocení činnosti dalších orgánů.
Čl. 14
Představenstvo Společnosti

1) Statutárním orgánem společnosti je Představenstvo. Za Představenstvo jedná samostatně předseda
Společnosti nebo místopředseda Společnosti společně s některým z dalších členů. Představenstvo
je voleno Valnou hromadou v celkovém počtu devíti (9) osob na dobu tří (3) let, opětovné zvolení
je možné.
2) První schůzi Představenstva vhodným způsobem svolá a řídí jeho nejstarší člen do čtrnácti (14) dní
ode dne zvolení členů představenstva Valnou hromadou.
3) Na prvním jednání Představenstvo zvolí ze svého středu předsedu, prvního místopředsedu, druhého
místopředsedu a tajemníka Společnosti.
4) Představenstvo se schází podle aktuálních potřeb Společnosti, alespoň jednou ročně. Jednání
představenstva svolává a řídí předseda Společnosti, tak aby byla zajištěna možnost účasti všech
členů představenstva.
5)

Představenstvu náleží rozhodování o běžných záležitostech chodu Společnosti a ve všech věcech,
které tyto Stanovy nebo donucující ustanovení zákona nepřizná jinému orgánu.

6) Představenstvo rozhoduje zejména:
a.

o přijímání, či zrušení členství ve Společnosti;

b.

o vstupu Společnosti do jiných organizací a majetkových účastech v nich;

c.

o mzdách zaměstnanců Společnosti.

7) Představenstvu dále přísluší vedení Společnosti a rozhodování o všech záležitostech Společnosti,
které tyto Stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu Společnosti.

Čl. 15
Dozorčí rada Společnosti
1) Dozorčí rada Společnosti je nezávislý kontrolní orgán, který se zodpovídá ze své činnosti Valné
hromadě Společnosti.
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2) Dozorčí rada má tři (3) členy a je volena Valnou hromadou Společnosti na dobu tří (3) let.
3) První schůzi Dozorčí rady vhodným způsobem svolá a řídí její nejstarší člen do třiceti (30) dní ode
dne zvolení členů Dozorčí rady Valnou hromadou.
4)

Na svém prvním jednání Dozorčí rada ze svého středu zvolí svého předsedu a místopředsedu.
Předseda dozorčí rady se zúčastňuje jednání Představenstva s hlasem poradním.

5) Dozorčí rada se schází podle aktuálních potřeb společnosti, alespoň jednou ročně. Jednání Dozorčí
rady svolává a řídí její předseda.
6) Dozorčí rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů a usnesení
přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.
7) Dozorčí rada se ve své činnosti řídí obecnými zásadami kontrolní práce, příslušnými finančními a
právními předpisy a Stanovami Společnosti.
8) Dozorčí rada
a.

dohlíží, jsou-li záležitosti Společnosti řádně vedeny a vykonává-li Společnost činnost v souladu
se stanovami a právními předpisy, na zjištěné nedostatky upozorní Představenstvo a doporučí
postup k jejich odstranění;

b.

rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí Představenstva o vyloučení daného
člena.

Čl. 16
Finanční hospodaření Společnosti
1)

Finanční hospodaření Společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a příspěvkovým
řádem, který byl odsouhlasen při jednání Valné hromady. Činnost Společnosti je financována
z členských příspěvků, poplatků, sponzorských darů a ostatních příjmů. Za hospodaření
s finančními prostředky odpovídá předseda a Představenstvo, nebo některý z členů Představenstva,
který je k tomu zmocněn. Finanční doklady podepisuje pouze předseda Společnosti.

2)

Společnost hospodaří na základě rozpočtu a interních pravidel schválených Představenstvem.

Čl. 17
Závěrečná ustanovení
1) Tyto Stanovy byly projednány na Valné hromadě Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR dne
21. září 2016 v Praze.
2) Společnost zaniká rozhodnutím Valné hromady o likvidaci nebo přeměně Společnosti.

Schváleno Valnou hromadou Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s. dne 21. 9. 2016

Předseda představenstva SPRSD

Ing. Bořivoj Kačena
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