
 

               

 

Stanovy 

Sdružení pro dopravní telematiku, z.s. 

 

Článek 1 

Název Spolku a jeho postavení 

 

1. Spolek, který je právnickou osobou ve smyslu ust. § 118 a násl. a ust. § 214 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 
vystupuje pod oficiálním názvem Sdružení pro dopravní telematiku, z.s. (dále jen “Spolek”). 

 

2. Pro potřeby styku se zahraničními osobami může Spolek používat anglického překladu svého 
názvu – Association for Transport Telematics, názvu ITS&S, ITS&S Czech Republic, Czech & 

Slovak Intelligent Transport Systems & Services, grafickými symboly obsahujícími ITS&S, 
případně také překladu názvu Spolku do dalších jazyků. 

 

Článek 2 

Sídlo Spolku 

 

Sídlem Spolku je: Praha. 

 

Článek 3 

Cíle a formy činnosti Spolku 

 

1. Základním posláním Spolku je aktivní a koordinovanou činností docílit urychleného rozvoje oboru 

dopravní telematiky v oblasti pozemních komunikací, železniční, vodní i letecké dopravy v České 
republice a tím přinášet technické, ekonomické i ekologické přínosy národnímu hospodářství i 

svým členům. K naplnění výše uvedeného poslání Spolek vykonává zejména následující činnosti: 

a) Systematicky popularizuje svoji činnost v tuzemsku i v zahraničí. 

b) Působí jako integrační faktor v oboru dopravní telematiky na území České republiky. 

c) Zvyšuje vědomosti členů v oblasti harmonizace českých norem a norem EU v oblasti 
telematiky. 

d) Poskytuje svým členům základní konzultace v otázkách spojených s dopravní telematikou. 

e) Vydává vyjádření a odborná stanoviska. 

f) Organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy a veřejné samosprávy 

v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení 
problému zaměstnanosti. 

g) Provádí nezávisle základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti dopravní 
telematiky, informačních a komunikačních technologií, dopravy a šíří výsledky těchto činností 

všemi dostupnými formami včetně výuky, publikování a transferu znalostí. 

h) Na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich 
činnosti. 

i) Navazuje a rozvíjí styky s obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody. 

j) Zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti. 

k) Spolupracuje s podnikatelskými svazy a spolky na základě dohod uzavřených v souladu se 
stanovami Spolku. 
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l) Podílí se na předcházení a řešení obchodních sporů mezi svými členy. 

m) Spolupracuje s orgány státní správy a veřejné samosprávy na území České republiky i 

v zahraničí při rozvoji a podpoře výzkumných, vývojových a podnikatelských aktivit svých 
členů a na realizaci rozvojových plánů dotčených orgánů státní správy a samosprávy. 

2. Vedle své hlavní činnosti může Spolek vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost k podpoře hlavní 
činnosti Spolku spočívající v provozu podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti. Předmětem 

vedlejší hospodářské činnosti Spolku je zejména výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto oborech činnosti:  

(i) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; 

(ii) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; 

(iii) Zprostředkování obchodu a služeb; 

(iv) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 

(v) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; 

(vi) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; 

(vii) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; 

(viii) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; a 

(ix) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 

 

Článek 4 

Členství ve Spolku 

 

1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby z řad zájemců o 

problematiku oboru dopravní telematiky v České republice i v zahraničí, které souhlasí se 
stanovami Spolku.  

 

2. Členství ve Spolku vzniká na základě usnesení prezidia, které o přijetí rozhodne na základě podané 
žádosti o členství ve Spolku, a po zaplacení členského příspěvku (členové se statutem řádného 

člena). Toto ustanovení neplatí pro organizace státní správy a veřejné samosprávy, které se 
mohou stát členem Spolku se statutem přidruženého člena, a to bez placení členských příspěvků. 

Zvláštním statutem je čestný člen, který je jmenován prezidiem a neplatí členské příspěvky. Po 

vzniku členství je člen zapsán do seznamu členů Spolku. 

 

3. Každý řádný člen na základě podané žádosti a zaplacení zvýšeného členského příspěvku získá 
status VIP člena. Status VIP člena nabude řádný člen po připsání zvýšeného příspěvku na 

bankovní účet Spolku, kdy je prezidium na jeho nejbližším zasedání povinno prohlásit takového 

člena za VIP člena. 

 

4. Řádní členové, kteří získali status VIP člena, vytváří speciální pracovní skupinu Spolku, která má za 
cíl rozvoj a profesionalizaci strategie, cílů a činností Spolku. Každý VIP člen Spolku má nárok na 

obsazení jedné pozice VIP člena v prezidiu. 

 

5. V případě nezaplacení zvýšeného členského příspěvku ztrácí člen nárok na VIP status a jeho VIP 

členství v prezidiu končí uplynutím 60. dne po splatnosti zvýšeného příspěvku. 

 
6. Prezidium vede seznam členů Spolku. Prezidium provádí zápisy a výmazy seznamu členů Spolku. 

Prezidium uveřejňuje seznam členů na webových stránkách Spolku. V seznamu členů se u každého 
člena Spolku uvádějí následující údaje: 

Fyzické osoby: 

(i) Jméno a příjmení;  

(ii) E-mailová adresa; a 
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(iii) Druh členství. 

Právnické osoby: 

(i) Název/Obchodní firma; 

(ii) Jméno a příjmení osoby jednající jménem člena Spolku; 

(iii) Kontaktní emailová adresa člena Spolku;  

(iv) Internetové stránky člena Spolku; a 

(v) Druh členství. 

 

7. Členství ve Spolku končí vyškrtnutím ze seznamu členů na základě usnesení prezidia Spolku 
v případě hrubého nebo opakovaného (alespoň 2x) porušení stanov Spolku nebo pro nezaplacení 

členského příspěvku, přestože byl člen Spolku prezidiem na prodlení s úhradou členského 

příspěvku upozorněn a svou povinnost nesplnil ani v dodatečně poskytnuté lhůtě. 

 

8. Člen může ze Spolku vystoupit písemným prohlášením o ukončení členství adresovaným prezidiu, 
a to ke dni doručení takového prohlášení do sídla Spolku. Vystoupením ze Spolku nevzniká členovi 

nárok na vrácení zaplaceného členského příspěvku, a to ani částečně. Členství končí rovněž 

zánikem právnické osoby, která je členem Spolku, úmrtím fyzické osoby, která je členem Spolku 
nebo zrušením Spolku. I v těchto případech je člen vždy vyškrtnut ze seznamu členů Spolku. 

 

9. Členství ve Spolku nepřechází na právního nástupce.  

10. Práva členů Spolku jsou zejména: 
a) účastnit se činnosti Spolku,  
b) účastnit se jednání shromáždění Spolku, 
c) svobodně vyjadřovat své názory na shromáždění Spolku, 
d) být pravidelně informován o činnosti Spolku a činnosti jeho orgánů,  
e) užívat výhod člena Spolku, pokud jsou takové výhody vyhlášeny rozhodnutím příslušného orgánu 
Spolku, 

f) podávat podněty, návrhy, připomínky a vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své 
podání,  

g) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku má právo pouze řádný a čestný člen. 
 

11. Povinnosti členů Spolku jsou: 
a) platit členské příspěvky,  
b) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku,  
c) seznámit se se stanovami Spolku a tyto stanovy dodržovat, 
d) podílet se na plnění poslání Spolku. 

 

12. Řádný, čestný i přidružený člen Spolku má právo účastnit se na činnosti a akcích pořádaných 

Spolkem. Podmínkou pro účast ve volbách je vypořádání všech pohledávek vůči Spolku nejpozději 
do jednoho měsíce před termínem konání voleb (výjimku mohou tvořit nově přijatí členové). Je-li 

řádným či přidruženým členem právnická osoba, pak takový člen vykonává práva a povinnosti dle 

těchto stanov prostřednictvím fyzické osoby, kterou pro tyto účely nebo pro účely zastupování 
člena ve Spolku určí.  

 

Článek 5 

Orgány Spolku 

 

Spolek má tyto orgány: 

- Shromáždění, 

- Prezidium, 

- Revizní komise, 

- Výkonný ředitel.  
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Článek 6 

Shromáždění  

 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je shromáždění, kterého se účastní všichni členové Spolku. Za člena, 

který je právnickou osobou, se shromáždění účastní fyzická osoba, která byla pro zastupování 
tohoto člena v rámci Spolku určena nebo fyzická osoba, která byla tímto členem Spolku určena k  

zastupování na shromáždění Spolku.  

2. Shromáždění zejména: 

a) rozhoduje o přijetí změn stanov, 

b) rozhoduje o zrušení Spolku nebo o jeho přeměně, 

c) schvaluje výroční zprávu prezidia o činnosti a hospodaření Spolku, 

d) volí členy prezidia a revizní komise, 

e) určuje výši členských příspěvků a způsob jejich úhrady, 

f) rozhoduje o odvoláních proti usnesení prezidia. 

 

3. Shromáždění svolává prezidium nejméně jedenkrát za rok a předsedá tomuto shromáždění. O 

místě, čase a pořadu jednání informuje prezidium členy vhodným způsobem nejméně 14 
kalendářních dní předem. V případě nečinnosti prezidia mohou shromáždění svolat i členové, 

dohodne-li se na tom alespoň 20 % všech řádných a čestných členů Spolku, přičemž o takovém 

svolání jsou povinni informovat všechny členy i členy orgánů Spolku ve lhůtě dle předchozí věty, 
jinak je takové svolání neúčinné. V takovém případě je prvním bodem programu volba 

předsednictva shromáždění. Práva na včasné svolání shromáždění se mohou členové vzdát – pro 
vzdání se tohoto práva se vyžaduje souhlas všech řádných a čestných členů Spolku.  

 

4. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných a čestných 

členů. Není-li řádně svolané shromáždění usnášeníschopné ani do jedné hodiny od okamžiku, kdy 

mělo být dle předem oznámeného pořadu jednání zahájeno, může prezidium svolat náhradní 
shromáždění, a to oznámením tohoto svolání všem členům přítomným na jednání shromáždění, 

přičemž program náhradního shromáždění musí být totožný s předem oznámeným pořadem 
jednání původního shromáždění. Náhradní shromáždění se může konat nejdříve 30 minut od 

okamžiku, kdy mělo být dle předem oznámeného pořadu jednání zahájeno původní shromáždění. 

Náhradní shromáždění je vždy usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň čtvrtina všech řádných a 
čestných členů Spolku. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

členů s hlasovacím právem. Hlasy všech členů jsou si rovny. Každý člen má jeden hlas. O jednání 
shromáždění se pořizuje zápis, který podepisuje prezident příp. předseda předsednictva 

shromáždění, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Přílohou zápisu je listina přítomných. 

 

5. Jakékoliv omezení volitelnosti členů nad rámec stanovený těmito stanovami je neplatné.  

 

Článek 7 

Prezidium 

 

1. Prezidium je statutárním orgánem Spolku. Členství v prezidiu má formu řádného členství nebo VIP 

členství dle jeho vzniku. 

2. Řádné členy prezidia volí shromáždění řádně svolané dle článku 6 odst. 4 z členů Spolku a z řad 

fyzických osob, zastupujících členy – právnické osoby na tříleté období. Prezidium má pět řádných 
členů, pokud stanovy nestanoví něco jiného. Je-li členem prezidia zvolena právnická osoba, 

zastupuje tohoto člena fyzická osoba, která je k zastupování takového člena oprávněna nebo 

zmocněna tímto členem. Funkční období prezidia je tříleté. 
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3. Každý člen Spolku je oprávněn navrhnout svého kandidáta do prezidia, přičemž návrh kandidáta 

musí být předložen ve lhůtě 14 kalendářních dnů před termínem konání voleb. Připadá-li poslední 

den lhůty na sobotu, neděli nebo (státní) svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující 

pracovní den. Volba řádných členů prezidia je přímá a probíhá tajně.  

4. Podrobný popis volby členů prezidia je obsažen ve volebním řádu Spolku. 

5. VIP členem prezidia se stává jeden zástupce VIP člena Spolku v souladu s článkem 4 těchto 

stanov.  Počet VIP členů prezidia je neomezený. VIP člen prezidia má stejné postavení jako řádný 

člen prezidia. Žádný člen nemůže zároveň zastávat funkci řádného i VIP člena prezidia.  

6. Pokud shromáždění nerozhodne jinak, vykonávají členové prezidia svoje funkce bezplatně. 

7. Prezidium v souladu se stanovami a usneseními shromáždění zejména:  

a) organizuje a řídí činnost Spolku, 

b) rozhoduje o členství a vede seznam členů, 

c) odpovídá za hospodaření Spolku a řádné vedení účetnictví, 

d) určuje výši zvýšeného členského příspěvku dle článku 4 odstavce 3 a způsob jeho úhrady, a to 

vždy na rok dopředu, 

e) zprostředkovává přímý styk Spolku s jeho členy, zajišťuje úkoly Spolku v rámci území České 

republiky, Slovenska a dalších zemí společného zájmu členů Spolku, 

f) odpovídá za vysokou odbornou úroveň činnosti Spolku. 

8. Pro realizaci úkolů Spolku může prezidium zřizovat odborné výbory, které jsou složeny z členů 

Spolku a mají poradní funkci. Za činnost výborů je odpovědné prezidium. 

9. Prezidium rozhoduje prostou většinou. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta Spolku. 

Prezidium je usnášeníschopné, účastní-li se jeho jednání nejméně nadpoloviční většina všech 
členů prezidia. Za svolávání prezidia je odpovědný prezident Spolku. Nesvolá-li prezident Spolku 

jednání prezidia do 2 měsíců ode dne předchozího jednání prezidia, smí jednání prezidia svolat 
kterýkoliv z jeho členů, přičemž vyvine maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, 

aby se takového jednání prezidia mohli zúčastnit všichni členové prezidia i revizní komisí určený 

člen revizní komise, bylo-li o něm prezidium informováno.   

 

10. Prezidium volí ze svých členů prezidenta Spolku, a to vždy bezprostředně po volbě prezidia dle 
volebního řádu, dále pak dle rozhodnutí prezidia. Prezident svolává zasedání prezidia a řídí jeho 

činnost, přičemž je povinen vyvíjet maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby 

se jednání prezidia mohli zúčastnit všichni členové prezidia i revizní komisí určený člen revizní 
komise, bylo-li o něm prezidium informováno.  

 

11. Prezident jmenuje a odvolává viceprezidenta Spolku. Viceprezident zastupuje prezidenta při 

výkonu jeho funkce v rámci Spolku.  

 

12. V případě nepřítomnosti prezidenta i viceprezidenta vykonává působnost prezidenta prezidium.   

 

13. Funkce prezidenta zaniká zánikem členství prezidenta ve Spolku nebo v prezidiu. Zánikem funkce 

prezidenta přechází tato funkce na viceprezidenta.  

 

14. Členství v prezidiu zaniká 

a) zvolením nových členů prezidia shromážděním; 

b) odstoupením člena, které je účinné dnem, kdy oznámení o odstoupení projednalo prezidium, 

nejpozději však tři měsíce po doručení oznámení o odstoupení člena do sídla Spolku; 

c) smrtí či zánikem člena prezidia; 
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d) okamžikem, kdy člen prezidia – právnická osoba změní fyzickou osobu, která byla zvolena za 

člena prezidia shromážděním.  

 

15. V případě, že se sníží počet řádných členů prezidia pod pět nebo v případě, že počet VIP členů 

prezidia stoupne nad 50 % všech členů prezidia, počet řádných členů musí být dorovnán. Za tímto 
účelem je prezidium oprávněno kooptovat nezbytný počet řádných členů prezidia. Funkční období 

kooptovaných řádných členů z důvodu snížení počtu řádných členů prezidia je pak do konce 

funkčního období původně zvolených řádných členů. Funkční období kooptovaných řádných členů 
z důvodu zvýšení počtu členů VIP nad 50% všech členů prezidia je pouze po dobu trvání této 

situace, poté funkční období kooptovaného člena prezidia končí. Bylo-li takto kooptováno více 
členů do prezidia, končí jako první mandát poslednímu kooptovanému. Prezidium je současně 

povinno svolat shromáždění, a to nejpozději do tří měsíců poté, co došlo k jedné z výše 
uvedených situací. 

 

Článek 8 

Výkonný ředitel 

1. Prezidium může jmenovat výkonného ředitele Spolku, na kterého prezidium deleguje část svých 
pravomocí. Funkční období výkonného ředitele trvá jeden rok. Způsob jeho odměňování a 

ostatních požitků vyplývajících z jeho funkce schvaluje prezidium. Výkonný ředitel je odpovědný 

prezidiu. 

 

2. Výkonný ředitel zajišťuje vedení a chod Spolku, řídí stálou kancelář Spolku, rozhoduje o 
zajišťování všech akcí Spolku a o administrativním a organizačním provedení a zabezpečení všech 

rozhodnutí orgánů Spolku. 

 

3. Výkonný ředitel jedná za Spolek v rámci zmocnění prezidiem. 

 

4. Výkonný ředitel je oprávněn se účastnit s hlasem poradním jednání všech orgánů Spolku a dostat 

uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. 

5. Výkonného ředitele odvolává prezidium pro porušení jeho povinností vyplývající z obsahu jeho 

funkce. 

 

6. V případě, že funkce výkonného ředitele není obsazena, vykonává jeho funkci prezidium. 

 

Článek 9 

Jednání jménem Spolku 

 

1. Spolek vůči třetím osobám zastupují, jeho jménem jednají a jsou oprávněni činit všechny právní 

úkony prezident a viceprezident samostatně, nebo dva prezidiem pověření členové prezidia 
společně.  

 

Článek 10 

Revizní komise 

 

1. Shromáždění volí z členů Spolku na tříleté období tříčlennou revizní komisi. Funkční období členů 

revizní komise však nekončí dříve, než jsou zvoleni členové nové revizní komise. 

 

2. Členy revizní komise volí shromáždění řádně svolané dle článku 6 odst. 4 z členů Spolku 

prostřednictvím volební komise ustavené v souladu s Volebním řádem. 
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3. Každý člen Spolku je oprávněn navrhnout svého kandidáta do revizní komise, přičemž návrh 

kandidáta musí být předložen ve lhůtě 14 kalendářních dnů před termínem konání voleb. Volba 

členů revizní komise je přímá a probíhá tajně.  

4. Revizní komise provádí kontrolu a revizi hospodaření a vedení účetnictví Spolku v návaznosti na 

příslušné obecně závazné právní předpisy, stanovy a usnesení shromáždění a o zjištěném stavu 

informuje prezidium a shromáždění. 

5. Revizní komise je oprávněna svolat shromáždění v případech, kdy je to vzhledem k výsledkům její 

činnosti nezbytné, pokud prezidium nezjednalo nápravu do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo o 
takovém výsledku informováno, ani v této lhůtě nesvolalo shromáždění.  

 

6. Revizní komise volí ze svých členů předsedu, který svolává zasedání revizní komise a řídí její 

činnost.  

 

7. Pro určení způsobu volby a kooptaci členů revizní komise, jednání revizní komise a zánik členství 

v revizní komisi se přiměřeně použijí příslušná ustanovení čl. 7. V případě snížení počtu členů 
revizní komise je prezidium povinno svolat shromáždění do tří měsíců ode dne snížení počtu členů 

revizní komise pod tři.  

 

8. Revizní komisí určený člen revizní komise je oprávněn účastnit se jednání prezidia.  

 

Článek 11 

Zásady hospodaření 

 

1. O hospodaření s majetkem Spolku rozhoduje prezidium, které odpovídá shromáždění za 
zabezpečení příjmů a za účelné vynakládání prostředků Spolku v souladu se stanovami a obecně 

závaznými právními předpisy. Prostředky lze vynakládat výhradně na činnost Spolku uvedenou ve 

stanovách. 

 

2. Prezidium je povinno projednávat neprodleně zprávy revizní komise a vzít při svých rozhodnutích 
v úvahu případná doporučení revizní komise. 

 

3. Příjmy Spolku tvoří členské příspěvky, dary, příjmy z vlastní činnosti a dotace.  

 

4. Výši ročních členských příspěvků a způsob jejich úhrady schvaluje shromáždění. 

 

Článek 12 

Zánik Spolku 

 

1. O zániku Spolku dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem rozhoduje a 
likvidátora pro majetkové vypořádání určuje shromáždění nadpoloviční většinou všech členů. O 

zániku Spolku nemůže rozhodnout náhradní shromáždění.  

 
2. Dojde-li k zániku Spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má 

podobné poslání a cíle jako Spolek. Tuto organizaci určí prezidium. Prezidium rovněž může určit, 
že majetek nebo jeho část přejde na organizaci, která se věnuje charitativním účelům.  
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Článek 13 

Registrace, vznik Spolku a závěrečná ustanovení  

 
1. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. 

 
2. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí shromážděním a účinnosti dnem, kdy 

nové znění stanov bude vloženo rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 
 

3. Situace neupravené těmito stanovami se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
občanským zákoníkem.  
 

4. Tyto stanovy Spolku jsou uloženy v sídle Spolku. 

 

 

 

V Bořeticích dne 1.12.2022 

           

Za Sdružení pro dopravní telematiku, z.s. 

           

Ing. Roman Srp 

           

Prezident Sdružení pro dopravní telematiku, z.s. 
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