STANOVY
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
(úplné znění ze dne 22. října 2021)
Článek 1
Právní povaha a sídlo Sdružení
1. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. (dále jen "Sdružení") je spolkem, vedeným u Městského
soudu v Praze pod spisovou značkou L 3988.
2. Název Sdružení je Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. V písemném styku lze používat zkratku
ČESMAD BOHEMIA.
3. Sídlo Sdružení je v Praze. Adresa Sdružení je Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1, CZ, PSČ 147 00.
Článek 2
Cíle a poslání Sdružení
1. Cílem a posláním Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu silniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců
provozujících silniční vnitrostátní a mezinárodní, nákladní a autobusovou dopravu podle platných zákonů.
2. Sdružení zkoumá, řeší nebo se účastní řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají silniční dopravy. K tomu
organizuje a zajišťuje akce a přijímá nebo doporučuje opatření.
3. Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů i zájmy silniční dopravy jako celku u orgánů státní správy a místní
samosprávy. Prosazuje opatření proti diskriminaci silniční dopravy ve vztahu k ostatním druhům dopravy a ostatním
odvětvím hospodářství, proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve
vnitrostátním i mezinárodním obchodním styku.
4. Sdružení napomáhá sjednocování předpisů týkajících se silniční dopravy, celních formalit, smluvních vztahů v dopravě a
zásad bezpečnosti silničního provozu.
5. Sdružení se aktivně účastní při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či
nepřímo týkají zájmů provozovatelů silniční dopravy.
6. Cíle uvedené v předchozích odstavcích zajišťuje Sdružení přímým jednáním se zástupci příslušných orgánů.
7. Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy silniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje
veřejnost o profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.
8. Sdružení reprezentuje své členy a zastupuje zájmy provozovatelů silniční dopravy u ostatních zájmových a profesních
uskupení, jakož i u odborových svazů a aktivně napomáhá rozvoji sociálního dialogu.
9. V oblasti mezinárodních styků Sdružení
a) plní povinnosti, které pro něj vyplývají z členství v Mezinárodní unii silniční dopravy (dále jen "IRU") a ostatních
mezinárodních nevládních organizacích,
b) podílí se na práci IRU účastí v jejích sekcích a odborných pracovních skupinách a komisích, jakož i v orgánech dalších
nevládních mezinárodních organizací,
c) spolupracuje s ostatními národními svazy a sdruženími v silniční dopravě,
d) prosazuje rovnoprávné postavení českých dopravců v rámci IRU, ostatních nevládních mezinárodních organizací, jakož
i ve vztahu k národním svazům,
e) napomáhá orgánům státní správy při rozvoji vztahů s ostatními státy a na pozvání orgánů státní správy se zúčastňuje
jednání Smíšených komisí upřesňujících podmínky mezinárodních smluv v silniční dopravě.
Článek 3
Činnosti Sdružení vyplývající z poslání Sdružení
1. V rámci svého poslání Sdružení bude
a) zajišťovat poradenství, školení, konzultace a další služby pro své členy i ostatní provozovatele silniční dopravy,
b) zabezpečovat průpravu k získání, popř. doplnění nebo rozšíření odborné způsobilosti v silniční dopravě,
c) vytvářet systém informací pro provozovatele silniční dopravy i ostatní zájemce, a za tím účelem vydávat časopisy,
publikace, příručky, poskytovat údaje zpracovávané Sdružením, pořádat semináře apod.,
d) obstarávat, nakupovat a dále prodávat tiskopisy, příručky, pomůcky, dokumenty a zboží potřebné zejména k provozování
silniční dopravy a zprostředkovávat uzavírání smluv v oblasti služeb a obchodu,
e) na základě pověření uděleného Generálním ředitelstvím cel ČR podle čl. 6 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží
na podkladě karnetu TIR (dále jen "Celní úmluva TIR") a smluvního vztahu s IRU vykonávat funkci záručního sdružení
podle Celní úmluvy TIR,
f) poskytovat českým dopravcům i jiným zájemcům služby navazující na programy rozvoje IRU a ostatních národních
sdružení silničních dopravců,
g) připravovat, účastnit se a realizovat projekty spolufinancované z veřejných zdrojů.

2. V rámci svého poslání je Sdružení oprávněno zakládat právnické osoby a nabývat účasti v již založených právnických
osobách.
Článek 4
Další činnosti Sdružení
Na základě smluvního vztahu nebo pověření Sdružení vykonává další činnosti, které nejsou v rozporu s jeho posláním a cíli.
Činnosti prováděné na základě smluvního vztahu podléhají schválení předsednictvem a kontrole shromáždění zástupců regionů.
Článek 5
Vznik členství
1. Řádným členem Sdružení se může stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v České republice, která je
oprávněna provozovat silniční motorovou dopravu, je majitelem nebo držitelem a provozovatelem alespoň jednoho
silničního motorového vozidla (dále jen "vozidlo"). Za vozidlo se pro tyto účely považuje motorové nákladní vozidlo nebo
souprava nebo autobus kategorie M2 nebo M3. Členové Sdružení jsou organizováni podle regionů. Území jednotlivých
regionů je vymezeno v příloze č. 1 stanov. Člen Sdružení může být evidován pouze v jednom regionu a to buď podle sídla
právnické osoby nebo bydliště či místa podnikání fyzické osoby nebo sídla svého odštěpného závodu. V odůvodněných
případech může být člen evidován i v jiném regionu, než stanovuje předchozí věta.
2. Žádost o přijetí za člena se předkládá Sdružení písemně na příslušném regionálním pracovišti. Žádost musí být doložena
a) koncesní listinou, nebo jde-li o provozovatele silniční dopravy pro vlastní potřebu jiným podnikatelským oprávněním,
b) výpisem z obchodního rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku,
žádost doloží doklady, z kterých lze zjistit údaje o jejím předmětu činnosti, popř. poslání a cílech, způsobu hospodaření,
jejích orgánech a osobách, které jsou oprávněny za tuto právnickou osobu jednat,
c) platnou finanční způsobilostí s údajem o počtu provozovaných vozidel.
3. Žádost o přijetí za člena posoudí regionální komise a předloží ji se svým stanoviskem k rozhodnutí předsednictvu. Komise
si může k projednání žádosti o členství vyžádat osobní účast žadatele. Rozhodnutí předsednictva musí být žadateli písemně
oznámeno do 30 dnů od projednání.
4. Členství ve Sdružení vzniká dnem zápisu do seznamu členů. Žadatel o členství bude do seznamu zapsán po rozhodnutí
předsednictva o přijetí do Sdružení a po předložení dokladu o zaplacení ročního členského poplatku pro dané období.
Nepředloží-li žadatel o členství doklad o zaplacení do jednoho měsíce od oznámení, že jeho žádost byla předsednictvem
schválena, nebude do seznamu zapsán a jeho členství nevznikne.
5. Shromáždění zástupců regionů může ve zvláštních případech na základě návrhu předsednictva udělit titul „Čestný člen
Sdružení ČESMAD BOHEMIA“ osobě, která se aktivně podílela na práci Sdružení s dlouholetým osobním úsilím a
přínosem pro sektor silniční dopravy. Čestní členové se mohou na zvláštní pozvání účastnit jednání shromáždění zástupců
regionů bez práva hlasovat. O udělení čestného členství bude informována členská základna.
6. Členem Sdružení se nemůže stát jiný spolek sdružující dopravce, popř. jiná právnická osoba, která má stejné poslání a cíle
jako Sdružení nebo jejímž předmětem činnosti jsou aktivity, při kterých může docházet ke střetu zájmů Sdružení a žadatele.
Článek 6
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo
a) účastnit se regionálního shromáždění s právem hlasovat,
b) volit členy do shromáždění zástupců regionů,
c) volit zástupce a jejich náhradníky do orgánů Sdružení,
d) být volen do orgánů Sdružení a v těchto orgánech pracovat,
e) na informace týkající se Sdružení,
f) předkládat návrhy a podněty k činnosti Sdružení a obracet se s připomínkami nebo stížnostmi k příslušným orgánům
Sdružení a být o jejich vyřízení informován,
g) vyjadřovat se ke vstupu nových členů do Sdružení,
h) využívat služby poskytované Sdružením svým členům,
i) dostávat od Sdružení obchodní sdělení.
2. Člen je povinen
a) dodržovat stanovy Sdružení a usnesení orgánů Sdružení, jakož i dohody uzavřené Sdružením,
b) chovat se tak, aby nebylo poškozeno jméno českých dopravců a tím nebyly narušeny zájmy dopravců České republiky
jako celku,
c) platit roční členský poplatek podle stanovených zásad,
d) informovat Sdružení o změnách údajů podle čl. 5, potřebných pro evidenci členů,
e) chovat se v souladu s morálním kodexem jednání dopravce (příloha č. 2 stanov) a nepoškozovat dobré jméno a zájmy
Sdružení.
3. Nesplní-li člen Sdružení povinnost stanovenou v odst. 2, písm. c) a nezaplatí roční členský poplatek ve stanovené lhůtě,
pozbývá po dobu prodlení s placením ročního členského poplatku práva uvedená v odst. 1 tohoto článku.
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4. Člen má nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly při plnění úkolů v rámci orgánů Sdružení.
5. Členům Sdružení může být přiznána odměna navržená předsednictvem a schválená shromážděním zástupců regionů.
6. Čestný člen má povinnost vždy vystupovat v souladu se zájmy Sdružení.
Článek 7
Zánik členství
1. Členství ve Sdružení zaniká
a) vystoupením člena ze Sdružení,
b) vyloučením člena ze Sdružení,
c) zánikem oprávnění k provozování silniční dopravy,
d) smrtí člena - fyzické osoby,
e) zamítnutím insolvenčního návrhu nebo zrušením konkurzu, obojí z důvodu nedostatku majetku,
f) vstupem do likvidace nebo zánikem člena, právnické osoby,
g) dnem právní moci rozhodnutí o ztrátě způsobilosti k právním úkonům,
h) zánikem Sdružení likvidací,
i) uplynutím kalendářního roku, za který byl zaplacen udržovací příspěvek, jestliže člen, který zaplatil udržovací příspěvek,
nezačne v tomto roce provozovat alespoň jedno vozidlo,
j) prodlením s placením ročního členského poplatku delším než 3 měsíce.
2. Každý člen může ze Sdružení vystoupit písemným oznámením o vystoupení adresovaným Sdružení. Členství zaniká dnem
doručení oznámení o vystoupení ze Sdružení. Zánikem členství nejsou dotčeny jeho závazky ke Sdružení.
3. Člen může být ze Sdružení vyloučen z důvodu
a) porušení stanov a usnesení orgánů Sdružení,
b) poškozování zájmů a dobrého jména Sdružení nebo poškozování dobrého jména a zájmů dopravců České republiky.
4. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo 2/3 většinou zpravidla na návrh regionální komise. Na jednání regionální komise,
která má projednat podání návrhu na vyloučení člena, musí být tento člen pozván doporučeným dopisem doručeným nejméně
14 dnů přede dnem jednání. Písemné rozhodnutí o vyloučení člena musí být členu doručeno do vlastních rukou. V rozhodnutí
musí být uveden důvod a den ukončení členství. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen Sdružení odvolat do 15 dnů od
doručení k revizní komisi prostřednictvím sekretariátu Sdružení. Odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí revizní komise
k odvolání je konečné. Pro doručení rozhodnutí platí příslušná ustanovení správního řádu o doručování do vlastních rukou.
5. V případě zániku právnické osoby - člena Sdružení bez likvidace z důvodů přeměny obchodní společnosti nebo družstva v
jinou formu obchodní společnosti nebo družstva, je možné na právního nástupce zaniklé právnické osoby - člena Sdružení
převést členství ve Sdružení. Žádost o převod členství podává písemně na příslušném regionálním pracovišti právní nástupce
dosavadního člena Sdružení. Žádost musí být doložena doklady uvedenými v čl. 5, odst. 2. Při projednání žádosti se postupuje
podle čl. 5 stanov. Převod členství může být povolen jen v případě, že z výpisu z obchodního rejstříku je patrno, že došlo k
zániku člena Sdružení právnické osoby bez likvidace a výmaz zrušené společnosti a zápis nové společnosti nebo družstva je
proveden k témuž dni. Při kladném rozhodnutí předsednictva přechází členství na právního nástupce dnem, který je vyznačen
v obchodním rejstříku jako den zániku právnické osoby - dosavadního člena Sdružení a den vzniku nové právnické osoby.
6. Při zániku členství se zaplacený roční členský poplatek nevrací. Při převodu členství podle odst. 5, právní nástupce zaniklého
člena Sdružení neplatí roční členský poplatek, pokud byl zaplacen zaniklým členem.
7. Jestliže dojde k zániku členství ve Sdružení v důsledku nezaplacení ročního členského poplatku, nelze takovou fyzickou či
právnickou osobu v témž roce přijmout znovu za člena. V případech vyloučení (čl. 7, odst. 3, písm. a), b)) je možno požádat
o členství až po uplynutí 24 měsíců po dni vyloučení.
Článek 7a
Pozastavení členství
1. Členství ve Sdružení je pozastaveno, je-li člen v úpadku a není-li současně dán důvod zániku členství podle čl. 7.
2. Členství je pozastaveno dnem, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku.
3. Člen, jehož členství bylo pozastaveno, nevykonává práva člena podle čl. 6, odst. 1. Má však právo na informace týkající se
Sdružení.
4. Pozastavení členství zaniká
a) nabytím právní moci rozhodnutí soudu
- kterým bylo rozhodnuto, že dlužník není v úpadku,
- kterým byl zrušen konkurs,
- kterým skončila reorganizace nebo oddlužení,
b) zánikem členství podle čl. 7.
Článek 8
Evidence členů
1. Sdružení vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

obchodní firma člena,
adresa bydliště nebo sídla,
IČO,
údaje o statutárních orgánech a odpovědném zástupci, je-li ustanoven,
počet vozidel,
druh silniční dopravy, kterou je člen oprávněn provozovat na základě koncese nebo jiného oprávnění k provozování
dopravy.

2. V seznamu členů se bez zbytečného odkladu vyznačují změny uvedených údajů. Seznam není zpřístupněn.
Článek 8a
Roční členský poplatek
1. Roční členský poplatek sestává ze dvou složek, a to z členského příspěvku a z poplatku za služby včetně daně z přidané
hodnoty. Výše členského příspěvku je jednotná a pro všechny stejná. Výše poplatku za služby se stanoví podle počtu
motorových vozidel zaevidovaných u Sdružení na základě platné finanční způsobilosti. Člen, který provozuje dopravu na
základě jiného podnikatelského oprávnění, než je koncese, je povinen doložit počet provozovaných vozidel jiným
prokazatelným způsobem.
2. Roční členský poplatek je každý člen Sdružení povinen zaplatit vždy nejpozději do konce února kalendářního roku, za nějž
je placen. Roční členský poplatek se považuje za uhrazený okamžikem, kdy jsou uhrazeny všechny jeho složky.
3. Pokud nastanou změny v počtu zaevidovaných motorových vozidel u člena v průběhu daného období, platí, že
a) při navýšení počtu zaevidovaných motorových vozidel může člen poplatek za služby podle platného klíče doplatit,
b) při snížení počtu zaevidovaných motorových vozidel se roční členský poplatek nevrací, ale členovi zůstává počet hlasů
podložený zaplaceným ročním členským poplatkem,
c) jestliže v období od počátku kalendářního roku do dne splatnosti ročního členského poplatku nebude člen z jakéhokoliv
důvodu provozovat žádné vozidlo, je povinen za účelem zachování členství zaplatit členský příspěvek; členství se tímto
způsobem zachovává pouze do konce příslušného kalendářního roku, v němž byl členský příspěvek zaplacen.
4. Žadatel o členství je povinen zaplatit roční členský poplatek do jednoho měsíce od oznámení, že jeho žádost o členství byla
předsednictvem schválena. Výše poplatku za služby se v průběhu kalendářního roku poměrně krátí s ohledem na měsíc
přijetí, výše členského příspěvku zůstává v průběhu kalendářního roku stejná.
5. Zaplacený roční členský poplatek se nevrací a s výjimkou převodu členství podle čl. 7, odst. 5 je nepřevoditelný.
6. Člen, jehož členství bylo pozastaveno, je povinen platit členský příspěvek. Rozdíl mezi již zaplacenými ročními členskými
poplatky a členským příspěvkem se nevrací. Zanikne-li pozastavení členství a členství pokračuje, použije se odst. 4 tohoto
článku obdobně. V příslušném roce zaplacený členský příspěvek se započítá.
Článek 8b
Přidružené členství
1. Účelem přidruženého členství je rozvíjení širší odborné spolupráce při naplňování cílů a poslání Sdružení se subjekty, jejichž
zájmy jsou blízké zájmům Sdružení. Přidružené členství se řídí ustanoveními tohoto článku stanov. Ostatní ustanovení stanov
o členech a členství ve Sdružení se na přidružené členství nepoužijí, není-li v dalších ustanoveních tohoto článku stanoveno
jinak.
2. Přidruženým členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna podnikat nebo vyvíjet jinou činnost v
oboru souvisejícím s cílem a posláním Sdružení.
3. Výši ročních členských poplatků přidružených členů schvaluje shromáždění zástupců regionů. Shromáždění zástupců
regionů může schvalováním výše ročních členských poplatků přidružených členů pověřit předsednictvo a přitom může
stanovit rámcové podmínky.
4. O přijetí přidruženého člena rozhoduje předsednictvo na základě písemné žádosti uchazeče podané na příslušném
regionálním pracovišti. Žádost o přijetí za přidruženého člena posoudí regionální komise a předloží ji se svým stanoviskem
k rozhodnutí předsednictvu. Komise si může k projednání žádosti o přidružené členství vyžádat osobní účast žadatele.
Rozhodnutí předsednictva musí být žadateli písemně oznámeno do 30 dnů od projednání. Pro vznik členství přidruženého
člena Sdružení platí čl. 5, odst. 4 obdobně.
5. Přidružený člen nesmí jednat v rozporu se stanovami Sdružení. Pokud se přidružený člen takového jednání dopustí, může jej
předsednictvo ze Sdružení vyloučit. Pro vyloučení přidruženého člena platí čl. 7, odst. 4 obdobně.
6. Spolupráce přidruženého člena se Sdružením se řídí dohodou uzavřenou mezi ním a Sdružením.
7. Na zánik přidruženého členství se použijí obdobně ustanovení článku 7.
8. Přidruženým členem Sdružení se nemůže stát jiné občanské sdružení sdružující dopravce, popř. jiná právnická osoba, která
má stejné poslání a cíle jako Sdružení nebo jejímž předmětem činnosti jsou aktivity, při kterých může docházet ke střetu
zájmů Sdružení a žadatele, pokud předsednictvo vy výjimečných případech nerozhodne jinak.
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Článek 9
Orgány Sdružení
1. Orgány Sdružení jsou
a) shromáždění zástupců regionů,
b) revizní komise,
c) předsednictvo,
d) odborné sekce,
e) regionální shromáždění,
f) regionální komise.
2. Funkční období volených orgánů Sdružení jsou 3 roky.
3. Funkční období nově zvolené revizní komise a nově zvoleného předsednictva začíná okamžikem skončení zasedání
shromáždění zástupců regionů a tímto okamžikem zároveň končí funkční období dosavadní revizní komise a předsednictva.
4. Funkční období nově zvolené regionální komise a členů shromáždění zástupců regionů začíná okamžikem skončení
regionálního shromáždění a tímto okamžikem zároveň končí funkční období dosavadní regionální komise a členů
shromáždění zástupců regionů.
5. Funkční období nově zvolených členů odborných sekcí (čl. 15, odst. 2) začíná okamžikem skončení zasedání shromáždění
zástupců regionů a tímto okamžikem zároveň končí funkční období všech dosavadních členů odborných sekcí (volených i
jmenovaných). Funkční období jmenovaných členů odborných sekcí (čl. 14, odst. 2) začíná ke dni jejich jmenování a končí
způsobem uvedeným v první větě tohoto odstavce nebo jejich odvoláním dle čl. 14, odst. 2.
6. Členové orgánů Sdružení mohou být voleni a jmenováni opětovně. Každý člen Sdružení může být ve voleném orgánu
reprezentován pouze jednou osobou.
7. Členové volených orgánů Sdružení jsou povinni vykonávat svěřené úkoly svědomitě, dodržovat právní předpisy a tyto
stanovy. Bez výslovného zmocnění uděleného předsednictvem Sdružení nejsou oprávněni jednat jménem Sdružení. Nejsou
oprávněni užívat název Sdružení při činnosti, která nesouvisí s činností a posláním Sdružení.
8. Neplní-li člen předsednictva, regionální komise a odborné sekce řádně svoje povinnosti nebo přestal-li reprezentovat člena
regionu Sdružení nebo vystupuje proti zájmům Sdružení, může jej před uplynutím funkčního období regionální komise
odvolat 2/3 většinou všech členů komise. O tomto rozhodnutí musí informovat na nejbližším regionálním shromáždění.
9. Člen, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to písemně orgánu, jehož je členem.
Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala regionální komise. Regionální komise musí odstoupení projednat nejdéle
do 2 měsíců ode dne písemného oznámení; neučiní-li tak, pokládá se odstoupení za projednané.
10. Přestane-li člen revizní komise reprezentovat člena Sdružení, má regionální komise právo ho odvolat 2/3 většinou všech
členů. Odvolání musí následně potvrdit shromáždění zástupců regionů.
11. Za člena, který odstoupil nebo byl odvolán, nastupuje do funkce náhradník, jenž získal největší počet hlasů. Tento postup se
použije i v případě, kdy členství v orgánu zanikne jiným způsobem.
12. Členství ve voleném orgánu zaniká automaticky, neúčastní-li se člen řádných zasedání tohoto orgánu po dobu 4 měsíců po
sobě jdoucích.
13. Funkce v orgánech Sdružení jsou čestné. Členům volených orgánů náleží cestovní náhrady spojené s výkonem funkce ve
výši podle platného právního předpisu o cestovních náhradách.
14. Každý člen kteréhokoliv orgánu Sdružení je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech skutečnostech
jakkoliv souvisejících s činností Sdružení, o nichž se dozvěděl při výkonu funkce, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo
Sdružení způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po dobu pěti let po skončení výkonu příslušné funkce v orgánu Sdružení.
15. Orgán Sdružení je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomen alespoň takový počet členů, který stanovy předepisují.
Článek 10
Shromáždění zástupců regionů
1. Shromáždění zástupců regionů (dále jen "Shromáždění") je nejvyšším orgánem Sdružení.
2. Shromáždění je tvořeno 100 zástupci, kteří jsou voleni na dobu 3 let regionálními shromážděními z členů evidovaných v
příslušném regionu a dále členy předsednictva, členy revizní komise a předsedy regionálních komisí, kteří jsou členy z titulu
své funkce v předsednictvu, v revizní komisi a v regionální komisi (dále jen "členové Shromáždění"). Členství ve
Shromáždění je nezastupitelné.
3. Počet členů Shromáždění volených za jednotlivé regiony se stanoví proporcionálně podle počtu hlasů připadajících na
jednotlivé regiony (čl. 15, odst. 4). Pro stanovení počtu hlasů pro jednotlivé regiony je rozhodující stav podle zaplacených
ročních členských poplatků do konce února běžného roku. Výpočet počtu mandátů připadajících na jeden region se provede
tak, že počet hlasů regionu se vydělí jednou setinou všech hlasů Sdružení. Region bude mít tolik mandátů, kolik bude činit
výsledek dělení zaokrouhlený směrem dolů. Zbývající hlasy (do počtu 100) se rozdělí mezi ty regiony, u nichž zbude po
dělení provedeném shora nejvyšší číslo za desetinnou čárkou.
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4. Do Shromáždění může být zvolen kterýkoliv člen Sdružení. Nikdo však nemůže být zvolen současně za 2 různé regiony.
Volby volených členů Shromáždění konají regionální shromáždění před uplynutím funkčního období. Pokud by v některých
regionech nedošlo před skončením funkčního období ke zvolení nových členů Shromáždění, trvá mandát stávajících členů
Shromáždění za daný region až do zvolení nových členů. Pro posouzení otázky mandátu člena Shromáždění je rozhodující
usnesení z jednání regionálního shromáždění. Zvolení členové Shromáždění budou zapsáni do seznamu členů Shromáždění.
Funkční období členů Shromáždění, kteří jsou současně členy předsednictva nebo revizní komise, je totožné s jejich obdobím
v těchto orgánech Sdružení.
5. Člen Shromáždění může být regionálním shromážděním odvolán kdykoliv v průběhu funkčního období nebo může z funkce
odstoupit. Na jeho místo nastupuje náhradník, který získal největší počet hlasů.
6. Do výhradní působnosti Shromáždění náleží
a) rozhodovat o zásadních otázkách Sdružení a jeho organizaci,
b) schvalovat stanovy, volební a jednací řád Sdružení a jejich změny,
c) schvalovat
- plán činnosti Sdružení předložený předsednictvem,
- rozpočet, zásady hospodaření a roční účetní závěrku Sdružení,
- zásady a roční plány pořízení, likvidace a prodeje hmotného investičního majetku a nehmotného investičního majetku,
d) volit a odvolávat členy a náhradníky revizní komise,
e) projednávat a schvalovat zprávy předsednictva a revizní komise,
f) rozhodovat o dobrovolném zrušení Sdružení nebo o fúzi s jiným spolkem,
g) schvalovat výši ročního členského poplatku, členského příspěvku a poplatku za služby,
h) schvalovat výši odměny přiznané členům Sdružení podle čl. 6, odst. 4,
i) na návrh předsednictva udělit či odejmout titul "Čestný člen Sdružení ČESMAD BOHEMIA" a titul "Čestný prezident
Sdružení ČESMAD BOHEMIA".
Do působnosti Shromáždění patří i rozhodování o dalších věcech, které se týkají činnosti Sdružení, pokud si je Shromáždění
vyhradí.
7. Shromáždění svolává předsednictvo písemně nejméně jednou ročně, alespoň 30 dní před dnem konání.
8. Předsednictvo je povinno nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu na svolání mimořádného zasedání svolat Shromáždění,
jestliže to vyplyne z usnesení 3 regionálních shromáždění konaných v příslušném roce v rozmezí 30 dnů.
9. Shromáždění je usnášeníschopné, jestliže jsou přítomny 2/3 členů Shromáždění. Pokud příslušný počet členů Shromáždění
není v okamžiku plánovaného zahájení zasedání přítomen, je začátek zasedání posunut o 30 minut. Poté probíhá zasedání
Shromáždění podle původního programu bez ohledu na počet přítomných členů Shromáždění. Podrobnější úpravu jednání
Shromáždění obsahuje jednací řád Sdružení.
10. Pro přijetí usnesení Shromáždění je potřebný nadpoloviční počet hlasů přítomných členů Shromáždění. Při hlasování o
skutečnostech uvedených v odst. 6, písm. b), f) a g) se vyžaduje více než 2/3 hlasů přítomných členů Shromáždění. Při
hlasování o záležitostech Sdružení má každý člen Shromáždění jeden hlas.
Článek 11
Revizní komise
1. Revizní komise je tvořena zástupci regionů. Každý region má jednoho zástupce. Předsedu a místopředsedu komise volí ze
svého středu její členové nadpoloviční většinou hlasů. Členství v revizní komisi je nezastupitelné.
2. Za svou činnost je revizní komise odpovědná pouze Shromáždění.
3. Revizní komise
a) kontroluje dodržování a plnění usnesení Shromáždění, dodržování stanov a vnitřních předpisů Sdružení,
b) kontroluje hospodaření, plnění rozpočtu Sdružení a za tím účelem má právo požadovat předložení dokladů, vysvětlení a
informace o hospodaření Sdružení,
c) vyjadřuje se k roční účetní závěrce a předkládá své vyjádření Shromáždění,
d) předkládá Shromáždění zprávu o své činnosti,
e) projednává a řeší stížnosti členů a je konečnou odvolací instancí v rámci Sdružení,
f) projednává a řeší stížnosti žadatelů o členství a přidružené členství, kteří nebyli přijati za členy Sdružení.
4. Revizní komisi svolává její předseda podle schváleného plánu zasedání, nebo pokud o to požádá alespoň 1/3 členů komise.
5. Revizní komise je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomny 2/3 členů komise. Usnáší se nadpoloviční většinou členů komise.
Každý člen komise má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
6. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena předsednictva nebo člena regionální komise.
Článek 12
Předsednictvo
1. Předsednictvo je statutárním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou
zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím Shromáždění vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost předsednictvo
odpovídá Shromáždění.
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2. Předsednictvo má 15 členů. Sestává z prezidenta, prvního viceprezidenta, dvou viceprezidentů a členů. Regionální
shromáždění volí do předsednictva 2 zástupce přímo a region s nejvyšším počtem hlasů volí zástupce 3. Pro stanovení počtu
hlasů pro jednotlivé regiony je rozhodující stav podle zaplacených ročních členských poplatků do konce února běžného roku.
3. Prezidenta, prvního viceprezidenta a viceprezidenty volí předsednictvo ze svého středu nadpoloviční většinou hlasů všech
členů předsednictva.
4. Členství v předsednictvu je nezastupitelné.
5. V rámci působnosti vymezené v odst. 1 předsednictvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení Shromáždění, pravidelně
mu podává zprávy o své činnosti i o činnosti Sdružení jako celku a svolává a připravuje jeho jednání. Do působnosti
předsednictva patří zejména
a) přijímat členy Sdružení a rozhodovat o jejich případném vyloučení,
b) schvalovat organizační řád sekretariátu Sdružení,
c) jmenovat a odvolávat generálního tajemníka a zástupce generálního tajemníka,
d) ukládat úkoly generálnímu tajemníkovi a kontrolovat jeho činnost,
e) projednávat finanční rozpočet a výsledky hospodaření Sdružení a předkládat je ke schválení Shromáždění,
f) stanovit, ve kterých případech může Sdružení zastupovat generální tajemník, popř. na základě plné moci i jiná fyzická
nebo právnická osoba,
g) jmenovat zástupce Sdružení do sekcí, odborných komisí a pracovních skupin IRU,
h) projednávat a řešit požadavky a návrhy regionálních komisí,
i) jmenovat předsedy odborných sekcí z řad viceprezidentů (čl. 14, odst. 2) a zřizovat nebo rušit odborné komise a expertní
skupiny navržené generálním tajemníkem podle čl. 17,
j) vyhlašovat volby do orgánů Sdružení,
k) svolávat Shromáždění,
l) rozhodovat o založení právnické osoby, o jejím zrušení nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě nebo o prodeji této
účasti,
m) navrhovat Shromáždění udělení či odejmutí titulu "Čestný člen Sdružení ČESMAD BOHEMIA" a titulu "Čestný
prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA".
6. Předsednictvo svolává prezident podle schváleného plánu zasedání nebo když o to požádá alespoň 1/3 jeho členů, případně
na návrh předsedy revizní komise. Zasedání předsednictva se zpravidla zúčastňuje generální tajemník. Podle potřeby se
mohou zasedání předsednictva zúčastnit i jiné osoby. O jejich účasti rozhoduje předsednictvo na návrh prezidenta.
7. Předseda revizní komise, popřípadě komisí pověřený člen, má právo zúčastnit se každého zasedání předsednictva.
8. Předsednictvo je usnášeníschopné, jestliže jsou přítomny 2/3 jeho členů. Předsednictvo se usnáší 2/3 většinou. Každý člen
předsednictva má jeden hlas. Při hlasování o přijetí nových členů (čl. 12, odst. 5, písm. a)) je předsednictvo usnášeníschopné,
jestliže je přítomna 1/2 jeho členů a v případě, že předsednictvo v daném kalendářním měsíci nezasedá, mohou jeho členové
hlasovat o přijetí nových členů korespondenčně; v takovém případě se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 všech členů
předsednictva.
9. V případě, že člen předsednictva zvolený v regionu nebude moci vykonávat funkci člena předsednictva, nastupuje na jeho
místo zvolený náhradník daného regionu.
Článek 13
Prezident a viceprezidenti
1. Prezident Sdružení
a) jedná jménem Sdružení v rozsahu vymezeném v čl. 19,
b) svolává a řídí zasedání předsednictva,
c) připravuje návrh programu jednání předsednictva,
d) navrhuje předsednictvu účast dalších osob na zasedání předsednictva,
e) o svolání předsednictva informuje předsedu revizní komise.
2. Po dobu nepřítomnosti prezidenta ho v plném rozsahu jeho působnosti zastupuje první viceprezident.
3. Prezident a viceprezidenti odpovídají za výkon své funkce předsednictvu.
4. Shromáždění zástupců regionů může ve zvláštních případech na základě návrhu předsednictva udělit titul "Čestný prezident
Sdružení ČESMAD BOHEMIA" bývalému prezidentovi Sdružení za dlouholetý přínos sektoru silniční dopravy a činnosti
Sdružení. Čestný prezident se může na zvláštní pozvání účastnit jednání předsednictva a má právo zúčastnit se shromáždění
zástupců regionů, v obou případech bez práva hlasovat.
Článek 14
Odborné sekce
1. Odborné sekce jsou poradními orgány předsednictva.
Sdružení má dvě odborné sekce a to:
a) odbornou sekci osobní dopravy,
b) odbornou sekci nákladní dopravy.
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2. V čele sekce stojí předseda, kterým je jeden z viceprezidentů předsednictva. V jeho pravomoci je jmenování dalších členů
sekce z řad odborníků, kteří nebyli zvoleni regionálním shromážděním a jejich odvolání. Členství v odborné sekci je
nezastupitelné.
3. Odborná sekce
a) předkládá předsednictvu návrhy, informace a doporučení,
b) informuje předsednictvo o práci a problémech které řeší,
c) navrhuje předsednictvu členy pověřené zastupováním sekce a účastí při jednáních, ke kterým mohou být přizváni, a
pověřuje členy k účasti na práci společné pro několik sekcí.
4. Odborné sekce si mohou vytvořit pracovní skupiny pro řešení specifických problémů. Členy těchto pracovních skupin mohou
být i odborníci, kteří nejsou členy Sdružení. Odborné sekce stanoví pravidla pro činnost pracovních skupin.
5. Odborné sekce a jejich zástupci jsou oprávněni vystupovat jménem Sdružení jen na základě a v rozsahu pověření uděleného
prezidentem Sdružení.
6. Odbornou sekci svolává její předseda podle schváleného plánu zasedání, nebo když o to požádá alespoň 1/3 jejich členů,
případně předsednictvo.
7. Odborná sekce je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomny 2/3 jejích členů. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných
členů. Každý člen sekce má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Článek 15
Regionální shromáždění
1. Členové Sdružení registrovaní v příslušném regionu Sdružení mají právo zúčastnit se regionálního shromáždění.
2. Do působnosti regionálního shromáždění patří
a) volit a odvolávat členy a náhradníky regionální komise,
b) volit a odvolávat členy a náhradníky Shromáždění podle čl. 10, odst. 2,
c) volit a odvolávat členy a náhradníky regionu do předsednictva,
d) volit a odvolávat členy a náhradníky do odborných sekcí,
e) navrhnout jednoho kandidáta a minimálně jednoho náhradníka do revizní komise,
f) navrhovat zástupce regionu pro jmenování do dalších orgánů Sdružení,
g) předkládat podněty a návrhy k činnosti Sdružení.
3. Regionální shromáždění svolává regionální komise nejméně jednou za rok, nejpozději 30 dnů přede dnem konání. Jestliže
požádá alespoň 1/3 členů z daného regionu o svolání mimořádného regionálního shromáždění, je regionální komise povinna
nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu na svolání, svolat regionální shromáždění.
4. Regionální shromáždění je usnášeníschopné, jestliže jsou přítomny 2/3 hlasů členů Sdružení evidovaných v regionu. Pokud
příslušný počet hlasů členů není v okamžiku plánovaného zahájení přítomen, je začátek zasedání posunut o 30 minut. Poté
probíhá jednání regionálního shromáždění podle původního programu bez ohledu na počet přítomných hlasů.
Pro přijetí usnesení regionálního shromáždění je potřebný nadpoloviční počet hlasů přítomných členů Sdružení evidovaných
v regionu.
Při hlasování o otázkách v působnosti regionálního shromáždění platí následující hlasovací klíč:
člen, který provozuje silniční dopravu vozidly o počtu
počet hlasů
1 - 2 vozidla ......................................................................................... 1 hlas
3 - 5 vozidel ......................................................................................... 2 hlasy
6 - 9 vozidel ......................................................................................... 4 hlasy
10 - 29 vozidel ......................................................................................... 8 hlasů
30 - 59 vozidel ......................................................................................... 14 hlasů
60 - 99 vozidel ......................................................................................... 23 hlasy
100 - 199 vozidel ......................................................................................... 40 hlasů
za každých dalších 10 vozidel ..................................................................... 1 hlas
Počet hlasů připadajících na člena musí být podložen zaplacenými ročními členskými poplatky.
5. Členové Sdružení přítomni na regionálním shromáždění volí ze svého středu mandátovou, návrhovou a volební komisi, která
zajišťuje správný postup a průběh regionálního shromáždění.
Článek 16
Regionální komise
1. Regionální komise má 7 členů. Sestává se ze členů Sdružení se sídlem nebo bydlištěm na území regionu. Komisi volí
regionální shromáždění. Komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu nadpolovičním počtem hlasů. Členství
v regionální komisi je nezastupitelné.
2. Regionální komise působí v regionech vymezených v příloze č. 1 stanov.
3. Regionální komise
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

svolává regionální shromáždění,
informuje členy Sdružení regionu o práci předsednictva a dalších orgánů Sdružení,
soustřeďuje od členů jejich podněty a návrhy k činnosti Sdružení,
vyjadřuje se ke stížnostem členů a kontroluje jejich vyřízení,
informuje předsednictvo a ostatní orgány Sdružení o situaci v regionu,
předkládá předsednictvu návrhy, informace a doporučení,
navrhuje předsednictvu své členy pověřené zastupováním komise a účastí při jednáních, ke kterým mohou být přizváni
a pověřuje členy k účasti na práci společné pro několik komisí,
h) řeší otázky spojené s členstvím ve Sdružení, předkládá žádosti o přijetí za člena Sdružení a žádosti o přijetí za
přidruženého člena Sdružení předsednictvu se svým stanoviskem, dává návrhy nebo se vyjadřuje k návrhům na vyloučení
členů,
i) jedná s regionálními orgány v oblasti silniční dopravy,
j) v případech podle čl. 9, odst. 8 odvolává členy některých orgánů Sdružení.
4. Členové regionálních komisí jsou oprávněni vystupovat jménem Sdružení jen na základě a v rozsahu stanov.
5. Regionální komisi svolává předseda podle schváleného plánu zasedání, nebo když o to požádá alespoň 1/3 jejích členů,
případně z rozhodnutí předsednictva.
6. Regionální komise je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomny 2/3 jejich členů. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných
členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V případě, že regionální komise není
usnášeníschopná, mohou její členové hlasovat o návrzích týkajících se členské základny korespondenčně; v těchto případech
se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 všech členů regionální komise.
7. Regionální komise je ze své činnosti odpovědná regionálnímu shromáždění a plní úkoly stanovené předsednictvem.
8. Regionální komise spolupracuje s regionálním pracovištěm Sdružení a má právo kontroly jeho činnosti. Zjištěné nedostatky,
připomínky a návrhy komise uplatňuje prostřednictvím předsednictva.
Článek 17
Generální tajemník a zástupce generálního tajemníka
1. Generální tajemník je výkonným orgánem. Stojí v čele sekretariátu Sdružení a odpovídá předsednictvu za řádný chod
sekretariátu a za řádný výkon činností uvedených v tomto článku a v čl. 18.
2. Po dobu nepřítomnosti generálního tajemníka ho v plném rozsahu jeho působnosti zastupuje zástupce generálního tajemníka.
3. Generální tajemník a zástupce generálního tajemníka jsou jmenováni a odvoláváni předsednictvem Sdružení. Funkci
vykonávají na základě pracovněprávního vztahu ke Sdružení. Generální tajemník ani zástupce generálního tajemníka nesmí
být provozovatelem silniční dopravy.
4. Generální tajemník je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při zajišťování provozu sekretariátu Sdružení,
činností vymezených v čl. 18 a v pracovněprávních vztazích k zaměstnancům sekretariátu Sdružení (viz odst. 5), mimo těch
právních úkonů, které si vyhradilo předsednictvo a Shromáždění. Mezi zasedáními předsednictva zastupuje Sdružení ve
vztahu k třetím osobám. Ze své činnosti je generální tajemník odpovědný předsednictvu.
5. V oprávnění generálního tajemníka vymezeném v předchozím odstavci není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a
zatěžovat je a realizovat investice, které jsou nad rámec schváleného rozpočtu, pokud mu k těmto úkonům nebyla výslovně
předsednictvem udělena plná moc.
6. V rámci své působnosti generální tajemník
a) plní úkoly uložené předsednictvem Sdružení,
b) předkládá předsednictvu návrh organizačního řádu sekretariátu Sdružení,
c) rozhoduje o použití finančních a materiálních prostředků určených pro potřeby sekretariátu, pokud si rozhodnutí v těchto
věcech nevyhradily vyšší orgány Sdružení,
d) zastupuje Sdružení v pracovněprávních vztazích a rozhoduje o personálním zabezpečení sekretariátu,
e) vydává vnitřní předpisy pro sekretariát Sdružení,
f) navrhuje předsednictvu zřízení nebo zrušení odborných komisí a expertních skupin,
g) zastupuje Sdružení před soudy a orgány státní správy a samosprávy.
Článek 18
Sekretariát Sdružení
1. Úkolem sekretariátu Sdružení je zajišťovat
a) administrativně, technicky, organizačně a odborně činnost orgánů Sdružení,
b) činnosti, které jsou posláním Sdružení a jejich zabezpečení není v působnosti jiného orgánu Sdružení,
c) styk a spolupráci s IRU,
d) styk s orgány státní správy,
e) správu majetku Sdružení, evidenci hmotného a nehmotného majetku, jeho inventarizaci a řešení případných škod na
majetku,
f) činnost odborných komisí sekretariátu,
g) služby a ostatní činnosti uvedené v čl. 3 a 4 a vést seznam členů Shromáždění,
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h) činnost záručního sdružení podle Celní úmluvy TIR,
i) činnosti, které Sdružení zajišťuje na základě smluvního vztahu nebo pověření,
j) přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů jakožto žadatel, příjemce, partner nebo dodavatel.
2. Sekretariát sestává z generálního tajemníka a zaměstnanců Sdružení. Úkoly sekretariátu zajišťují zaměstnanci Sdružení.
Zaměstnanci jsou ke Sdružení v pracovněprávním vztahu, ze své pracovní činnosti jsou odpovědni generálnímu tajemníkovi.
Generální tajemník je oprávněn zajistit výkon odborných činností nutných k zajištění řádného chodu sekretariátu a výkonu
činností uvedených v odst. 1 i na základě jiného než pracovněprávního vztahu. Zaměstnanec Sdružení nesmí být
provozovatelem silniční dopravy.
3. Při sekretariátu Sdružení mohou být zřízeny odborné komise.
4. Sekretariát Sdružení je v Praze, jeho součástí jsou regionální pracoviště.
5. Organizační uspořádání a náplň práce jednotlivých útvarů sekretariátu stanoví organizační řád sekretariátu.
Článek 19
Jednání jménem Sdružení
1. Jménem Sdružení jedná prezident nebo viceprezidenti v pořadí určeném předsednictvem, a to každý samostatně. Ve věcech
vymezených v čl. 17 a 18 jedná a podepisuje jménem Sdružení generální tajemník a v době jeho nepřítomnosti zástupce
generálního tajemníka.
2. Předsednictvo může na základě plné moci pověřit zastupováním Sdružení i jiné fyzické nebo právnické osoby. Generální
tajemník může udělit plnou moc k zastupování ve věcech uvedených v čl. 18 a čl. 17, odst. 6, písm. g).
3. Zaměstnanci Sdružení jsou oprávněni činit jménem Sdružení právní úkony nutné ke splnění pracovních úkolů pouze tehdy,
je-li to stanoveno organizačním řádem nebo je to v obchodním styku obvyklé. Jinak mohou zastupovat Sdružení jen na
základě plné moci udělené předsednictvem nebo generálním tajemníkem.
4. Za Sdružení se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis osoba
oprávněná jednat jménem Sdružení.
Článek 20
Hospodaření Sdružení
1. Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, který je oddělen od majetku členů.
2. Pořízení, likvidaci a prodej hmotného investičního majetku a nehmotného investičního majetku, jehož účetní hodnota
převyšuje 5 mil. Kč, jakož i zřízení věcného břemene nebo zástavního práva k takovému majetku podléhá schválení
Shromáždění.
3. Hospodaření Sdružení se uskutečňuje dle rozpočtu schváleného Shromážděním. Hospodářský výsledek a použití případného
zisku je řešeno v rozpočtových pravidlech Sdružení.
4. Prostředky Sdružení tvoří
a) roční členské poplatky,
b) příjmy ze služeb poskytovaných Sdružením a z jiné činnosti Sdružení,
c) dary, dotace apod.
5. Získané prostředky slouží ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi Sdružení.
6. Zisk nebo ztrátu není možné rozdělovat mezi členy.
Článek 21
Zánik a likvidace Sdružení
1. Sdružení zaniká
a) dobrovolným zrušením,
b) fúzí s jiným spolkem,
c) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.
2. O dobrovolném zrušení nebo o fúzi Sdružení rozhoduje Shromáždění.
3. Usnesení Shromáždění o fúzi Sdružení s jiným spolkem musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení majetku, který
na něj přechází. Jmění Sdružení a členství ve Sdružení přecházejí na přejímající spolek ke dni výmazu Sdružení ze
spolkového rejstříku vedeného soudem.
4. Usnesení Shromáždění o dobrovolném zrušení musí obsahovat ustanovení o určení orgánu Sdružení, který provede
majetkové vypořádání. V případě, že takový orgán není určen, provede majetkové vypořádání likvidátor určený soudem.
Článek 22
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Pro věci těmito stanovami neupravenými platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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2. Přílohou stanov je "Územní vymezení regionů" a "Morální kodex jednání dopravce".
3. Stanovy a jejich změny byly schváleny shromážděním zástupců regionů dne 31.5.2019 a nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.
4. Stanovy v tomto znění nahrazují ode dne jejich účinnosti stanovy ze dne 29.5.2015.
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Příloha č. 1 stanov Sdružení automobilových
dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
Územní vymezení regionů:
Region Praha tvoří:
území hl. m. Prahy a okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Prahavýchod, Praha-západ, Příbram, Rakovník.
Region Brno tvoří okresy:
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Zlín, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště,
Vyškov, Znojmo, Žďár nad Sázavou.
Region Ostrava tvoří okresy:
Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Šumperk, Vsetín.
Region Hradec Králové tvoří okresy:
Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov,
Ústí nad Orlicí.
Region Ústí n. Labem tvoří okresy:
Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem.
Region České Budějovice tvoří okresy:
České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor.
Region Plzeň tvoří okresy:
Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, Tachov.
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Příloha č. 2 stanov Sdružení automobilových
dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
Morální kodex jednání dopravce
Článek 1
Poslání kodexu
Členové Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. se dohodli, že budou dodržovat ustanovení tohoto
Kodexu zejména proto, aby
a) byly udržovány korektní obchodní vztahy mezi členy Sdružení a jejich zákazníky i mezi členy navzájem,
b) byla posilována důvěra veřejnosti k profesi dopravce zejména tím, že členství ve Sdružení bude zárukou spolehlivosti a
vysoké kvality dopravních služeb,
c) byly chráněny zájmy členů Sdružení ve vztahu k zákazníkům, orgánům státní správy a jiným subjektům.
Článek 2
Zásady chování a jednání dopravce
1. Členové Sdružení dodržují stanovy a usnesení orgánů Sdružení a plní závazky ke Sdružení.
• Vlastnicky propojené skupiny firem nezneužívají stanov Sdružení tím, že členem Sdružení s přístupem k informacím a
dalším výhodám je nejmenší nebo jen malá část skupiny a sdílí je s ostatními částmi skupiny. Členem Sdružení je z
vlastnické skupiny alespoň podnik s největším počtem vozidel, s nimiž provádí dopravní činnost.
• Členové Sdružení využívají informace určené pro členy pro své účely, nevyužívají je k hromadnému informování svých
obchodních partnerů a nepředávají je jiným subjektům, které nejsou členy Sdružení. Chrání tak společně významný
členský benefit.
2. Při své podnikatelské činnosti se řídí členové Sdružení těmito zásadami
• soutěž mezi dopravci vedou čestným a poctivým způsobem,
• respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodní zvyklosti, vyvarují se nepravdivých a neúplných informací o svých
konkurentech a jejich zaměstnancích,
• reklamu vedou pravdivě v souladu se zásadami čestné soutěže.
3. Při jednáních s partnery se řídí dopravce těmito zásadami
• uplatňování zdvořilého a korektního přístupu k partnerům,
• řádné uzavírání dopravních a jiných smluv a dohodnutí přesných dodacích a platebních podmínek,
• dodržování platných právních tuzemských i mezinárodních norem,
• respektování obchodních zájmů partnera a dodržování obchodního tajemství,
• řádné plnění veškerých závazků plynoucích z uzavřených smluv,
• uzavírají pojištění odpovědnosti dopravce.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Nedodržování zásad tohoto Kodexu může být důvodem k rozhodnutí o vyloučení ze Sdružení.
2. Kodex byl schválen plenárním shromážděním Sdružení dne 18. května 1996 ve Větrném Jeníkově. Jeho aktualizace byla
schválena Shromážděním zástupců regionů dne 22. října 2021 v Praze.
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JEDNACÍ ŘÁD
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
Čl. 1
Všeobecná ustanovení
1. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. (dále jen "Sdružení") je spolkem, vedeným u Městského
soudu v Praze pod spisovou značkou L 3988. Poslání a cíle podle čl. 2 stanov Sdružení, jakož i další činnosti vymezené v čl.
3 a 4 stanov Sdružení zajišťují orgány Sdružení, které působí na celorepublikové a na regionální úrovni a sekretariát
Sdružení.
2. Na celorepublikové úrovni působí shromáždění zástupců regionů, revizní komise, předsednictvo, odborné sekce a odborné
komise. Na regionální úrovni působí regionální shromáždění a regionální komise.
3. Shromáždění zástupců regionů je nejvyšším orgánem Sdružení. Jeho zasedání se zúčastňují členové shromáždění zástupců
regionů. Regionální shromáždění je regionální orgán, jehož zasedání se zúčastňují všichni členové Sdružení, kteří patří
k určitému regionu. Další orgány sdružení jsou volené nebo jmenované.
Čl. 2
Shromáždění zástupců regionů
1. Shromáždění zástupců regionů (dále jen "Shromáždění") je nejvyšším orgánem Sdružení. Shromáždění je tvořeno 100
zástupci, kteří jsou voleni na dobu 3 let regionálními shromážděními z členů evidovaných v příslušném regionu a dále členy
předsednictva, členy revizní komise a předsedy regionálních komisí, kteří jsou členy Shromáždění z titulu své funkce (všichni
dále jen "členové Shromáždění"). Působnost Shromáždění a způsob volby zástupců regionů určují stanovy Sdružení.
Zasedání Shromáždění se zúčastňují všichni členové Shromáždění.
2. Shromáždění svolává předsednictvo Sdružení písemně nejméně jednou ročně alespoň 30 dnů přede dnem konání.
Předsednictvo Sdružení je povinno nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu na svolání mimořádného zasedání svolat
Shromáždění, jestliže to vyplyne z usnesení 3 regionálních shromáždění konaných v příslušném roce v rozmezí 30 dnů.
3. Shromáždění je usnášeníschopné, jestliže jsou přítomny 2/3 členů Shromáždění. Pokud příslušný počet členů Shromáždění
není v okamžiku plánovaného zahájení zasedání přítomen, je začátek zasedání posunut o 30 minut. Poté probíhá jednání
Shromáždění podle původního programu bez ohledu na počet přítomných členů Shromáždění.
4. Dokladem o účasti na zasedání Shromáždění jsou prezenční listiny. V prezenční listině musí být zapsán každý člen
Shromáždění přítomný na jednání.
5. Každý člen Shromáždění je povinen zaregistrovat svou účast do prezenčních listin. Každý člen Shromáždění při prezenci
obdrží hlasovací lístek.
6. Hlasovat na zasedání Shromáždění je oprávněn každý člen Shromáždění.
7. Pro přijetí usnesení Shromáždění je potřebný nadpoloviční počet hlasů přítomných členů Shromáždění. Při hlasování o
věcech uvedených v čl. 10, odst. 6, písm. b), f), a g) stanov Sdružení se vyžaduje více než 2/3 hlasů přítomných členů
Shromáždění.
8. Při hlasování má každý člen Shromáždění jeden hlas.
9. Hlasování je neveřejné. Hlasuje se pomocí hlasovacího lístku. Pokud člen Shromáždění při hlasování s návrhem souhlasí,
přeškrtne křížem rámeček nad "Ano" (vepíše X), nesouhlasí-li, přeškrtne křížem rámeček nad "Ne", nebo zdržel-li se
hlasování, přeškrtne rámeček nad "Zdržel se". Takto upravené hlasovací lístky odevzdají členové po výzvě do zapečetěných
uren, které skrutátoři předají mandátové komisi k vyhodnocení. Hlasovací lístky, na kterých je přeškrtnuto více rámečků
nebo nejsou označeny vůbec, jsou neplatné.
10. Pro přijetí usnesení o procedurálních otázkách, souvisejících s průběhem Shromáždění (např. volba pracovního
předsednictva, komisí, skrutátorů, schválení programu apod.) je potřebný souhlas prosté většiny přítomných členů
Shromáždění. V těchto případech se hlasuje aklamací (zvednutím hlasovacích lístků). Při hlasování aklamací rozhoduje
předsedající o pořadí otázek "kdo je pro", "kdo je proti", "kdo se zdržel hlasování".
11. Sčítání hlasů při hlasování aklamací může předsedající ukončit, je-li v průběhu hlasování spolehlivě zjištěno, že bylo
dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí, nebo že této většiny nemůže být dosaženo.
12. Jednání Shromáždění zahajuje a řídí prezident Sdružení podle schváleného programu, v době jeho nepřítomnosti první
viceprezident. Není-li Shromáždění usnášeníschopné, zahájí jednání o třicet minut později, než je uvedeno v pozvánce.
V bodě 1 programu seznámí přítomné s programem jednání a navrhne zapisovatele, dva ověřovatele zápisu, skrutátory, členy
mandátové, návrhové a volební komise. Poté vyzve přítomné k hlasování o programu jednání, volbě zapisovatele,
ověřovatelů zápisu, skrutátorů a členů uvedených komisí.
13. Předsedající řídí zasedání podle schváleného programu. Případné přihlášky do diskuse předávají přítomní členové
Shromáždění předsedajícímu písemně prostřednictvím skrutátorů. Na každé přihlášce do diskuse musí být uvedeno jméno
člena Shromáždění, téma diskuse a podpis. Na diskusní příspěvky bude reagováno přímo na zasedání Shromáždění. Pokud
to nebude z časových nebo jiných důvodů možné, předsednictvo zajistí písemnou odpověď do 30 dnů.

14

14. V průběhu zasedání se nejdříve hlasuje o návrhu usnesení předloženém předsednictvem Sdružení, nebo zvolenou návrhovou
komisí. Je-li tento návrh přijat, o ostatních návrzích se již nehlasuje. Předsedající je oprávněn zasedání přerušit po dobu
zpracování výsledků hlasování.
15. Vyhotovení zápisu zajišťuje předsednictvo. Zápis podepisuje prezident, popř. viceprezident Sdružení a dále zapisovatel a
ověřovatelé zápisu.
16. Řádný průběh zasedání a správný postup při přijímání usnesení zajišťují návrhová, mandátová a volební komise, jejichž
členy volí ze svého středu členové Shromáždění.
Čl. 3
Regionální shromáždění
1. Regionální shromáždění svolává předseda regionální komise nejméně jednou za rok (zpravidla před konáním shromáždění
zástupců regionů), nejpozději 30 dnů přede dnem konání. Jestliže požádá alespoň 1/3 členů z daného regionu o svolání
mimořádného regionálního shromáždění, je předseda regionální komise povinen nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu
na svolání regionální shromáždění svolat.
2. Při prezenci členů se postupuje obdobně jako při zasedání shromáždění zástupců regionů. Regionální shromáždění je
usnášeníschopné, jestliže jsou přítomni členové Sdružení reprezentující nejméně 2/3 hlasů členů Sdružení evidovaných v
daném regionu. Pokud příslušný počet hlasů členů není v okamžiku stanoveného zahájení přítomen, je začátek zasedání
posunut o 30 minut. Poté probíhá regionální shromáždění podle původního programu bez ohledu na počet přítomných hlasů.
Pro přijetí usnesení regionálního shromáždění je potřebný nadpoloviční počet hlasů přítomných členů Sdružení evidovaných
v regionu. Při hlasování o otázkách v působnosti regionálního shromáždění platí následující klíč:
člen Sdružení, který provozuje silniční dopravu
vozidly o počtu
počet hlasů
1- 2 vozidla ............................................................................ 1 hlas
3- 5 vozidel ............................................................................ 2 hlasy
6- 9 vozidel ............................................................................ 4 hlasy
10- 29 vozidel ............................................................................ 8 hlasů
30- 59 vozidel ............................................................................14 hlasů
60- 99 vozidel ............................................................................23 hlasů
100-199 vozidel ............................................................................40 hlasů
za každých dalších 10 vozidel ...................................................... 1 hlas
Počet hlasů připadajících na člena musí být podložen zaplacenými ročními členskými poplatky.
O průběhu a řízení zasedání, způsobu a formě hlasování platí obdobně ustanovení čl. 2 jednacího řádu. Volby do orgánů
Sdružení se řídí schváleným volebním řádem.
Čl. 4
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem Sdružení. Je složena ze zástupců regionů navržených regionálním shromážděním a
zvolených shromážděním zástupců regionů. Ze své činnosti je odpovědna shromáždění zástupců regionů.
2. Komise volí na prvním zasedání ze svého středu předsedu a místopředsedu nadpolovičním počtem hlasů členů komise.
3. Revizní komisi svolává její předseda podle schváleného plánu zasedání, nebo pokud o to požádá alespoň 1/3 členů komise.
4. Revizní komise je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomny 2/3 členů komise. Usnáší se nadpoloviční většinou. Hlasuje se
aklamací. Každý člen komise má jeden hlas, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
5. Zasedání revizní komise řídí předseda revizní komise, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. O průběhu zasedání revizní
komise a o jejích usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel. V zápise se na žádost uvede
i stanovisko člena komise, který hlasoval proti přijatému usnesení.
6. Předseda informuje o každém zasedání revizní komise předsednictvo.
Čl. 5
Předsednictvo
1. Předsednictvo je statutárním orgánem Sdružení, které řídí činnost Sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou
zákonem, stanovami nebo rozhodnutím Shromáždění vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost předsednictvo odpovídá
Shromáždění.
2. Prezidenta, prvního viceprezidenta a viceprezidenty volí předsednictvo ze svého středu nadpoloviční většinou všech členů
předsednictva na svém prvním zasedání.
3. Předsednictvo svolává jeho prezident podle schváleného plánu zasedání nebo pokud o to požádá alespoň 1/3 členů
předsednictva, popřípadě na návrh předsedy revizní komise. Zasedání předsednictva se zpravidla zúčastňuje generální
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tajemník. Podle potřeby se zasedání předsednictva mohou účastnit i jiné osoby. O jejich účasti rozhoduje předsednictvo na
návrh prezidenta.
4. Prezident informuje o každém zasedání předsednictva revizní komisi. Předseda revizní komise, popřípadě komisí pověřený
člen, má právo zúčastnit se každého zasedání předsednictva.
5. Předsednictvo je usnášeníschopné, jestliže jsou přítomny 2/3 jeho členů. Předsednictvo se usnáší dvoutřetinovou většinou
přítomných hlasů. Každý člen předsednictva má jeden hlas. Hlasuje se aklamací. Při hlasování o přijetí nových členů (čl. 12,
odst. 5, písm. a) stanov) je předsednictvo usnášeníschopné, jestliže je přítomna 1/2 jeho členů a v případě, že předsednictvo
v daném kalendářním měsíci nezasedá, mohou jeho členové hlasovat o přijetí nových členů korespondenčně; v takovém
případě se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 všech členů předsednictva.
6. Zasedání předsednictva řídí prezident Sdružení, v době jeho nepřítomnosti první viceprezident. O průběhu zasedání
předsednictva se vede zápis, který podepisují zapisovatel a ověřovatelé z řad členů předsednictva. V zápise se na žádost člena
předsednictva, který hlasoval proti přijatému usnesení, uvede jeho odlišné stanovisko.
Čl. 6
Odborné sekce
1. Odborné sekce jsou poradními orgány předsednictva. Sdružení má dvě odborné sekce, a to
a) odbornou sekci osobní dopravy,
b) odbornou sekci nákladní dopravy.
2. Odbornou sekci svolává její předseda podle schváleného plánu zasedání, nebo když o to požádá alespoň 1/3 jejích členů,
případně předsednictvo.
3. Odborná sekce je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomny 2/3 jejích členů. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných
členů. Hlasuje se aklamací. Každý člen sekce má jeden hlas, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
4. Zasedání sekce řídí její předseda, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. O průběhu zasedání sekce se vede zápis, který
podepisuje předseda a zapisovatel.
Čl. 7
Odborné komise
1. Odborné komise jsou poradními orgány předsednictva a odborných sekcí pro řešení specifických problémů. Členy odborných
komisí jsou zástupci jednotlivých regionů. Členy těchto komisí mohou být i odborníci, kteří nejsou členy Sdružení.
Předsednictvo a odborné sekce schvalují plán činnosti odborných komisí.
2. V čele odborné komise stojí předseda, kterým je pověřený člen předsednictva.
3. Odbornou komisi svolává její předseda podle schváleného plánu činnosti, nebo když o to požádá alespoň 1/3 jejich členů,
příp. předsednictvo či odborná sekce. Odborná komise je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích
členů. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Hlasuje se aklamací. Každý člen komise má jeden hlas, v případě
rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
4. Zasedání komise řídí její předseda, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. O průběhu zasedání komise se vede zápis, který
podepisuje předseda a zapisovatel.
Čl. 7a
Expertní skupiny
1. Expertní skupiny jsou poradními orgány předsednictva a odborných sekcí pro řešení specifických problémů. Členy
expertních skupin jsou zástupci jednotlivých regionů. Členy těchto skupin mohou být i odborníci, kteří nejsou členy
Sdružení. Předsednictvo a odborné sekce schvalují plán činnosti expertních skupin.
2. V čele expertní skupiny stojí předseda, kterým je pověřený člen předsednictva
3. Expertní skupinu svolává její předseda podle schváleného plánu činnosti, nebo když o to požádá alespoň 1/3 jejich členů,
příp. předsednictvo či odborná sekce. Expertní skupina je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích
členů. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Hlasuje se aklamací. Každý člen skupiny má jeden hlas, v případě
rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
4. Zasedání skupiny řídí její předseda, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. O průběhu zasedání skupiny se vede zápis,
který podepisuje předseda a zapisovatel.
Čl. 8
Regionální komise
1. Regionální komisi volí regionální shromáždění. Komise volí na prvním zasedání ze svého středu předsedu a místopředsedu
nadpolovičním počtem hlasů členů komise.
2. Regionální komisi svolává její předseda podle schváleného plánu zasedání nebo když o to požádá alespoň 1/3 jejích členů,
případně předsednictvo.
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3. Regionální komise je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomny 2/3 jejích členů. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných
členů. Hlasuje se aklamací. Každý člen komise má jeden hlas, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. V případě, že
regionální komise není usnášeníschopná, mohou její členové hlasovat o návrzích týkajících se členské základny
korespondenčně; v těchto případech se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 všech členů regionální komise.
4. Zasedání komise řídí její předseda, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. O průběhu zasedání se vede zápis, který
podepisuje předseda a zapisovatel.
Čl. 9
Jednání jménem Sdružení navenek
1. Jménem sdružení jedná prezident nebo viceprezidenti Sdružení v pořadí určeném předsednictvem, a to každý samostatně.
Ve věcech vymezených ve stanovách jedná a podepisuje jménem Sdružení generální tajemník.
2. Orgány Sdružení a jejich zástupci jsou oprávněni vystupovat a jednat jménem Sdružení jen na základě a v rozsahu pověření
uděleného předsednictvem.
3. Předsednictvo může na základě plné moci pověřit zastupováním Sdružení i jiné fyzické nebo právnické osoby. Generální
tajemník může udělit plnou moc k zastupování ve věcech uvedených v čl. 18 stanov.
4. Zaměstnanci Sdružení jsou oprávněni činit jménem Sdružení právní úkony pouze tehdy, je-li to stanoveno ve vnitřních
předpisech Sdružení, stanovách nebo je-li to v obchodním styku obvyklé. Jinak mohou Sdružení zastupovat pouze na základě
plné moci udělené předsednictvem nebo generálním tajemníkem, resp. zástupcem generálního tajemníka.
Vydáno na základě usnesení shromáždění zástupců regionů ze dne 22. října 2021.
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VOLEBNÍ ŘÁD
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
Čl. 1
Účel volebního řádu
1. Volební řád upravuje způsob, postup a techniku volby členů Sdružení do orgánů Sdružení ve smyslu stanov Sdružení.
2. Volby orgánů Sdružení volených shromážděním zástupců regionů vyhlašuje předsednictvo Sdružení a volby orgánů
volených nebo navrhovaných regionálním shromážděním vyhlašuje regionální komise. Vyhlášení voleb do výše uvedených
orgánů probíhá písemně nejméně osm týdnů před konáním shromáždění zástupců regionů nebo regionálního shromáždění.
3. Žádný člen nesmí být zvolen současně na funkci člena shromáždění zástupců regionů na straně jedné a na funkci člena
předsednictva, předsedy regionální komise nebo člena revizní komise na straně druhé. Pokud by se tak i přesto stalo, má se
za to, že ke zvolení do funkce člena shromáždění zástupců regionů nedošlo a na jeho místo nastupuje náhradník.
Čl. 2
Volby členů do orgánů Sdružení regionálním shromážděním
1. Regionální komise jsou přípravnými komisemi pro přípravu voleb kandidátů z regionu do orgánů Sdružení, které jsou voleny
v počtu:
orgán Sdružení
regionální komise
předsednictvo
revizní komise
odborná sekce

shromáždění zástupců regionů

počet volených členů a náhradníků
členů
náhradníků
7
min. 2
2 (3)
min. 2
1
min. 1
4 na regionu s nejvyšším počtem min. 4 pro všechny sekce
hlasů
3 na regionu s druhým
nejvyšším počtem hlasů
2 na ostatních regionech
podle čl. 10 stanov

2. Přípravná komise zajistí
• vyzvání členů Sdružení k navrhování kandidátů do orgánů Sdružení (nejméně 8 týdnů před konáním regionálního
shromáždění),
• evidenci kandidátů příslušného regionu do orgánů Sdružení,
• sestavení návrhu kandidátní listiny regionu ze všech předložených návrhů členů nejméně 4 týdny před konáním
regionálního shromáždění,
• zaslání kandidátní listiny všem členům příslušného regionu,
• zveřejnění návrhu kandidátní listiny na regionálním pracovišti,
• podepsání čestného prohlášení ze strany kandidátů nejpozději jeden týden před konáním regionálního shromáždění.
Přípravná komise vypracuje kandidátní listinu pro volbu orgánů Sdružení z regionu s těmito údaji
• jméno a příjmení kandidáta,
• obchodní jméno člena Sdružení, za kterého je kandidát volen,
• věk kandidáta a délka odborné praxe v silniční dopravě.
Přípravná komise informuje členy svého regionu o právech a povinnostech člena při volbách do orgánů Sdružení.
3. Členové Sdružení mohou podávat písemně nejpozději 14 dnů před konáním regionálního shromáždění přípravné komisi
připomínky, resp. dodatečné návrhy ke kandidátní listině. Každý člen Sdružení, který přijal předem kandidaturu do orgánu
Sdružení, je povinen se stručně představit na zasedání regionálního shromáždění.
4. Regionální shromáždění
navrhuje
• kandidáta a náhradníka revizní komise,
volí přímou volbou
• členy a náhradníky předsednictva,
• členy a náhradníky shromáždění zástupců regionu (celkem 100 členů),
• členy a náhradníky regionální komise,
• členy a náhradníky odborných sekcí.
5. Regionální shromáždění zvolí pro účely přijímání usnesení, hlasování a zabezpečení průběhu jednání na svých schůzích
komise v počtu nejméně 3 členů, a to komisi
• mandátovou,
• volební,
• návrhovou.
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Návrh na složení komisí zpracuje přípravná komise, která dále stanoví zapisovatele a ověřovatele zápisu. O schválení
navržených členů hlasují přítomní členové aklamací. Při tomto hlasování má každý člen jeden hlas. Členy volební komise
mohou být jen osoby, které jsou řádnými členy Sdružení a nekandidují do orgánů Sdružení.
Čl. 3
Volba členů do orgánů Sdružení shromážděním zástupců regionů
1. Shromáždění zástupců regionů volí přímou volbou členy a náhradníky revizní komise.
2. Shromáždění zástupců regionů volí pro účely přijímání usnesení, hlasování a zabezpečení průběhu jednání shromáždění v
počtu nejméně 3 členů, skrutátory a komise
• mandátovou,
• volební,
• návrhovou.
Návrh na složení komisí zpracuje předsednictvo Sdružení, které rovněž navrhne zapisovatele a ověřovatele zápisu. O
schválení navržených členů rozhoduje shromáždění zástupců regionů aklamací.
Členy volební komise mohou být jen ti členové shromáždění zástupců regionů, nekandidující do orgánů Sdružení volených
příslušným zasedáním.
Čl. 4
Zabezpečení průběhu voleb dle čl. 2 a čl. 3
1. Volební komise zajistí kontrolu registrace přítomných členů Sdružení, resp. členů shromáždění zástupců regionů, řídí celou
volbu a před jejím zahájením provede podrobné poučení přítomných členů o způsobu volby.
2. Přítomní řádní členové Sdružení, resp. shromáždění zástupců regionů, obdrží při prezenci volební lístky, které při volbě
vyplní a odevzdají. Hlasování je neveřejné.
3. Volební lístek obsahuje tyto údaje
• číslo registrace člena,
• počet platných hlasů ve smyslu stanov (při volbách na regionálním shromáždění),
• jména kandidátů do voleného orgánu Sdružení,
• nejvyšší počet kandidátů, kterým může dát volič své hlasy.
Souhlas dát kandidátovi své hlasy vyjádří volič vepsáním “X” do rámečku u kandidáta na volebním lístku. Nesprávně
vyplněné volební lístky jsou neplatné.
4. Volební komise sestaví písemně pořadí volených členů a navržených kandidátů podle počtu získaných hlasů. Zvolenými
členy orgánů Sdružení jsou ti, kteří získají nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů. Při rovnosti hlasů pro 2 nebo více
kandidátů se rozhoduje mezi těmito kandidáty novou volbou.
5. Volební komise oznámí písemně zvolené členy, kandidáty, náhradníky a doporučené zástupce do orgánů Sdružení
generálnímu tajemníku Sdružení a prezidentovi Sdružení.
6. Generální tajemník informuje všechny členy Sdružení o složení zvolených orgánů Sdružení.
Vydáno na základě usnesení shromáždění zástupců regionů ze dne 31. května 2019 s účinností od 1. ledna 2020.
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