Pravidla pro návrh kandidátů do orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR
Orgány Svazu, které budou voleny na jarní valné hromadě v r. 2015, jsou:
a) prezident
b) představenstvo, které je složeno z prezidenta, viceprezidentů a dalších členů představenstva
volených valnou hromadou a generálního ředitele Svazu. Počet volených členů
představenstva je osmnáct, generální ředitel se stává členem představenstva dnem svého
jmenování do funkce generálního ředitele.
c) šest viceprezidentů,
d) pětičlenná dozorčí rada,
e) tříčlenný smírčí výbor.

Kdo může být navržen za člena orgánů Svazu
Členem orgánů Svazu uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) může být jen fyzická osoba, která je
statutárním orgánem, členem statutárního či dozorčího orgánu, zaměstnancem nebo akcionářem,
společníkem či podílovým vlastníkem člena Svazu (u členských subjektů i jejich členské firmy), není-li
ve Stanovách Svazu průmyslu a dopravy ČR uvedeno jinak. Tato podmínka musí být splněna po celou
dobu působení člena orgánu Svazu ve funkci. Přestane-li člen orgánu Svazu splňovat podmínku
uvedenou výše v průběhu volebního období, na které byl do orgánů Svazu zvolen, jeho působení
v orgánu Svazu končí a to k prvému dni čtvrtletí, které následuje po dni, ve kterém přestala být
podmínka pro účast v orgánu Svazu plněna. Opětovné zvolení člena orgánu Svazu je možné.

Postup navrhování kandidátů
Právo navrhovat kandidáty na členy orgánů Svazu mají členové a stávající orgány Svazu.
Členové Svazu mohou zasílat své návrhy na členy orgánů Svazu na adresu sekretariátu Svazu, který je
shromáždí a předá představenstvu Svazu. Z návrhu musí být patrno, kdo jej činí, v návrhu musí být
uvedeno jméno a příjmení kandidáta se stručným zdůvodněním, proč se pro danou funkci kandidát
navrhuje. Ze zdůvodnění musí být patrno, že kandidát plní podmínky, pokud jsou pro ten který orgán
Svazu stanoveny. K návrhu musí být přiložen podepsaný souhlas kandidáta s kandidaturou,
strukturovaný životopis (formulář níže) a návrhy vizí dalšího směřování Svazu.
Návrhy kandidátů je možné podávat do 1. prosince 2014 včetně. Pro rozhodnutí o tom, zda byl
návrh podán včas, je rozhodující datum předání návrhu na kandidáta k přepravě nebo datum předání
návrhu sekretariátu Svazu.
Návrh na kandidáta může obsahovat návrh kandidatury jen do jednoho orgánu Svazu, s výjimkou
návrhů na členy představenstva Svazu, kde může být kandidát navržen i za viceprezidenta Svazu. V
případě, že jeden kandidát bude více návrhy navržen do více orgánů Svazu, bude zapsán do
kandidátek těchto orgánů s tím, že po zvolení kandidáta do prvního z orgánů, do kterého byl
kandidován, volební komise jeho jméno z ostatních kandidátek vyškrtne.
Představenstvo z návrhů, které mají požadované náležitosti a byly podány v termínu, sestaví
kandidátku pro volby do orgánu, jehož členové mají být voleni, není však oprávněno provádět výběr
kandidátů.
Od 1. února 2015 bude kandidátka pro volby do jednotlivých orgánů, včetně životopisu kandidáta a
jeho návrhů vizí dalšího směřování Svazu, zveřejněna na webových stránkách Svazu v neveřejné části
přístupné pouze členské základně. Zároveň zde bude otevřeno diskusní fórum s jednotlivými
kandidáty.
Volební valnou hromadu seznámí představenstvo s kandidátkou s tím, že uvede i kandidáty, kteří
případně nebyli do kandidátky pro nesplnění podmínek zařazeni a to včetně důvodu, proč se tak
stalo.

Struktura životopisu
1) Jméno, příjmení, titul
2) Datum narození
3) Vzdělání / další kvalifikace
4) Odborná praxe / zaměstnání / podnikání
5) Zkušenosti s působením v organizaci zaměstnavatelů / podnikatelů
6) Zkušenosti s působením ve Svazu průmyslu a dopravy ČR
7) Jazykové a další odborné znalosti
8) Zájmy

