Stanovy
Asociace bezpečnostních poradců a znalců
Čl. I
Úvodní ustanovení

Název:
Sídlo:

Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s. (dále jen "Asociace")

Dopravní vzdělávací institut, a.s. – ABPZ
Prvního pluku 621/8a
186 00 Praha 8 – Karlín

Čl. II
Právní postavení Asociace

1.
2.
3.
4.

Asociace je nezávislý, samosprávný a dobrovolný spolek, sdružující členy na základě společného zájmu.
Asociace je právnickou osobou.
Asociace je neziskovou organizací. Prostředky získané Asociací smějí být použity pouze pro účely dané stanovami a ve
prospěch Asociace.
Jednacím jazykem Asociace je český jazyk.

Čl. III
Cíle Asociace
1.

2.

Cílem Asociace je:
a) podpora a zastupování společných zájmů bezpečnostních poradců a znalců (dále jen „poradci a znalci“) a udržet
vzájemný kontakt mezi nimi nejen na úrovni firem a jejich obchodních partnerů, ale v rámci celé České republiky,
b) zajistit možnost setkávání, koordinace a výměny informací mezi poradci a znalci a ve vztahu k dalším sdružením,
úřadům a institucím,
c) zachovat a rozvíjet dosažené znalosti problematiky bezpečnosti přeprav,
d) přispět k vyšší úrovni bezpečnosti při přepravách nebezpečných věcí v rámci státu, jakož i v rámci společné evropské
budoucnosti, zejména v oblasti železniční dopravy,
e) participovat na přípravách materiálů pro mezinárodní jednání jakož i na přípravách vnitrostátních právních předpisů
souvisejících s nebezpečnými věcmi,
f) šířit v České republice obecné povědomí o nebezpečích a rizicích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí,
podporovat realizaci činností, které jsou v zájmu Asociace, ale které nelze efektivně vykonávat samostatnými členy
(normalizace, informatika, prognózy, studie, poradenství atd.).
Za tímto účelem Asociace zajistí společenské, kulturní a vzdělávací akce, informační a propagační činnost. V tomto směru
může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost (pro vlastní členskou základnu).

Čl. IV
Členství v Asociaci

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

Členem Asociace se může stát fyzická osoba vlastnící platné osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro
přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě vydané v souladu s mezinárodní smlouvou nebo fyzická osoba
vlastnící platné osvědčení znalce ve smyslu mezinárodního předpisu RID vydané příslušným orgánem.
O přijetí člena rozhoduje výbor a členství vzniká dnem přijetí za člena.
Fyzické osoby, které projeví zájem stát se jejími členy, zašlou žádost o přijetí se základními údaji (jméno, příjmení, číslo
osvědčení, adresa, kontaktní spojení) na adresu sídla Asociace, popř. elektronickou poštou na elektronickou adresu Asociace.
Dokladem členství je potvrzení vydané na žádost člena výborem.
Při pozastavení členství v Asociaci ztrácí tento člen práva i povinnosti dle Čl. V.
Zánik členství:
a)
vystoupením člena písemným oznámením výboru,
b)
úmrtím člena,
c)
vyloučením; člen může být vyloučen rozhodnutím výboru Asociace, poškodí-li člen zájmy Asociace nebo nezaplatí-li
členský příspěvek do data vyhlášeného výborem. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu na jeho
kontaktní elektronickou adresu. Za den doručení se považuje třetí den od odeslání rozhodnutí. Člen může do patnácti
dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní
komise Asociace.
d)
zánikem Asociace.

Člen má právo zejména:

Čl. V
Práva a povinnosti členů
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2.

3.
4.

a) podílet se na činnosti Asociace,
b) volit do orgánů Asociace,
c) být volen do orgánů Asociace,
d) obracet se na orgány Asociace, s podněty a stížnostmi, a žádat o jejich vyjádření,
e) být informován o všech záležitostech, týkajících se Asociace,
f) prokazovat se členstvím v Asociaci,
g) požádat výbor o pozastavení členství.
Člen má povinnosti zejména:
a) dodržovat stanovy Asociace,
b) aktivně se podílet na plnění cílů Asociace,
c) účastnit se členských schůzí Asociace,
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Asociace.
e) udržovat své kontaktní údaje v aktuální podobě (adresu, telefonní číslo a e-mail).
Člen Asociace platí jednou za rok členský příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí. Členský příspěvek může za člena
uhradit právnická nebo fyzická osoba. Při zániku nebo pozastavení členství v průběhu kalendářního roku se zaplacený
členský příspěvek nevrací.
Jednal-li člen, který dobrovolně přijal závaznost rozhodnutí, v rozporu s tímto rozhodnutím, je povinen orgány Asociace na
tuto okolnost upozornit. Jestliže tak neučiní a to ani následně bez zbytečného odkladu, je možné takovéto jednání posuzovat
jako jednání proti zájmům Asociace.

Čl. VI
Orgány Asociace
1.

Orgány Asociace jsou:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) kontrolní komise.

Čl. VII
Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace.
Členskou schůzi tvoří všichni členové Asociace vyjma členů s pozastaveným členstvím.
Členskou schůzi svolává k zasedání výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolá členskou schůzi vždy, když
o to požádá nejméně třetina členů nebo kontrolní komise.
4. Zasedání členské schůze svolává výbor 30 dnů před konáním s uvedením místa, času a pořadem zasedání. Oznámení o
konání členské schůze může být rozesláno elektronickou poštou. Náklady na účast si hradí jednotliví členové sami.
5. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov Asociace,
b) schvaluje úkoly Asociace pro příslušné období, výroční zprávu Asociace, rozpočet a roční závěrku hospodaření
Asociace,
c) rozhoduje o zrušení Asociace s likvidací nebo o její proměně,
d) volí členy výboru a kontrolní komise na dobu dvou let,
e) volí dodatečné členy výboru a kontrolní komise na období jednoho roku,
f) rozhoduje o výši členského příspěvku,
g) schvaluje přijetí čestného člena Asociace.
6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů. Hlasovací právo členů Asociace je rovné. Členská schůze
rozhoduje hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě čestného člena Asociace má pouze hlas poradní a pro
účely hlasování se k němu nepřihlíží.
7. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, výbor svolá náhradní zasedání členské schůze o hodinu později. Náhradní
zasedání členské schůze jedná pouze o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání a usnesení může přijmout za
účasti libovolného počtu členů.
8. Jednání členské schůze řídí předseda zasedání členské schůze, zvolený členskou schůzí na návrh výboru.
9. Hlasování se provádí aklamací (veřejně). Členská schůze může rozhodnout, že v některých otázkách se bude hlasovat
neveřejně. Tajné hlasování se pak provádí hlasovacími lístky.
10. Ze zasedání členské schůze je do 30 dnů od jejího ukončení vyhotoven zápis, který podepisuje předseda zasedání členské
schůze. Zápis je dáván na vědomí členům Asociace prostřednictvím webových stránek Asociace. V případě výpadku
webových stránek Asociace, pak elektronickou poštou.
1.
2.
3.

Čl. VIII
Výbor

1.
2.
3.
4.
5.

Výbor je statutárním orgánem Asociace, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
Výbor má nejméně 5 členů.
Výbor řídí činnost Asociace v období mezi zasedáními členské schůze.
Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a to nejméně dvakrát ročně.
Výbor zejména:
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Asociace,
b) koordinuje činnost Asociace,
c) svolává členskou schůzi,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
e) rozhoduje o přijetí za člena Asociace,
f) rozhoduje o pozastavení a o obnovení členství,
h) rozhoduje o zrušení členství,
i) navrhuje členské schůzi přijetí čestného člena Asociace,
j) rozhoduje o přizvání nečlena Asociace na členskou schůzi.
Předseda nebo místopředseda Asociace, každý samostatně, zastupují Asociaci navenek a jednají jejím jménem. K
zastupování Asociace v dílčích záležitostech může předseda nebo místopředseda zmocnit i jiného člena Asociace.
K zajištění činnosti Asociace včetně ustanovení tajemníka může výbor zřídit kancelář Asociace a pro fungování kanceláře
využívat prostředků z rozpočtu Asociace.
Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
Členství ve výboru zaniká odvoláním členskou schůzí, písemným oznámením o odstoupení adresovaném výboru, skončením
funkčního období nebo úmrtím.
Výbor přijímá písemné oznámení o vystoupení a o odstoupení člena výboru nebo kontrolní komise.
Výbor navrhuje členské schůzi kandidáty na dodatečné členy výboru a kontrolní komise.
Výbor vede neveřejný seznam členů Asociace. Výbor také rozhoduje o zápisu a výmazu v seznamu členů Asociace.

Čl. IX
Kontrolní komise

1.
2.
3.

4.
5.

Kontrolní komise je kontrolním orgánem Asociace, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.
Kontrolní komise má nejméně 3 členy, které volí a odvolává členská schůze.
Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením Asociace, vykonává-li činnost v souladu se stanovami a právními
předpisy a upozorňuje členskou schůzi na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí
nejméně jednou ročně.
Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
Členové Kontrolní komise se mohou zúčastnit jednání výboru.

Čl. X
Zásady hospodaření

1.
2.

3.
4.

Asociace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdrojem majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy majetku,
c) příjmy z činnosti při naplňování cílů Asociace,
d) členské příspěvky.
Za hospodaření Asociace odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření včetně finanční
závěrky.
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzi.

Čl. XI
Zánik Asociace
1.

2.

Asociace zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinými spolky či z rozhodnutí členské schůze,
b) rozhodnutím soudu.
Zaniká-li Asociace dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání a
likvidace.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

1.

2.
3.

Čestní členové Asociace mohou být jmenováni z rozhodnutí členské schůze a to z řad odborníků zabývajících se přepravou
nebezpečných věcí, kteří souhlasí se stanovami a cíli Asociace a podporují je. Čestní členové mohou být také právnické
osoby, které výrazně ovlivňují oblast přepravy nebezpečných věcí.
Asociace může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád Asociace.
Asociace má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány ČR s peticemi.
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