Stanovy zájmového sdružení právnických osob Technologická platforma silniční doprava
STANOVY
zájmového sdružení právnických osob

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

§1
Název, sídlo a právní postavení
1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen „sdružení“).
2. Sídlo : Brno, Líšeňská 33a, PSČ 636 00.
3. Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob založeným podle § 20f a násl.
občanského zákoníku a je právnickou osobou zapsanou v registru zájmových sdružení
právnických osob.
§2
Předmět činnosti
Předmětem činnosti sdružení je propojit potenciál výrobní sféry, provozovatelů, výzkumných,
vzdělávacích a projekčních organizací, zástupců veřejné správy, spotřebitelů a uživatelů v oboru
silniční dopravy a zahrnuje:
- podporu inovací a zvýšení konkurenceschopnosti,
- vytvoření strategických dokumentů budoucího technologického vývoje v oboru silniční dopravy
a spolupráci při jejich implementaci,
- zapojení členů sdružení do evropské technologické platformy ERTRAC,
- iniciaci výzkumných, vývojových a inovačních projektů v oboru silniční dopravy a jejich řešení.
§3
Úprava majetkových poměrů
1. Majetek sdružení vzniká z:
a)
b)
c)
d)

členských příspěvků,
grantů,
dotací,
darů.
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§4
Členství ve sdružení
1. Vznik členství
1.1. Členem sdružení se může stát každá právnická osoba působící v oboru silniční
dopravy,která má o členství zájem, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a
dodržuje usnesení orgánů sdružení.
1.2. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou
sdružení. O přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou
většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně.
1.3. Vznik členství je podmíněn zaplacením ročního příspěvku na činnost sdružení.O výši
členského příspěvku a způsobu jejich placení rozhoduje valná hromada sdružení na základě
návrhu správní rady sdružení.
2. Zánik členství
2.1 Členství ve sdružení zaniká :
a) vystoupením člena sdružení na základě písemného oznámení,
b) vyloučením,
c) zánikem člena,
d) zánikem sdružení.
2.2. Proti rozhodnutí valné hromady o zániku členství může člen sdružení, o jehož zániku
členství bylo rozhodnuto, podat ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí
písemně námitky adresované k rukám předsedy správní rady. Správní rada je povinna zařadit
projednání těchto námitek na program nejbližší valné hromady. Podání námitek má odkladný
účinek.
2.3. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.
§5
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
1.1. účastnit se valné hromady sdružení a podílet se na činnosti sdružení,
1.2. hlasovat na valné hromadě,
1.3. volit a být volen do orgánů sdružení,
1.4. navrhovat svolání valné hromady a jednání správní rady sdružení k projednání konkrétních
záležitostí,
1.5. předkládat návrhy a připomínky pro jednání valné hromady a správní rady,
1.6. prezentovat své členství ve sdružení.
2. Člen sdružení je povinen:
2.1. prosazovat a hájit zájmy sdružení a chránit dobré jméno sdružení,
2.2. napomáhat podle svých možností při realizaci činnosti sdružení,
2.3. dodržovat stanovy sdružení, jakož i jeho další vnitřní předpisy,
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2.4. plnit a respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů sdružení přijatá v jejich pravomoci a
působnosti.
§6
Orgány sdružení
1. Hlavní orgány sdružení jsou:
a) valná hromada sdružení,
b) správní rada sdružení,
c) předseda a místopředseda správní rady (dále jen „předseda“ a „místopředseda“),
d) jednatel sdružení.
2. V rámci vnitřní organizace sdružení mohou být správní radou dále vytvářeny:
a) stálé pracovní skupiny,
b) ad hoc pracovní skupiny.
3. Veškerou administrativní činnost sdružení zajišťuje v souladu s příslušnými obecně
závaznými předpisy a pokyny správní rady sekretariát sdružení, který je řízen jednatelem
sdružení.
§7
Valná hromada
1.Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni její členové.
2. Do působnosti valné hromady patří:
a) schválení a úpravy stanov a vnitřních předpisů sdružení,
b) schválení a sloučení sdružení s jinou organizací nebo rozdělení sdružení,
c) schvalování rozpočtu sdružení,
d) schválení výroční zprávy sdružení,
e) volby a odvolání členů správní rady z řad členů sdružení tajným hlasováním,
f) stanovení výše členského příspěvku a způsobu jejich placení,
g) rozhodnutí o námitkách člena sdružení proti rozhodnutí správní rady o zániku jeho
členství ve sdružení,
h) rozhodnutí o zrušení sdružení a jmenování jejího likvidátora a rozhodnutí o naložení s
jeho likvidačním zůstatkem,
i) jmenovat a odvolávat auditora sdružení,
j) další otázky, o jejichž rozhodnutí požádá správní rada valnou hromadu.
3. Každý člen sdružení má jeden hlas. Na valné hromadě jedná člen osobou oprávněnou jednat
za člena nebo osobou jí zmocněnou.
4. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení.
5. Rozhodnutí je platné, pokud pro něj hlasovala alespoň polovina přítomných členů.
6. Valnou hromadu svolává správní rada nejméně jednou za rok.
7. Ke svolání valné hromady je oprávněna požádat správní radu také minimálně jedna třetina
členů sdružení. Nesvolá-li správní rada valnou hromadu ve lhůtě 6 týdnu od doručení jejich
žádosti, jsou tito členové oprávněni zmocnit ze svého středu jednoho člena, který valnou
hromadu svolá sám způsobem uvedeným v těchto stanovách.
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8. Termín a program valné hromady oznámí správní rada všem členům nejméně 4 týdny přede
dnem jejího konání, a to elektronicky na e-mailové adresy všech členů, které budou pro tento
účel evidovány sekretariátem sdružení.
9.Jednání valné hromady řídí předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
10. Správní rada je povinna zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady v listinné podobě
a zaslat jej nejpozději do 25 pracovních dnů ode dne konání valné hromady všem členům.
§8
Správní rada
1. Správní rada je řídícím orgánem sdružení a má celkem 7 členů.
2. Ve správní radě jedná jeho člen osobou oprávněnou jednat za člena nebo osobou jí
zmocněnou.
3. Správní rada je volena na období 3 let.Opětovné zvolení jednotlivých členů správní rady je
možné.
4. Do působnosti správní rady náleží:
a) řídit činnost sdružení v období mezi dvěma valnými hromadami a plnit úkoly
stanovené valnou hromadou,
b) navrhovat roční rozpočet sdružení a předkládat ho valné hromadě ke schválení,
c) vykonávat práva zaměstnavatele k jednateli a dalším zaměstnancům sdružení,
d) rozhodovat o zániku členství člena ve sdružení.
5. Správní rada zasedá podle potřeby, avšak nejméně jednou za půl roku.
6. Každý člen správní rady má jeden hlas. Správní rada je schopna usnášení, je-li přítomna
nadpoloviční většina jejích členů.
7.Správní rada přijímá usnesení prostou většinou. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
8. Rozhodnutí správní rady může být v případě nutnosti projednáno per-rollam.
§9
Předseda a místopředseda správní rady
1. Předseda a místopředseda správní rady jsou voleni tajnou volbou jejími členy.
2. Předseda řídí a kontroluje práci správní rady.
3. Předseda zastupuje sdružení navenek a podepisuje dokumenty jménem sdružení. V případě
nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda nebo jednatel.
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4. Pravomoc a působnost předsedy a místopředsedy jsou dále vymezeny v organizačním řádu
sdružení.
§ 10
Jednatel
1. Jednatel je jmenován správní radou, která k němu rovněž vykonává zaměstnavatelská práva.
2. Jednatel řídí a organizuje práci sekretariátu sdružení, plní úkoly uložené mu správní radou a
jedná za sdružení v běžných záležitostech a v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy.
3. Jednatel je oprávněn a povinen se účastnit jednání správní rady.
§ 11
Hospodaření sdružení
1. Sdružení hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou a sestavovaného
vždy na kalendářní rok.
2. Zdroji příjmů sdružení jsou příjmy z členských příspěvků členů sdružení, jakož i příjmy z jiných
zdrojů získané v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Prostředky jsou
používány na zajištění předmětu činnosti sdružení.
3. Správní rada odpovídá za dodržení celkového rozpočtu schváleného valnou hromadou.
4. Sdružení odpovídá za své závazky svým majetkem. Odpovědnost členů je vyloučena.
§ 12
Způsob zrušení sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem
1. Sdružení může být zrušeno rozhodnutím valné hromady o jejím zrušení nebo o sloučení
sdružení s jiným zájmových sdružením právnických osob.
2. Pokud majetek sdružení při jejím zániku nepřejde na jejího právního nástupce, provede se
likvidace sdružení podle aktuálně platné právní úpravy.
3. Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný valnou hromadou.
4. Likvidační zůstatek se rozdělí způsobem určeným valnou hromadou.
§ 13
Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplňky těchto stanov lze provést jen se souhlasem valné hromady.
2. Stanovy sdružení byly schváleny na ustavujícím zasedání sdružení dne 11.9.2009 v Brně.
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