S TANOVY
Svazu dovozců automobilů
s účinností od 21.3.2012
Dovozní organizace, pověřené zahraničními výrobci zastupováním jejich zájmů na území České
republiky a registrované u Ministerstva dopravy a spojů ČR a které na tomto území působí v
oblasti dovozu především nových silničních motorových vozidel pro dopravu osob i nákladů, tj.
osobních a nákladních automobilů, autobusů, motocyklů a jejich následným obchodováním,
vedeny snahou o optimalizaci využití možností sdružujících se subjektů a vzájemnou
informovanost i koordinaci zájmů, vytvořily ve smyslu ustanovení § 20f, občanského zákoníku,
zájmové sdružení právnických osob.

I.
Název a sídlo
1. Název: Svaz dovozců automobilů
(dále v textu označen zkratkou SDA).
Svaz dovozců automobilů je právnickou osobu, která odpovídá svým majetkem za nesplnění svých
povinností
2. Sídlo: Praha 10, Kubánské nám. 1391/11.

II.
Předmět činnosti
Předmětem činnosti SDA je v oblasti dovozu a obchodu se silničními motorovými vozidly především:


vytvářet optimální podmínky pro rozvoj obchodu



hájit a prosazovat společné a individuální zájmy členů, pokud nejsou v rozporu se zájmy
společnými



zabezpečovat vzájemnou informovanost členů



jednat s národními a mezinárodními institucemi a orgány



obhajovat spotřebitelské a distribuční zájmy členů



koordinovat přístup členů k problematice obchodu



organizovat utváření společných názorů a jejich prosazování



udržovat styky s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy a zprostředkovávat přímé
dvoustranné vztahy



podporovat a ochraňovat obchodní činnost členů v oblasti kolektivní reklamní, inzertní a
propagační činnosti, marketingových průzkumů, reklamních předmětů, organizováním výstav
soutěží a anket sportovního, spotřebitelského, osvětového a zábavného charakteru a vyhlašování
jejich výsledků především v oblasti motorismu a silničních dopravních prostředků ve sdělovacích a
informačních prostředcích hromadné povahy (TV, rozhlase, tiskovinách v papírové i elektronické
formě nebo formách jim ekvivalentních).

III.
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen svazu dovozců automobilů má tyto práva:
- podílet se na řízení SDA a na kontrole jeho činnosti přímo nebo prostřednictvím zvolených orgánů
- být volen do orgánů SDA a volit orgány SDA
- účastnit se veškeré činnosti SDA a požívat výhod, které SDA svým členů poskytuje.
2. Člen SDA má tyto povinnosti:
- dodržovat tyto stanovy, respektovat Etický kodex SDA a řídit se rozhodnutími orgánů SDA
- svojí činností iniciativně a aktivně přispívat k plnění úkolů SDA,
- platit členské příspěvky stanovené orgány SDA
- poskytovat sekretariátem vyžadované základní informace, jež jsou potřebné pro činnost SDA.

IV.
Vznik a zánik členství
1. Členem SDA může být dovozní organizace, která je právnickou osobou, zabývající se především
dovozem nových kompletních silničních vozidel určených pro dopravu osob a nákladů, nebo alespoň
jejich úplných chassis a obchodováním s nimi, je pověřena příslušným výrobcem zastupovat jeho zájmy
v České republice a je řádně akreditován a u příslušných orgánů ČR.
2. Podmínkou členství je zaplacení členského příspěvku ve výši, který je určen pro každý rok Radou
ředitelů. Uhradit členský příspěvek na běžný kalendářní rok jsou členové povinni nejpozději do 27.2.
běžného roku, pokud Rada ředitelů nestanoví jinak. V průběhu roku nově přijatí členové jsou povinni
uhradit alikvotní část ročního členského příspěvku za zbývající období do konce roku a to ode dne
přijetí do SDA.
3. Členství v SDA vzniká dnem, kdy Výkonný výbor rozhodne o přijetí organizace za člena na základě
jeho písemné přihlášky. Výkonný výbor je povinen rozhodnout o přijetí do 3O dnů ode dne, kdy dostal
přihlášku za člena a toto své rozhodnutí musí písemně oznámit organizaci. Proti tomuto rozhodnutí je
možné podat odvolání k Radě ředitelů.
4. Členství v SDA není na překážku účasti jeho členů v jiných sdruženích a integračních uskupeních.
5. Členství v SDA zaniká:
a/ výpovědí
b/ vyloučením
c/ písemnou dohodou
d/ zrušením SDA.

6. Členství v SDA může člen vypovědět písemnou výpovědí doručenou Výkonnému výboru.
Výpovědní lhůta je 3 měsíční a počíná od prvého dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi.
7. Rozhodnutím Výkonného výboru může být vyloučen z SDA člen, který:
a/ přes výstrahu porušuje stanovy a rozhodnutí orgánů SDA
b/ přes výstrahu neplní bez vážných důvodů úkoly či závazky, vyplývající z činnosti SDA
c/ přes výstrahu, hrubým způsobem porušuje zásady činnosti v SDA.
8. Rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení člena musí být oznámeno členu písemně s udáním
důvodu. Proti tomuto rozhodnutí má člen právo podat písemné odvolání Radě ředitelů do 15 dnů po
jeho obdržení.
9. Při zániku členství vyloučením pro nerespektování Etického kodexu se postupuje podle jeho přílohy.
„Procedurální postup při projednávání porušení Etického kodexu.“
10. Při zániku členství v SDA má člen nárok na vrácení alikvotní části svého ročního členského
příspěvku a to za ty zbývající měsíce roku, po které již nebude řádným členem svazu a pokud členský
příspěvek na dané období řádně uhradil. Při vyloučení člena z SDA se mu alikvotní část členského
příspěvku nevrací a tento zůstatek propadá ve prospěch SDA.

V.
Orgány SDA
1. Orgány SDA jsou tyto:
a/ Rada ředitelů
b/ Výkonný výbor
c/ Předseda Rady ředitelů a Výkonného výboru
d/ Tajemník a sekretariát.
2. Funkční období volených orgánů SDA činí 30 měsíců.

VI.
Rada ředitelů
1. Rada ředitelů je nejvyšším orgánem SDA, která rozhoduje o všech záležitostech SDA a do její
výlučné působnosti patří zejména:
- schvalovat a měnit stanovy a rozhodovat o základních otázkách souvisejících s činností SDA
- volit a odvolávat členy Výkonného výboru
- rozhodovat o členství SDA v jiných integračních uskupeních, či organizacích
- projednávat a schvalovat zprávu Výkonného výboru o činnosti SDA,
- schvalovat roční finanční uzávěrku SDA, rozhodovat o použití aktiv nebo o úhradě pasiv
- rozhodovat o zřízení odborných sekcí, komisí jiných orgánů SDA
- schvalovat sankce za porušování Etického kodexu SDA

- rozhodovat o zrušení SDA a o sloučení SDA s jiným subjektem
- rozhodovat a projednávat další otázky které si vyhradí,
- rozhoduje s konečnou platností o odvolání proti rozhodnutí Výkonného výboru,
- projednává a schvaluje rozpočet SDA
- jmenování likvidátora v případě zrušení SDA.
2. Rada ředitelů jako nejvyšší orgán SDA se schází nejméně 3x ročně. Zasedání Rady ředitelů svolává
předseda Výkonného výboru. Rada ředitelů může být svolána také podle aktuální potřeby SDA, anebo
na žádost alespoň 1/3 členů, kdykoliv. Pořad řádných zasedání Rady ředitelů musí být oznámen členům
na pozvánkách zaslaných nejméně 15 dnů před konáním zasedání.
3. Rada ředitelů rozhoduje vždy nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě, kdy se jedná o
změnu stanov, schválení rozpočtu a účetní uzávěrky, nebo volbu člena Výkonného výboru, rozhoduje
nadpoloviční většina členů SDA. Pokud tato podmínka není splněna, následuje doplňkové
korespondenční hlasování nepřítomných členů SDA e-mailem („per rollam“). Jestliže se člen při tomto
hlasování nevyjádří do 7 dnů po obdržení podkladu, považuje se toto za souhlas s předloženým
návrhem.
O zrušení SDA nebo jeho sloučení rozhoduje Rada ředitelů 3/5 většinou všech členů.
Hlasování o schválení rozhodnutí týkajícího se výhradně některé kategorie vozidel (např. osobní
automobily, motocykly) se zúčastní pouze členové – importéři těchto vozidel.
4. Člen Rady ředitelů, který nehlasoval pro přijetí usnesení, které by bylo kolizí jeho obchodních zájmů
a zájmů SDA může oznámit, že se necítí být tímto usnesením vázán. V tomto případě se člen nezúčastní
činnosti a postupů plynoucích z tohoto usnesení, aniž by bylo považováno toto jeho jednání za jednání
proti zájmům SDA.
5. Z hlediska poslání a cílů SDA je vyjádření společné vůle Rady ředitelů dobrovolně přijatou směrnicí
pro postup členů v projednávané oblasti.
6. Rada ředitelů rozhoduje svým usnesením, které je zpravidla součástí stručného záznamu ze zasedání
Rady ředitelů. Záznam resp. usnesení sekretariát (po odsouhlasení textu předsedou Výkonného výboru,
nebo některým z členů řídících zasedání) doručuje všem členům v co nejkratší době, nejdéle však do 10
pracovních dnů po dni konání zasedání resp. přijetí usnesení. Záznam resp. usnesení pořizuje určený
zapisovatel, zpravidla tajemník.

VII.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je statutárním a výkonným orgánem SDA.
Výkonný výbor:
- organizuje běžnou činnost SDA
- rozhoduje o přijetí za člena SDA a o vyloučení člena
- navrhuje sankce za porušení Etického kodexu SDA a předkládá je Radě ředitelů ke schválení
- sestavuje rozpočet SDA a předkládá jej Radě ředitelů ke schválení
- jmenuje tajemníka a další pracovníky sekretariátu, stanovuje jejich platy a odměny

- zpracovává roční účetní uzávěrku, hodnotí výsledky činnosti SDA a spolu s návrhem na použití
aktiv a úhradu případných pasiv je předkládá Radě ředitelů,
- zajišťuje řádné finanční hospodaření SDA
- zastupuje a jedná za SDA.
2. Výkonný výbor jako výkonný orgán SDA se schází nejméně jednou měsíčně. Zasedání Výkonného
výboru svolává předseda Výkonného výboru nebo podle potřeby i tajemník. Výkonný výbor přijímá svá
rozhodnutí vždy nadpoloviční většinou přítomných členů. Rozhodnutí Výkonného výboru jsou pro jeho
členy závazná. Ze zasedání Výkonného výboru je pořizován stručný záznam a doručuje se všem členům
SDA v co nejkratší době, nejdéle však do 10-ti pracovních dnů po dni konání zasedání. Záznam
pořizuje určený zapisovatel, zpravidla tajemník.
3. Výkonný výbor SDA je šestičlenný. 5 členů je voleno Radou ředitelů a 6-tým členem Výkonného
výboru se automaticky stává tajemník SDA. Funkční období volených členů Výkonného výboru je 30
měsíců. Výkonný výbor si volí ze svého středu předsedu, který má funkční období 6 měsíců. Předseda
nesmí v jednom funkčním období vykonávat svou funkci vícekrát. Tajemník nemůže být volen
předsedou Výkonného výboru.
4. Za SDA jedná a podepisuje předseda Výkonného výboru, nebo tajemník a některý volený člen
Výkonného výboru tak, že k názvu SDA a razítku, připojí svůj podpis.

VIII.
Předseda Rady ředitelů
1. Předseda Výkonného výboru je zároveň předsedou Rady ředitelů SDA a za výkon své funkce
odpovídá Výkonnému výboru a Radě ředitelů.

IX.
Tajemník SDA a Sekretariát SDA
1. Tajemník SDA je jmenován Výkonným výborem. Ve své činnosti se řídí rozhodnutími Výkonného
výboru a usneseními Rady ředitelů.
Tajemník SDA je zejména povinen:
- zabezpečovat průběžnou činnost SDA vyplývající z usnesení Rady ředitelů a rozhodnutí
Výkonného výboru
- zabezpečovat činnost odborných sekcí, komisí či jiných orgánů
- zabezpečovat hospodaření s majetkem a finančními prostředky podle rozhodnutí Výkonného
výboru
- připravovat podklady pro jednání Výkonného výboru
- jednat ve všech záležitostech SDA, ke kterým bude zmocněn Výkonným výborem
- zabezpečovat správní agendu
- zabezpečovat vzájemnou informovanost členů SDA
- zajišťovat potřebné informace pro SDA

- zpracovávat podklady pro stanoviska SDA ve vztahu k zákonodárným orgánům, jiným organizacím
a jiným sdružením, či vůči jiným subjektům.
2. Tajemník se stává automaticky členem Výkonného výboru poté, co Výkonný výbor osvědčí jeho
způsobilost k výkonu této funkce, avšak nejdříve po uplynutí 6 měsíců po jeho jmenování tajemníkem.
3. Tajemníkovi k umožnění řádného výkonu jeho činnosti je k dispozici příslušně technicky a
personálně vybavený sekretariát. O sídle a vybavenosti sekretariátu rozhoduje Výkonný výbor.

X.
Majetkové poměry SDA
1. Majetkové poměry SDA se řídí rozpočtem SDA.
2. Prostředky pro svoji činnost získává SDA především z členských příspěvků členů.
3. Běžné hospodaření SDA se řídí obecně platnými právními předpisy a usneseními Rady ředitelů. Za
řádné hospodaření, vedení evidence, plnění daňových povinností dodržování stanoveného rozpočtu
odpovídá předseda Výkonného výboru SDA a tajemník SDA.
4. Vzniklá pasiva lze uhradit:
a/ z aktiv vytvořených v minulém období
b/ dodatečnými příspěvky stanovenými Radou ředitelů členům SDA.
5. O použití aktiv, po splnění daňových povinností, rozhoduje Rada ředitelů.
6. V případě zrušení SDA se provede jeho likvidace, kterou provede likvidátor jmenovaný Radou
ředitelů, podle zákonných ustanovení.
7. Každý člen SDA má při zrušení SDA nárok na podíl odpovídající poměru výše jeho aktuálních
ročních členských příspěvků k likvidačnímu zůstatku.

XI.
Pomocné orgány
1. Pro řešení specifické a odborné problematiky, může Rada ředitelů SDA rozhodnout o zřízení stálých
nebo dočasných odborných sekcí, nebo o vytvoření pracovních skupin k předmětné problematice.
2. Práce v odborné sekci, či pracovní skupině organizuje předseda sekce, kterého si zvolí odborná sekce
na svém prvním zasedání, ve spolupráci s tajemníkem SDA.

3. Činnost odborných sekcí, či pracovních skupin usměrňuje Rada ředitelů SDA, nebo tajemník SDA v
souladu s usneseními přijatými Radou ředitelů. Zprávy o své činnosti podávají odborné sekce Radě
ředitelů. Předseda každé sekce má právo účasti na jednání Rady ředitelů a má právo předkládat návrhy
k problematice projednané odbornou sekcí.

XII.
Závěrečná ustanovení
1. Jednacími jazyky SDA jsou jazyk český a slovenský. Případné tlumočení si zajistí každý člen na své
vlastní náklady.
2. SDA nabyla právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u příslušného Obvodního
úřadu.
3. Pokud tyto stanovy neobsahují některá výslovná ustanovení, řídí se SDA ve své činnosti platnými
zákony a právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a obchodním zákoníkem.
4. Tyto stanovy byly schváleny zasedáním Rady ředitelů SDA dne 21. 3. 2012 a nahrazují stanovy ze
dne 11. 2. 1998, které nahradily původní stanovy schválené ustavující členskou schůzí konanou dne
28.3. 1994.

