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Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů 

 JEDNACÍ    ŘÁD 

 

Schválený členskou schůzí SPV dne 13. února 2009 

Článek 1 
Členská schůze 

1. Řádná členská schůze se koná jednou za rok, a to v průběhu prvního čtvrtletí. Členskou schůzi 
svolává jménem prezidenta ředitel Sdružení a odpovídá za její organizaci. 

Po skončení volebního období výkonného výboru (3 roky) se koná výroční členská schůze, na 
které se volí výkonný výbor, prezident a viceprezident na další období. 

V případě kooptace nového člena výkonného výboru v průběhu volebního období, musí být tento 
na následující řádné členské schůzi zvolen členskou základnou podle pravidel pro volbu 
výkonného výboru. 

2. Program členské schůze v návaznosti na stanovy Sdružení určí výkonný výbor. 

3. Protože pravidelné členské schůze jsou vrcholem života Sdružení, může na ně prezident pozvat i 
čestné hosty z tuzemska a ze zahraničí. 

Účast na členských schůzích si hradí zástupci členských organizací sami. Náklady spojené 
s účastí pozvaných hostů hradí  Sdružení. 

4. Postup při volbách a hlasování na členské schůzi: 

a) při prezenci obdrží oprávněný zástupce každé členské organizace štítek s pořadovým číslem 
člena 

b) při hlasování zajistí mandátní komise, příp. sekretariát Sdružení soupis čísel členských 
organizací, které hlasovaly pro, proti, ev. se zdržely hlasování. Na základě shodné evidence s 
vydanými štítky pak vypočte poměr hlasování. Hlasy členů, kteří se zdrželi hlasování, se do 
celkového počtu přítomných hlasů nezapočítává. Hlasování je právoplatné při většině 
přítomných hlasů. 

c) členové nového výkonného výboru jsou voleni na základě návrhu stávajícího výkonného 
výboru jednotlivě a jmenovitě. Do výkonného výboru nesmí být zvolen více než  jeden 
oprávněný zástupce jedné členské organizace. 

Při výběru kandidátů do výkonného výboru se přihlíží k osobním vlastnostem a odbornosti a 
pokud možno, i k rovnoměrnému rozdělení kandidátů mezi opravce, držitele a dopravce jako 
tři hlavní proudy aktivit Sdružení. 

d) Byli-li všichni navržení kandidáti zvoleni, končí automaticky funkční období stávajícího vý-
konného výboru. Po krátké poradě navrhne nový výkonný výbor přítomným členům ke zvo-
lení jména prezidenta a viceprezidenta, kteří jsou voleni rovněž jednotlivě. 

e) Neobdrží-li některý z kandidátů potřebný počet hlasů,  předloží výkonný výbor návrhy dalších 
kandidátů. 

5. Z každé členské schůze pořizuje sekretariát Sdružení záznam, který obdrží všichni členové po 
schválení výkonným výborem.  
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Článek 2 
Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor má  lichý počet členů včetně prezidenta a viceprezidenta. Počet členů výkonného 
výboru určí výkonný výbor a oznámí členské schůzi před volbou. 

2. Výkonný výbor svolává prezident prostřednictvím ředitele Sdružení podle potřeby, nejméně však 
1x  za čtvrtletí. 

3. Ředitel Sdružení se zúčastňuje všech jednání výkonného výboru. 

4. Výkonný výbor přijímá svá rozhodnutí většinou přítomných hlasů. Výkonný výbor je usná-
šeníschopný, je-li přítomno alespoň polovina členů, včetně prezidenta nebo viceprezidenta. 

Každý člen výboru má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhodne hlas prezidenta, v jeho nepří-
tomnosti hlas viceprezidenta. 

Ředitel Sdružení zajistí záznamy z jednání, které obdrží všichni členové výkonného výboru. 
Záznamy schvaluje výkonný výbor na následujícím zasedání. 

5. Prezident může k jednání výkonného výboru přizvat zástupce členských organizací a další osoby. 

6. Nečlenové výboru nemají hlasovací právo. 

7. Jednání výkonného výboru řídí prezident, v době jeho  nepřítomnosti viceprezident. 

8. Výkonný výbor pod vedením prezidenta řídí v období mezi dvěmi členskými schůzemi veškerou 
činnost Sdružení, schvaluje a dohlíží na činnost sekretariátu a kontroluje průběžně hospodaření 
Sdružení. 

9. Výkonný výbor může k doplnění stanoveného počtu svých členů, kooptovat další oprávněné 
zástupce jiných členských organizací za členy výkonného výboru, a to do doby konání nejbližší 
řádné členské schůze. 

 

Článek 3 
Prezident a viceprezident 

1. Prezident i viceprezident jsou voleni na stejné volební období jako výkonný výbor.dobu 3 let. 

2. Nemůže-li prezident v průběhu svého funkčního období zastávat tuto funkci po dobu delší než 3 
měsíce nebo nejsou-li  již splněny podmínky pro jeho členství ve výkonném výboru, nahradí ho 
do příští členské schůze viceprezident. 

3. Nemůže-li prezident ani viceprezident v průběhu funkčního období zastávat tuto funkci do doby 
příští výroční členské schůze, jmenuje výkonný výbor z řad svých členů (i kooptovaných) nového 
prezidenta a viceprezidenta. Nejbližší členská schůze pak nového prezidenta a viceprezidenta 
odsouhlasí nebo volí jiného do konce řádného funkčního období. 

4. Prezident je nejvyšším představitelem Sdružení, závažná rozhodnutí konzultuje s výkonným 
výborem. Trvale dohlíží na  činnost sekretariátu Sdružení a na dodržování Stanov a tohoto Jed-
nacího řádu. 

5. Prezident na návrh výkonného výboru zřídí odborné komise. 

6. Prezident se zodpovídá za řízení Sdružení pouze členské  schůzi. 

 

Článek 4 
Sekretariát Sdružení 

1. Vedením sekretariátu Sdružení je pověřen ředitel Sdružení. Ředitele Sdružení jmenuje prezident 
po poradě s výkonným výborem. Pro pracovně-právní vztahy mezi Sdružením a mezi ředitelem 
platí obecně závazné právní předpisy. 
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2. Ředitel řídí práci sekretariátu Sdružení. Na návrh ředitele může prezident schválit rozšíření 
sekretariátu, případně provádění určitých prací dodavatelsky. 

4. Sekretariát Sdružení má zejména tyto úkoly: 

a) sledování všech zveřejnění, která by mohla zajímat členy  Sdružení jako např. zveřejněné 
informace a materiály tuzemských i zahraničních státních i nestátních orgánů  a organizací 
(vlády a ministerstev České republiky, Českých drah, UIP a ostatních členských svazů, UIC a 
členských železnic, Evropských společenství apod.) 

b) za tímto účelem odebírat příslušné výtisky zákonů, usnesení, časopisů, předpisů, oběžníků, 
buletinů a dalších  tiskovin a materiálů 

c) zajistit vedení všech pro příslušný typ právnické osoby předepsaných agend 

d) zajistit řádný chod kanceláře sekretariátu 

e) plnit povinnosti, vyplývající pro sekretariát nebo ředitele Sdružení ze stanov a z Jednacího 
řádu Sdružení 

f) zajistit hospodárný provoz celého Sdružení ve smyslu Pravidel hospodaření SPV, vydaných 
výkonným výborem 

g) shromažďovat informace zástupců členských organizací  Sdružení, které by mohly být 
důležité nebo zajímavé pro  větší část členů 

h) předkládat prezidentu návrhy na tuzemské a zahraniční cesty v zájmu Sdružení. Předkládat 
výkonnému výbor zprávy z těchto cest a jednání. 

i) všechny získané informace, které by mohly být pro členy  Sdružení zajímavé nebo důležité, 
předat členům elektronickou nebo jinou vhodnou formou. 

 

Článek 5 
Revizní skupina 

1. Řádná členská schůze zvolí vždy na příslušný rok tříčlennou revizní skupinu, která ověří roční 
uzávěrku hospodaření Sdružení. 

2. Kontrolní zpráva revizní skupiny je nedílnou součástí Zprávy o hospodaření Sdružení za uplynulý 
rok. 

3. Alespoň jeden člen revizní skupiny  musí být zkušený ekonom, který sekretariátu radí 
v záležitostech finanční a účetní agendy. 

4. Revizní skupina má právo průběžně kontrolovat hospodaření Sdružení, účelné a hospodárné 
využití prostředků v duchu Stanov a Pravidel hospodaření SPV. 


