STANOVY
Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 z. s.
Čl. 1
Název, forma a sídlo
1. Název spolku: Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 z.s. (dále jen „spolek“).
2. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
3. Sídlo spolku: Luční č.p. 1054, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice.
4. Trvání spolku: Spolek je zřizován na dobu neurčitou

Čl. 2
Charakter spolku
1. Spolek je dobrovolná nevládní organizací, která spolčuje fyzické a právnické osoby, zabývající se
komplexním řešením dopravní problematiky na území Královéhradeckého, Pardubického,
Olomouckého a Jihomoravského kraje v návaznosti na začlenění české dopravní sítě v rámci
potřeb celistvosti do dopravní sítě zemí Evropské unie.
2. Spolek spolčuje fyzické i právnické osoby v dané problematice bez ohledu na jejich postavení,
velikost a právní formu.
3. Spolek není vůči svým členům vyšším stupněm řízení a nezasahuje do jejich pravomocí.

Čl. 3
Účel a formy činnosti spolku
1. Účelem Spolku je nalezení optimálních a progresivních řešení směřujících k odstranění
přetrvávajících negativních vlivů jak v přípravě, tak výstavbě, údržbě a provozu na silnicích a
dálnicích v České republice.
2. Hlavní činnosti spolku:
a) Uplatňování zájmů svých členů na progresivním řešení potřeb dopravní problematiky v
Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém a Jihomoravském kraji v návaznosti na
celorepublikovou dálniční síť.
b) Spolupráce s orgány státní správy, orgány krajů, samospráv obcí a měst při rozhodovacích
procesech umožňujících plynulou přípravu dopravních staveb (především D35 a D43) ve
vazbě na platné právní předpisy.
c) Pomoc při řešení návazných dopravně obslužných činností ve stádiu přípravy a realizace,
včetně pomoci při naplňování zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)
d) Na základě zkušeností a získaných poznatků iniciování případné úpravy vyhlášek, nařízení
vlády, případně i zákonů, vedoucích ke zlepšení stávajícího stavu.
e) Zlepšení celkových komunikačních vazeb mezi všemi účastníky přípravného procesu s cílem
odstranit dvoukolejnost a tím zamezit časovým ztrátám z toho vyplývajících.

f)

Formování pozitivního vztahu obyvatel dotčených území k výstavbě, opravám a údržbě silnic
a dálnic při plném dodržování a uplatňování zásad posuzování vlivů na životní prostředí a
života v něm.

g) Působení na politickou reprezentaci i jednotlivé politiky s cílem získání jejich podpory pro
rozvoj silniční dopravy a její infrastruktury jako celku, a to nejen z pohledů dopravců, ale
především z pohledu potřeb zlepšení ekonomiky České republiky.
h) Zajištění podpory činnosti spolků s obdobným účelem činnosti s cílem sjednotit regionální
stanoviska se stanovisky celorepublikovými a stanovisky EU.
i)

Konzultace zjištěných nedostatků s odbornými útvary, do jejichž kompetence konkrétní
problematika patří.

j)

Zprostředkování poradenských, konzultačních a výchovně vzdělávacích služeb v otázkách
spojených jak s výstavbou dopravní sítě, tak údržbou a provozem na silnicích všech kategorií.

3. Vedlejší činnosti spolku:
a) Poradenská a konzultační činnost
b) Výchovně vzdělávací a osvětová činnost.
c) Publikační a vydavatelská činnost.

Čl. 4
Členství ve spolku
1. Členství ve Společnosti je dobrovolné. Členem se může stát každá svéprávná fyzická osoba
nebo každá právnická osoba, která souhlasí se Stanovami spolku.
2. Členství ve Společnosti přechází na právního zástupce pouze v případě zániku člena, který je
právnickou osobou, s právním nástupcem. Přechod členství u členů, kteří jsou fyzickými osobami
je vyloučen.

. Čl. 5
Vznik členství
1. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné
přihlášky.
2. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
3. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní ustavující schůze spolku.
4. Čestným členem spolku je fyzická osoba zvolená členskou schůzí. Na čestné členství se vztahují
ustanovení čl. 6 až 9 s výjimkou povinnosti placení členských příspěvků.

Čl. 6
Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů. Tento seznam je neveřejný a je veden v elektronické formě.
2. Zápisy a výmazy údajů v seznamu členů provádí pověřený člen výboru spolku.
3. Poskytnutím osobních údajů člen souhlasí s jejich se shromažďováním, uchováním a
zpracováním spolkem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném

znění, a to výhradně za účelem komunikace v rámci spolku. Spolek osobní údaje členů
neposkytne v jakékoli podobě žádné třetí straně a přijme opatření nezbytná k zabezpečení
ochrany uchovávaných osobních údajů.

Čl. 7
Práva členů
1. Každý člen má stejná práva.
2. Každý člen má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a hlasovat o předložených návrzích usnesení;
b) volit a být volen do orgánů a funkcí spolku, toto právo neplatí, je-li člen v prodlení se
zaplacením členského příspěvku;
c)

na svých písemnostech používat text „člen Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 z. s.“;

d) podávat iniciativní návrhy ke zlepšení činnosti spolku;
e) vyjadřovat se k činnosti orgánů spolku;
f)

na poskytnutí výpisu ze seznamu členů spolku.

Čl. 8
Povinnosti členů
1. Každý člen je povinen
a) dodržovat Stanovy spolku;
b) aktivně spolupracovat na plnění schváleného programu činnosti spolku pro jednotlivá časová
období;
c) poskytovat výboru spolku podklady a informace k naplňování účelu spolku;
d) poskytnout výboru spolku informace, které zapisují do seznamu členů z podané přihlášky, a
bezodkladně výbor spolku informovat o změnách těchto informací;
e) prezentovat zájmy a cíle spolku při všech jednáních souvisejících s jeho činností;
f)

řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené ustavující schůzí spolku následně
členskými schůzemi. Je-li člen v prodlení se splatnosti členského příspěvku pro další rok (po
1. 6. běžného kalendářního roku), může být ze spolku vyloučen.

Čl. 9
Ukončení členství
1. Členství ve spolku končí vystoupením člena, rozhodnutím výboru spolku o vyloučení člena, smrtí
člena, který je fyzickou osobou, nebo jeho prohlášením za mrtvého nebo zánikem člena, který je
právnickou osobou, bez právního nástupce.
2. Každý člen může ze spolku vystoupit. Písemné oznámení o vystoupení se doručuje výboru
spolku. Členství zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o vystoupení výboru spolku.
Následně je proveden výmaz ze seznamu členů spolku.

3. Výbor spolku může rozhodnout o vyloučení člena, pokud
a) člen závažným způsobem poruší své povinnosti;
b) člen nezaplatí roční členský příspěvek ani do splatnosti členského příspěvku pro následující
rok;
c) člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí;
d) člen bude shledán vinným ze spáchání trestného činu nebo provinění.

4. Rozhodnutí výboru spolku o vyloučení člena podle předchozího odstavce musí být písemné a
obsahovat srozumitelné odůvodnění. Toto rozhodnutí musí být členovi prokazatelně doručeno.
Pokud člen s rozhodnutím výboru spolku o jeho vyloučení nesouhlasí, může požádat o
přezkoumání tohoto rozhodnutí na nejbližší členské schůzi. O svém nesouhlasu s vyloučením
člen prokazatelně informuje výbor spolku, který je povinen zařadit tento nesouhlas do návrhu
programu nejbližší členské schůze. Členství končí okamžikem prokazatelného doručení
rozhodnutí výboru spolku o vyloučení členovi resp. rozhodnutím členské schůze.

Čl. 10
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) členská schůze
b) výbor spolku
c) předseda spolku

Čl. 11
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří členové spolku. Každý člen spolku má při hlasování na členské schůzi
jeden (1) hlas. Člen spolku se účastní jednání členské schůze osobně, prostřednictvím svého
zákonného zástupce nebo prostřednictvím písemně zplnomocněné osoby.
3. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně jednou (1x) ročně tak, že pozvánku obsahující
místo a čas konání a navrhovaný program zašle alespoň 30 dní před plánovaným dnem konání
všem členům spolku na e-mailovou adresu vedenou v přihlášce resp. seznamu členů, případně
poštou na adresu uvedenou v přihlášce resp. seznamu členů.
4. Výbor spolku je povinen svolat členskou schůzi v případě, že o to požádá třetina členů spolku.
5. Výbor spolku je dále povinen svolat členskou schůzi tak, aby se konala do 60 dnů ode dne, kdy
počet členů výboru spolku klesl pod tři (3). Nesvolá-li výbor spolku členskou schůzi v této lhůtě,
může členskou schůzi svolat kterýkoli člen spolku na základě žádosti alespoň jedné třetiny všech
členů spolku.
6. Členská schůze rozhoduje formou usnesení.
7. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. Pro přijetí
usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. O zrušení spolku s likvidací
nebo jeho přeměně se rozhoduje kvalifikovanou většinou.

8. Výbor spolku může svolat náhradní členskou schůzi pro případ, kdy svolaná členská schůze
nebude usnášeníschopná. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
členů.
9. Členskou schůzi řídí předseda spolku nebo jím pověřený člen výboru spolku.
10. Členské schůzi je vyhrazeno:
a) přijímání nebo změna stanov spolku;
b) schválení programu činnosti spolku na příslušné časové období;
c) schválení rozpočtu spolku;
d) schválení výše členských příspěvků
e) schválení zprávy o činnosti spolku a zprávy o výsledku hospodaření za uplynulý kalendářní
rok podané výborem spolku
f)

volba a odvolání členů výboru spolku;

g) volba čestných členů spolku a zrušení statutu čestného člena;
h) schválené vnitřních předpisů spolku;
i)

přezkoumání rozhodnutí výboru spolku o vyloučení člena;

j)

rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně na jinou právnickou osobu.

Čl. 12
Výbor spolku
1. Výbor spolku řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi.
2. Členy výboru spolku volí členská schůze na funkční období 3 let. Výbor spolku je minimálně
tříčlenný. Volený počet členů výboru spolku musí být vždy lichý.

3. Výbor spolku si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka. V kompetenci výboru
spolku je také předsedu, místopředsedu a tajemníka odvolat.

4. Výbor spolku se schází dle potřeby, minimálně jednou za kalendářní rok. Výbor spolku může
přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda.
Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

5. Jednání výboru spolku svolává a řídí předseda spolku nebo jím pověřený člen výboru spolku, tak
aby byla zajištěna možnost účasti všech členů výboru.

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

7. Výbor spolku rozhoduje zejména:
a) o přijímání či zrušení členství ve spolku;
b) o vstupu spolku do jiných právnických osob a majetkových účastech v nich;
c) o mzdách zaměstnanců spolku.

8. Výboru spolku dále přísluší vedení spolku a rozhodování o všech záležitostech spolku, které tyto
Stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu Společnosti.

9. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku je předseda spolku povinen do
60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru spolku.

Čl. 13
Předseda spolku
1. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Za
spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku.

2. Funkční období předsedy spolku je tříleté.
3. Předseda je volený výborem spolku.

Čl. 14
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí, s dary od fyzických a právnických osob a s ostatními příjmy. Získané prostředky jsou
vynakládány výhradně na úkony spojené s realizací činnosti spolku při řádném podložení
účetními doklady. Účetní doklady podepisuje pouze předseda spolku
2. Spolek hospodaří v souladu s obecně závaznými předpisy a usneseními orgánů spolku. Účetním
obdobím je kalendářní rok
3. Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku a výbor spolku.
4. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi.
5. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě, o
které rozhodne členská schůze.

Čl. 15
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 8.8.2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu
do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích.
Návrh na zápis spolku do spolkového rejstříkového podá za spolek osoba určená ustavující
schůzí.

V Pardubicích, dne 8.8.2016

Martin Kolovratník, předseda spolku

