
 

 

Stanovy Svazu průmyslu a dopravy České republiky 
 

 

§ 1 

Název a sídlo Svazu 

1) Název v českém jazyce zní: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (ve zkratce  

„SP ČR"), v anglickém jazyce se používá název „Confederation of Industry of the Czech 

Republic". 

2) Logo Svazu průmyslu a dopravy České republiky (dále jen „Svaz"), je přílohou těchto 

Stanov. 

3) Význam slova průmysl v názvu Svazu je použit ve svém nejširším významu, tj. zahrnující 

výzkum, výrobu všeho druhu včetně těžebního průmyslu, energetiky, stavebnictví, 

obchodu a služeb. 

4) Sídlem Svazu je Praha. 

 

§ 2 

Poslání Svazu 

1) Posláním Svazu je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky, 

vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v České republice a hájit 

společné zájmy jeho členů. 

2) Svaz sdružuje subjekty založené za účelem plnění zaměstnavatelských nebo 

podnikatelských či profesních funkcí. 

3) Svaz definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých 

členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí, které při 

respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobě udržitelné prosperitě české 

společnosti. 

 

§ 3 

Předmět činnosti Svazu 

1) Za účelem splnění svého poslání Svaz v koordinaci se svými členy zejména: 

a) definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje zaměstnavatelské, podnikatelské a 

profesní zájmy svých členů v dialogu s oběma komorami Parlamentu České 

republiky a vládou České republiky, odbory, politickými stranami, společenskými 

organizacemi a hnutími a jinými národními a mezinárodními institucemi, 

b) podporuje práci svých členů prostřednictvím široké nabídky služeb v oblasti 

informační, analytické i technicko-organizační, 
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c) koordinuje přístup svých členů k řešení problémů a vytváření jejich společných 

názorů, 

d) organizuje výchovnou, vzdělávací a poradenskou činnost, řeší projekty v oblasti 

výzkumu, vývoje a podnikání, 

e) podporuje inovační procesy, výzkum a vývoj jako základní nástroje zvýšení 

konkurenceschopnosti svých členů, 

f) vytváří pozitivní povědomí veřejnosti informováním o činnosti Svazu jako instituci, 

která zastupuje, prosazuje a formuluje zájmy svých členů, systémově ovlivňuje jak 

účastí ve veřejné diskusi, prostřednictvím tisku a odborných časopisů, tak 

předkládáním vlastních návrhů, podání a intervencí politicko-hospodářská 

rozhodnutí v  hospodářské i sociální oblasti a to na národní a mezinárodní úrovni, 

g) reprezentuje, uplatňuje a prosazuje zájmy svých členů v zahraničí spoluprací se 

zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními zahraničními svazy, pomáhá 

navazovat přímé styky našich a zahraničních podnikatelských subjektů včetně 

organizování podnikatelských misí, 

h) prosazuje a chrání zájmy svých členů v jednáních s ústředními i regionálními 

orgány veřejné správy,  

i) prosazuje, koordinuje a chrání zájmy svých členů v jednáních s vyššími 

odborovými orgány a Radou hospodářské a sociální dohody České republiky. 

Vytváří podmínky pro uplatňování tripartitních principů v rámci své členské 

základny a v rámci kolektivního vyjednávání zastupuje ty své členy, kterými 

k tomu byl zmocněn, 

j) spolupracuje se zaměstnavatelskými, podnikatelskými i profesními svazy 

působícími v České republice stojícími mimo Svaz, s Hospodářskou komorou 

České republiky a dalšími subjekty majícími se Svazem společné zájmy, 

k) podílí se na zakládání společností s majetkovou účastí Svazu, 

l) poskytuje služby svým členům i jiným subjektům ve výše uvedených oblastech, 

m) sleduje světové trendy i rozvoj průmyslu v České republice, z dostupných údajů 

analyzuje stav průmyslových odvětví a jejich hlavních komoditních skupin a 

získané poznatky využívá při své analytické činnosti, prezentačních akcích, 

v publikační činnosti apod., 

n) prezentuje své členy na vybraných veletrzích, výstavách, konferencích a odborných 

seminářích v tuzemsku i v zahraničí, organizuje společné veletržní firemní stánky, 

podílí se na přípravě doprovodných programů atd.,  

o) podporuje kultivaci podnikatelského prostředí v České republice, vytváření a 

kodifikaci jeho etických norem a dbá na jejich dodržování. 

2) Svaz zabezpečuje interdisciplinární spolupráci svých členů přesahující rámec jednotlivých 

odvětví, oborů, profesí, regionů apod. 

3) Svaz poskytuje i další placené služby, a to jak členům Svazu, tak i jiným subjektům. 
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§ 4 

Základní zásady činnosti Svazu 

1) Svaz je založen na demokratických principech. Členství ve Svazu je dobrovolné. 

Stanoviska a návrhy Svazu jsou zpracovávány za široké spolupráce členů, kteří se na 

jejich tvorbě podílí buď přímo nebo prostřednictvím svých zástupců v komisích, 

zájmových sekcích a odborných týmech. Členové Svazu jsou o přijatých stanoviscích a 

názorech Svazu informováni. 

2) Rozhodnutí orgánů Svazu, týkající se plnění jeho poslání a způsobu plnění jeho úkolů, 

včetně programového prohlášení, mají charakter stanovisek, doporučení či návrhů. Jedná-

li člen Svazu v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen upozornit orgány Svazu na tuto 

skutečnost. 

3) Svaz nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů. 

 

§ 5 

Právní forma, vznik a zánik Svazu 

1) Svaz je právnickou osobou vzniklou na základě § 2 a § 9a zákona č. 83/1990 Sb.,  

o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

2) O zániku Svazu včetně způsobu likvidace, určení likvidátora a majetkového vypořádání 

rozhoduje valná hromada. 

 

§ 6 

Členství ve Svazu, členské vztahy a zánik členství 

1) Členství ve Svazu je řádné a čestné. Svaz vystupuje jménem všech členů Svazu. Na 

činnosti Svazu se také mohou podílet Partneři Svazu. Další, časově omezenou možností 

zapojení se do činnosti Svazu je přijetí statutu „pozorovatel“.  

2) Řádným členem Svazu (dále jen „člen“) mohou být: 

a) subjekty sdružující firmy na základě odvětvových, profesních či regionálních zájmů 

(dále jen „členský subjekt“), 

b) firmy (dále jen „členská firma“). 

3) Partnerem Svazu mohou být subjekty představující významný sektor podnikatelského 

nebo zaměstnavatelského spektra na základě své žádosti a kladného rozhodnutí 

představenstva Svazu. 

4) Členství firmy v členském subjektu nevylučuje možnost být současně i členskou firmou 

nebo Partnerem Svazu. 

5) Členové mohou užívat označení „Člen Svazu průmyslu a dopravy České republiky“. 

Tohoto označení mohou užívat i členské firmy členského subjektu. 
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6) Partneři Svazu mohou používat označení „Partner Svazu průmyslu a dopravy České 

republiky“.  

7) Čestnými členy Svazu (dále jen „čestný člen“) mohou být fyzické osoby z řad 

vynikajících osobností české vědy, výzkumu a veřejného života, které mají se Svazem 

společné zájmy. 

8) Statut pozorovatele s právem být informován o aktivitách Svazu a využívat služeb Svazu 

poskytovaných jeho členům mohou získat subjekty mající zájmy shodné se zájmy Svazu. 

O přiznání statutu pozorovatele, rozsahu poskytovaných informací a služeb a době trvání 

statutu pozorovatele, ne však na dobu delší jednoho roku, rozhoduje představenstvo. 

9) Řádné členství ve Svazu vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí člena. V případě 

rozhodnutí o nepřijetí má zájemce o členství ve Svazu právo odvolat se do šesti týdnů po 

rozhodnutí představenstva k valné hromadě. 

10) Čestné členství ve Svazu vzniká dnem schválení valnou hromadou. Čestné členství zaniká 

na základě rozhodnutí čestného člena nebo rozhodnutím valné hromady. Návrh na 

schválení a zánik čestného členství podává představenstvo Svazu. 

11) Člen může vystoupit ze Svazu pouze ke konci kalendářního roku za podmínky, že dotyčný 

člen zašle nejpozději dva měsíce předem své rozhodnutí o vystoupení představenstvu 

Svazu a vyrovná své závazky vůči Svazu. 

12) Člen, který neuzavře dohodu o úhradě členského příspěvku v termínu určeném platebním 

řádem pro daný rok, nezaplatí do dohodnutého termínu členský příspěvek nebo neuhradí 

své závazky vůči Svazu, může být ze Svazu vyloučen na základě rozhodnutí valné 

hromady, které předkládá návrh představenstvo Svazu. 

13) Jestliže člen působí proti zájmům Svazu, může valná hromada na návrh představenstva 

rozhodnout o jeho vyloučení ze Svazu. 

14) V případě ukončení členství ve Svazu jakoukoliv formou nemá bývalý člen majetková ani 

jiná práva vůči Svazu. 

 

§ 7 

Zásady financování Svazu 

1) Na financování činnosti Svazu se podílí každý člen placením členského příspěvku.  

Zdrojem financování Svazu jsou i individuální dohody s jeho členy a smlouvy o účasti na 

společných projektech. 

2) Výši příspěvku pro rozpočtové období (kalendářní rok) stanoví a schvaluje valná hromada 

na základě předloženého rozpočtu nákladů na činnost. 

3) Partner Svazu platí příspěvek ve výši stanovené platebním řádem Svazu. 

4) Svaz poskytuje svým členům v průběhu kalendářního roku jako protihodnotu členského 

příspěvku služby a s nimi spojená hmotná plnění dané jeho základním posláním. Svaz 

může poskytovat další služby za smluvní ceny na základě smluv uzavřených se členy 

Svazu nebo jinými odběrateli.  
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5) Příjmy Svazu za služby podle věty druhé odstavce 4 jsou tržbou Svazu. Náklady na tyto 

služby se sledují odděleně od nákladů na plnění základního poslání Svazu. 

6) Svaz hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného valnou hromadou a interních pravidel 

schvalovaných představenstvem Svazu. Valná hromada projednává zprávu o hospodaření 

Svazu a řádnou závěrku. O způsobu vypořádání rozpočtového přebytku či schodku a 

rozdělení zisku nebo úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. 

7) Běžné hospodaření Svazu se řídí obecně platnými právními předpisy a v souladu s nimi 

usneseními valné hromady a představenstva. Za řádné hospodaření Svazu, vedení 

evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění odvodových povinností, odpovídá 

prezident Svazu, který může tuto odpovědnost delegovat na generálního ředitele. 

8) Majetek Svazu tvoří hmotná a nehmotná aktiva vedená v účetnictví Svazu. Majetek Svazu 

tvoří i další majetkové hodnoty nezanesené v účetnictví Svazu, kterými jsou rozdíly mezi 

účetní a tržní cenou nemovitého majetku Svazu, cena jeho ochranné známky a jeho know-

how. 

9) Svaz vede účetnictví podle zákona o účetnictví, řádnou závěrku Svazu prověřuje před 

jejím předložením valné hromadě auditor. 

 

§ 8 

Práva a povinnosti členů Svazu 

1) Každý člen má právo podílet se na rozhodování valné hromady způsobem upraveným 

v ustanovení § 10 těchto Stanov, zúčastňovat se dalších akcí Svazu a právo 

spolurozhodovat o jeho činnosti. 

2) Každý člen má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu 

stanovisek Svazu. 

3) Každý člen má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních svazových 

dokumentů, na svolání valné hromady a obsah jejího programu a návrhy kandidátů pro 

volby orgánů Svazu. 

4) Každý člen má právo vyjadřovat se k činnosti svazových orgánů a Svazu, požadovat na 

orgánech Svazu vysvětlení ke všem rozhodnutím Svazu, Svazem zaujatým postojům i 

k jeho hospodaření a to jak na valné hromadě, tak i mimo ni. Orgány Svazu jsou povinny 

zajistit, aby člen obdržel jím požadovaná vysvětlení na valné hromadě, v ostatních 

případech pak do 15 dnů od vznesení požadavku. 

5) Každý člen má právo zapojit se do činnosti Svazu prací v komisích, zájmových sekcích a 

odborných týmech. 

6) Každý člen má právo vyžadovat od Svazu poskytnutí či zprostředkování služeb 

vyplývajících z poslání a činnosti Svazu. 

7) Každý člen je povinen řídit se těmito stanovami a respektovat usnesení valných hromad, 

pokud nejsou v rozporu s ustanovením § 4 odst. 3 těchto Stanov nebo s interními 

dokumenty člena definujícími jeho poslání a činnost. 

8) Každý člen, orgány Svazu i zaměstnanci sekretariátu Svazu jsou povinni chránit dobré 

jméno Svazu a nepoškozovat svým jednáním pověst Svazu. Pokud člen vystupuje jménem 
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Svazu, je povinen prosazovat a vysvětlovat programové cíle a stanoviska Svazu na 

veřejnosti. 

9) Každý člen je povinen oznamovat Svazu všechny změny údajů, které jsou nutné pro 

vedení členské evidence a poskytovat orgánům Svazu takové informace, které jsou 

nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti Svazu s výjimkou informací tvořících předmět 

obchodního nebo státního tajemství. 

10) Člen, který je v prodlení s plněním svých povinností podle ustanovení § 6 odst. 12 těchto 

Stanov, nemá po dobu tohoto prodlení právo hlasovat v orgánech Svazu. 

 

§ 9 

Orgány Svazu 

1) Orgány Svazu jsou: 

a) valná hromada, 

b) představenstvo, 

c) prezident a viceprezidenti, 

d) dozorčí rada, 

e) smírčí výbor. 

2) Dle potřeby může představenstvo zřizovat dočasné orgány potřebné k zajištění činnosti 

Svazu. 

3) V rámci Svazu mohou být podle příslušných ustanovení těchto Stanov zřizovány komise, 

zájmové sekce a odborné týmy. 

4) 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, není- li v těchto 

Stanovách 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. 

5) Funkční období všech orgánů Svazu je čtyřleté a končí dnem konání nejbližší valné 

hromady po jeho uplynutí. K tomuto datu končí i funkční období těch členů orgánů Svazu, 

kteří byli zvoleni v mimořádném termínu nebo do orgánů Svazu na základě těchto Stanov 

kooptováni. Opětovné zvolení člena orgánu Svazu je možné. 

6) Členství v orgánech Svazu zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) odvoláním, přestane-li člen orgánu Svazu splňovat podmínky pro členství v orgánech 

Svazu nebo se v kalendářním roce nezúčastnil jednání orgánu Svazu, do kterého byl 

zvolen, 

c) odstoupením na základě písemné rezignace, 

d) úmrtím. 
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§ 10 

Valná hromada 

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Valnou hromadu tvoří: 

a) představitelé nebo pověření zástupci členských subjektů, 

b) delegáti členských firem. Počet delegátů členských firem je roven počtu hlasů 

stanovených podle ustanovení § 10 odst. 2 těchto Stanov. 

2) Každý členský subjekt má na valné hromadě jeden hlas, pokud pro daný rok valnou 

hromadou schválený rozpočet nákladů na činnost (platební řád) nestanoví jinak.  

Počet hlasů členských firem je dán vzorcem „POČET ČLENSKÝCH SUBJEKTŮ X SOUHRN 

PLATEB ČLENSKÝCH FIREM / SOUHRN PLATEB ČLENSKÝCH SUBJEKTŮ“ za uplynulý 

kalendářní rok, maximálně však ve výši 1,2 násobku a minimálně ve výši 0,6 násobku 

počtu členských subjektů.  

Počet hlasů pro každý jednotlivý členský subjekt nebo členskou firmu je omezen na 5% z 

celkového počtu hlasů.  

3) Počet hlasů příslušejících členům Svazu, kteří se stali členem až v roce konání valné 

hromady, je roven počtu jejich hlasů uvedenému v odstavci 2. 

4) Valné hromady se zúčastňují s hlasem poradním čestní členové, členové představenstva, 

dozorčí rady, smírčího výboru a dále též Partneři Svazu, pozorovatelé, hosté přizvaní 

představenstvem a zaměstnanci sekretariátu Svazu. 

5) Valná hromada: 

a) rozhoduje o přijetí a změnách Stanov, k přijetí takového rozhodnutí je třeba 2/3 všech 

hlasů členů, nikoliv jen přítomných na valné hromadě, 

b) volí a odvolává prezidenta, viceprezidenty, další členy představenstva, členy dozorčí 

rady a smírčího výboru, 

c) schvaluje čestné členy, 

d) schvaluje výroční zprávu představenstva a programové prohlášení Svazu, 

e) schvaluje zprávu o hospodaření Svazu včetně řádné účetní závěrky a návrhu na 

vypořádání rozpočtového přebytku či schodku a návrhu na rozdělení zisku nebo krytí 

případné ztráty, 

f) schvaluje rozpočet a platební řád Svazu,  

g) bere na vědomí zprávu smírčího výboru,  

h) rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu, 

představenstva, dozorčí rady nebo členů představujících alespoň 1/3 členských 

subjektů nebo 1/3 členských firem, 

i) schvaluje strategii postupu v zásadních jednáních Svazu, 

j) rozhoduje o vyloučení člena ze Svazu, 

k) rozhoduje o zániku Svazu a způsobu majetkového vypořádání.  

6) Valná hromada se koná nejméně dvakrát ročně. 
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7) Valná hromada musí být svolána písemně a pozvánka musí být odeslána nejpozději 20 

dnů před jejím konáním. 

8) Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady a podkladové 

materiály pro její jednání. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se 

může na valné hromadě jednat jen tehdy, je-li návrh přijat všemi hlasy přítomnými na 

valné hromadě. 

9) První valnou hromadu v kalendářním roce je představenstvo povinno svolat tak, aby se 

konala do konce měsíce dubna. Tato valná hromada mimo dalších otázek zařazených na 

návrh představenstva vždy schvaluje: 

a) výroční zprávu představenstva,  

b) plnění programového prohlášení Svazu, 

c) zprávu o hospodaření Svazu včetně řádné závěrky a návrhu na vypořádání 

rozpočtového přebytku či schodku a návrhu na rozdělení zisku nebo krytí případné 

ztráty. 

10) Druhou valnou hromadu v kalendářním roce je představenstvo povinno svolat tak, aby se 

konala do konce měsíce října. Tato valná hromada mimo dalších otázek zařazených na 

návrh představenstva vždy schvaluje platební řád, rozpočet a programové prohlášení 

Svazu pro následující kalendářní rok. 

11) Představenstvo může svolat další valnou hromadu z vlastní iniciativy a je povinno ji svolat 

na základě návrhu dozorčí rady nebo na podkladě písemné žádosti členů, představujících 

minimálně 1/3 členských subjektů nebo 1/3 členských firem. 

12) Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ní přítomny členské subjekty a členské 

firmy představující nadpoloviční většinu hlasů stanovených pro danou valnou hromadu. 

13) Pokud z jakéhokoliv důvodu valná hromada nepřijme pravidla pro stanovení počtu hlasů, 

určení výše a termínu placení členských příspěvků a úhradě za služby nebo termínu 

uzavírání dohod o jejich placení, platí stávající pravidla upravující tyto vztahy až do doby 

nového rozhodnutí valné hromady. 

14) Způsob řízení jednání valné hromady, pravidla hlasování, ustanovení o zápisu z jednání, 

jakož i další ustanovení, týkající se jednání valné hromady, jsou uvedeny v jednacím řádu 

valné hromady. 

 

§ 11 

Představenstvo 

1) Představenstvo je nejvyšším orgánem Svazu v období mezi valnými hromadami. 

2) Představenstvo 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.  

3) Uvolní-li se místo člena představenstva v průběhu funkčního období, může být obsazeno 

členem, který je představenstvem kooptován. V době mezi valnými hromadami lze 

kooptovat nejvýše tři nové členy, kooptaci schvaluje nejbližší valná hromada. Funkční 
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období kooptovaných členů končí společně s funkčním obdobím ostatních členů 

představenstva. 

4) Pokud se člen představenstva některého jednání představenstva nemůže z vážných důvodů 

zúčastnit, může delegovat zástupce, který však není oprávněn na jednání představenstva 

hlasovat. Člen představenstva však může prostřednictvím takovéhoto zástupce předložit 

své písemné stanovisko, které se počítá jako hlas. 

5) Jednání představenstva se může účastnit statutární zástupce Partnera Svazu. 

6) Představenstvo dále: 

a) rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Svazu, 

b) předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti představenstva, zprávu o plnění 

programového prohlášení za uplynulý kalendářní rok a návrh programového 

prohlášení na další kalendářní rok, 

c) předkládá valné hromadě, po projednání v dozorčí radě, řádnou závěrku za uplynulý 

rok a návrh rozpočtu na příslušný rok,  

d) rozhoduje z mimořádných důvodů o úpravách členského příspěvku, plateb za služby, 

termínech plateb, snížení, případně osvobození od platby, 

e) rozhoduje o nákupu, prodeji, najímání a pronajímání nemovitostí, 

f) rozhoduje o vstupu Svazu do jiných organizací a majetkových účastech v nich, 

g) svolává z vlastní iniciativy či na návrh dozorčí rady nebo členů představujících 

minimálně 1/3 členských subjektů nebo 1/3 členských firem valnou hromadu, 

h) rozhoduje o přijetí nových členů, předkládá valné hromadě návrh na zrušení členství, 

i) předkládá valné hromadě návrh na vyloučení člena z titulů uvedených v ustanovení  

§ 6 odst. 12 a 13 těchto Stanov, 

j) rozhoduje o případné odměně prezidenta Svazu a její výši, 

k) schvaluje organizační řád sekretariátu, jmenuje generálního ředitele Svazu a stanoví 

jeho mzdu, 

l) rozhoduje o zřízení komisí, odborných týmů a  zájmových sekcí v rámci Svazu. 

7) Rozhodnutí představenstva může být z časových důvodů provedeno per rollam. Takové 

rozhodnutí může být přijato, pokud se všichni členové představenstva vyjádří pro jeho 

přijetí. Podrobnosti rozhodování per rollam upravuje jednací řád představenstva.  

8) Představenstvo se schází ke svým jednáním dle potřeby, nejméně však 4x ročně. Mezi 

zasedáními představenstva řídí činnost Svazu prezidium, které je tvořeno prezidentem, 

viceprezidenty a generálním ředitelem Svazu. 

9) Čestní členové, předseda dozorčí rady nebo jím určený člen dozorčí rady a předseda 

smírčího výboru nebo jím určený člen smírčího výboru a Partneři Svazu mají právo 

zúčastnit se jednání představenstva s hlasem poradním.  

10) Veškeré další náležitosti spojené s jednáním představenstva, způsobem jeho řízení, 

schopností usnášet se, pořízením a rozšířením zápisu, jsou uvedeny v jednacím řádu 

představenstva. 
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§ 12 

Prezident a viceprezidenti 

1) Prezident a nejméně tři viceprezidenti jsou voleni valnou hromadou. O počtu 

viceprezidentů rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada. 

2) Prezident a v jeho nepřítomnosti či z jeho pověření jeden z viceprezidentů jedná a 

podepisuje jménem Svazu ve všech otázkách vyplývajících z plnění poslání Svazu. 

Tato pravomoc může být delegována stanovami, organizačním předpisem či 

konkrétním rozhodnutím prezidenta nebo představenstva na zaměstnance sekretariátu 

nebo jiné osoby. Jeden z viceprezidentů může být jmenován valnou hromadou prvním 

viceprezidentem. 

3) Prezident svolává a řídí jednání představenstva, v případě jeho nepřítomnosti svolává 

a řídí jednání představenstva jeden z viceprezidentů. 

4) Přestane-li prezident trvale vykonávat svoji funkci, svolá představenstvo ve lhůtě 

šedesáti dnů valnou hromadu za účelem zvolení nového prezidenta. Funkční období 

takto zvoleného prezidenta končí společně s funkčním obdobím ostatních členů 

představenstva. Do doby zvolení nového prezidenta vykonává práva a povinnosti 

prezidenta jeden z viceprezidentů zvolený představenstvem. 

5) Přestane-li viceprezident trvale vykonávat svoji funkci, jeho povinnosti převezme 

jeden z členů představenstva, kterého představenstvo určí. Nový viceprezident bude 

volen nejbližší valnou hromadou. Funkční období takto zvoleného viceprezidenta 

končí společně s funkčním obdobím ostatních členů představenstva. 

6) Prezident svolává nejméně jedenkrát ročně Sněm Svazu. 

 

§ 13 

Dozorčí rada 

1) Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Svazu. 

2) Dozorčí rada je pětičlenná. 

3) Uvolní-li se místo člena dozorčí rady během funkčního období, lze ho obsadit členem 

kooptovaným dozorčí radou. V době mezi valnými hromadami může být dozorčí radou 

kooptován pouze jeden nový člen. Kooptaci schvaluje nejbližší valná hromada. Funkční 

období kooptovaného člena končí společně s funkčním obdobím ostatních členů dozorčí 

rady. 

4) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání. 

5) Dozorčí rada: 

a) vyjadřuje se k návrhu roční účetní závěrky a návrhu rozpočtu, 

b) vyjadřuje se k návrhu na vypořádání rozpočtového přebytku či schodku a k návrhu na 

rozdělení zisku případně krytí ztráty, 
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c) vyjadřuje se k dalším materiálům o hospodaření Svazu a členských otázkách 

předkládaným valné hromadě, 

d) kontroluje plnění usnesení přijatých valnými hromadami Svazu, 

e) dohlíží na finanční hospodaření Svazu a spravování majetku Svazu, 

f) kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost platby členských příspěvků a 

úhrad za služby, 

g) podává valné hromadě zprávu o své činnosti. 

6) Dozorčí rada je oprávněna požádat představenstvo o svolání valné hromady. 

7) Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně, minimálně 1x v každém čtvrtletí, a ze svého 

zasedání pořizuje zápis. 

8) Veškeré další náležitosti spojené s jednáním dozorčí rady, způsobem jejího řízení, 

schopností usnášet se, pořízením a rozšířením zápisu, jsou uvedeny v dozorčí radou 

schváleném jednacím řádu dozorčí rady. 

 

§ 14 

Sněm Svazu 

1) Sněm Svazu projednává zásadní otázky týkající se podnikatelského prostředí. 

2) Sněmu se mohou účastnit členové i členové členských subjektů, čestní členové, Partneři 

Svazu, pozorovatelé a na základě rozhodnutí představenstva veřejnost.  

 

§ 15 

Smírčí výbor 

1) Smírčímu výboru přísluší závazný výklad Stanov s tím, že jeho rozhodnutí jsou konečná. 

Smírčí výbor rozhoduje v případných sporech mezi členy a orgány Svazu. 

2) Smírčí výbor posuzuje etiku podnikání v České republice v jednotlivých případech a to ze 

své iniciativy nebo na žádost orgánů Svazu. 

3) Smírčí výbor je tříčlenný. Členem smírčího výboru se mohou stát dále na základě svého 

souhlasu prezidenti Svazu, jejichž volební období skončilo. 

4) Členy smírčího výboru nemohou být členové ostatních orgánů Svazu a zaměstnanci 

sekretariátu. Členové smírčího výboru se zúčastňují valné hromady s hlasem poradním. 

Uvolní-li se během funkčního období místo člena smírčího výboru, lze ho obsadit členem 

kooptovaným smírčím výborem. V době mezi valnými hromadami může být smírčím 

výborem kooptován pouze jeden člen. Kooptaci schvaluje nejbližší valná hromada. 

Funkční období kooptovaného člena končí společně s funkčním obdobím ostatních členů 

smírčího výboru. 
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5) Členové smírčího výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho 

zasedání. Předseda smírčího výboru nebo jím určený člen má právo se zúčastnit jednání 

představenstva s hlasem poradním. 

6) Veškeré další náležitosti spojené s jednáním smírčího výboru, způsobem jeho řízení, 

schopností usnášet se, pořízením a rozšířením zápisu, jsou uvedeny ve smírčím výboru 

schváleném jednacím řádu smírčího výboru. 

 

§ 16 

Sekretariát Svazu 
 

1) Sekretariát Svazu zajišťuje základní oblasti působnosti Svazu. Za činnost sekretariátu 

Svazu odpovídá a jeho činnost řídí generální ředitel Svazu. 

2) Sekretariát Svazu je současně sekretariátem valné hromady, představenstva, prezidia, 

dozorčí rady, sněmu Svazu, komisí, smírčího výboru, zájmových sekcí, odborných týmů a 

Rady členů.  

3) Stálým poradně pracovním orgánem, který se podílí spolu se sekretariátem na zpracování 

a přípravě podkladů pro jednání představenstva, je Rada členů tvořená vedoucími 

pracovníky exekutivy členských subjektů i členských firem. Prostřednictvím tohoto 

orgánu Svaz zajišťuje součinnost a vzájemný přenos informací mezi Svazem, těmito členy 

a jejich členskou základnou.  

 

§ 17 

Zájmové sekce, komise a odborné týmy 

1) Z hlediska hlavních oblastí činnosti členů mohou být ve Svazu zřízeny zájmové sekce za 

účelem řešení společných zájmů členů ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 těchto Stanov a 

jejich prosazování v jednání se třetími stranami. 

2) Komise jsou vytvářeny k dlouhodobému (opakovanému) řešení konkrétních problematik. 

Komisi tvoří delegovaní zástupci členů.  

3) Vedením komise je zpravidla pověřen některý z viceprezidentů, členů představenstva 

nebo čestný člen. 

4) Odborný tým je vytvářen k řešení časově omezené konkrétní problematiky. Odborný tým 

tvoří delegovaní zástupci členů.  

5) Představitelé zájmových sekcí, komisí a odborných týmů se mohou na základě rozhodnutí 

představenstva zúčastňovat jeho jednání s hlasem poradním. 



 Svaz průmyslu a dopravy ČR 

 Stanovy Strana 13 

§ 18 

Podepisování jménem Svazu 

Podepisování jménem Svazu se řídí podpisovým řádem Svazu schváleným představenstvem. 

 

§ 19 

Změna stanov 

1) Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Stanovy jsou 

platné jejich schválením valnou hromadou. 

2) Pro jednání a hlasování na valné hromadě, která rozhoduje o změně Stanov, platí mandáty 

a počty hlasů tak, jak byly stanoveny podle dosud platných Stanov Svazu a to po celou 

dobu trvání valné hromady, která o změně rozhoduje.  

3) Stanovy přijaté valnou hromadou konanou dne 14. prosince 1995, byly měněny valnými 

hromadami konanými dne 19. března 1998, 19. října 2000, 26. dubna 2001 a  

22. dubna 2005 a platí ve znění schváleném valnou hromadou konanou dne 31. října 2013. 

 

§ 20 

Přechodná ustanovení 

Funkční období orgánů Svazu stanovené těmito Stanovami platí od volební valné hromady 

v roce 2007. 
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Příloha 
 

 


