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I. Preambule

Rozvoj dopravního systému v

dnes v naší zemi velmi složitá. Cyklisté jsou vytla
automobilovým provozem ze silnic a

s
k její eliminaci s negativními dopady na všechny ostatní složky dopravního systému.

léta 2013 - 2020“ (dále jen „Cyklostrategie“

Posláním Asoc je 
právního subjektu tak zlepšení podmínek pro 
cyklodopravu a k
a rozvoj cyklistické dopravy.

mobility jako systému s vyváženým podílem jednotlivých složek dopravy. Vizí tedy je, aby se 
cyklistická doprava v rovinatých oblastech do

dné

rámci svého poslání plnit úkoly a vyvíjet iniciativy a úzce 
vládními orgány a 
oblasti plánování 

Funkce a postaven Asociace
jsou dány Stanovami a Zakládací smlouvou. Graficky j
v
a povinnosti a vzájemné vztahy.

II. 1 Správní rada

a) Správní rada Asociace je výkonným orgánem Asociace. Správní rada v rámci své 
1. Asociace,
2. rozhoduje o z
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3. jmenuje vá jednatele Asociace,
4. na návrh jednatele rozhoduje v rámci systematizace, schválené správní radou,

o personálním obsazení sekretariátu Asociace
sekretariátu Asociace,

5. plní další úkoly, které stano

b) Asociace
Asociace ce 

Asociace.

c) rozhodnutí p správní rady a valné hromady Asociace a konkrétní úkoly se 
uvedením v zápisu z jednání správní rady, potvrzené statutárním orgánem Asociace, stávají 
závaznými. Zápisy z jednání správní rady se bez zb netových 
stránkách Asociace.

II. 2

a) ním orgánem A
1. sociace ve smyslu stanov a platného usnesení valné hromady,
2. ádný chod Asociace jako 

právnické osoby,
3.
4. na návrh správní rady asociace jmenuje 
5. se souhlasem správní rady asociace racovních 

skupin,
6. Asociace, svolává jednání správní rady Asociace,
7. Asociace na jednotlivých úsecích.

b) správní rady rady,
jednatele Asociace. II. 7 tohoto 

II. 3

a) .

II. 4 Jednatel

a) Jednatel Asociace je jmenován a odvoláván rozhodnutím správní rady Asociace na návrh 
. Jednatel je orgánem Asociace :

1. správní rady Asociace,
2. sení valné hromady, správní rady a ro správní 

rady Asociace,
3.

Asociace
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4. Asociace a provádí právní úkony, spojené s provozem 
sekretariátu Asociace,

5. zpracovává a Asociace,
od Asociace a rozpracovává koncepce nap

Asociace,
6. zpracovává a Asociace Asociace

Asociace,
7. k 1. 5. každého roku zpracovává a Asociace zprávu 

o Asociace Asociace,
8. správní rady Asociace

Asociace
9. y Asociace Asociace,
10. Asociace a odpovídá za jejich výsledky; za tímto 

kontroluje jejich práci 
v -právními ,

11.
ve

12. Asociace Asociace,
13. Asociace; navrhuje 

Asociace dle reálné situace a stavu fin
14. a žádosti o granty a dotace,
15.

správní rada dá ke schválení valné 
Asociace,

16. jednatel Asociace stanovuje se souhlasem správní rady
Asociace svého zástupce. Ten ho zastupuje v jeho
a Zastupovaný 
a

II. 5 Sekretariát asociace

a) Sekretariát asociace je orgánem Asociace Asociace, který ji 
Asociace. V samostatn

Asociace a adminis -
a Asociace.

b) Sekretariát dále:
1.

bance; odpovídá za správnost stavu
u
p u,

2. v Asociace s dalšími partnery,
3. Asociace,
4.

a Asociace,
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5. Asociace ny státní správy 
a samosprávy,

6. Asociace jako organizace
marketingovou aktivitu Asociace,

7. z Asociace.

II. 6 Pracovní vztahy

a) Asociace

ým, musí však 
o Asociace

této pracovní skupiny.

b) Asociace je dále povinen zejména:
1.
2. se v jeho 

3. Asociace
vyslán a informovat vedoucího o výsledku jednání,

4.

II. 7 

a) jednatele se provede zápis 
covních podkladech, spisech, 

zastoupení, trvajícím zp

b) dokumentace probíhá 

c)
správní rady asociace, resp. statutární zástupce.

II. 8 Pracovní skupiny

a) Asociace
projektech stanovených správní radou Asociace Asociace

Asociace stanov upiny; dobu, pro kterou je 
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Bulletinu Asociace.

b) Asociace;
v
Asociace hlíží k tomu, zda pracovní 

cíle Asociace, stanovené stanovami Asociace.

c) 
rady Asociace za tímto

alné hromady Asociace.

d) upiny 

tní zasedání valné hromady 
Asociace Asociace.

e)
V Asociaci rozhodne o
Asociace. Správní rada Asociace

III. 

III. 1

a) Pora Asociace v

b) Asociace Asociace ství.

c) V Asociace nebo k
odmítnout poskytnutí poradenství.

III. 2

a) Asociace souladu s posláním Asociace.

b) Asociace bezplatný 
a
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III. 3 Bulletin asociace

a) Sekretariát Asociace Asociace a dalším osobám 
nejmén ti Asociace
a o oblasti cyklistické dopravy na národní i mezinárodní úrovni.

IV. 

IV. 1 PR aktivity

a) Mottem Asociace je prezentace VIZE 25, neboli podpora 
vyváženým podílem jednotlivých složek dopravy. Vizí tedy je, aby se cyklistická doprava v 

do vzdálen

b) Asociace .

c) Asociace
stanovami, které schvaluje správní rada.

IV. 2 Spolupráce s

a) Asociace se staví do pozice partnera ministerstva dopravy s cílem dosáhnout zlepšení podmínek 
cyklistické dopravy.

b) Asociace jedná s Cyklostrategie a o její implementaci.

c) Asociace
k

d) Asociace oblasti financování cyklistické 
infrastruktury.

IV. 3

a) Asociace R s
zlepšení podmínek cyklistické dopravy.
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IV. 4 Spolupráce s dalšími partnery Cyklostrategie (zejména ostatní ministerstva, kraje)

a) Asociace je partnerem Ministerstva pro místní rozvoj, agentury s cílem 
dosáhnout zlepšení podmínek podpory cykloturistiky.

b) Asociace je partnerem Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva cílem 
dosáhnout zlepšení podmínek pro zdraví obyvatel a .

c) Asociace cyklistické 
dopravy.

IV. 5 Mezinárodní spolupráce

a) Asociace , zejména pak aktivit, které povedou k
a , Asociace založena.

V. 

V. lenství

a) Asociace jména a kontaktní údaje:
1. statutárních ,
2. (

a cyklokoordinátora nebo dopravního specialisty) –

Asociaci (v
výpis usnesení zastupitelstva nebo rady a nebo plná moc). Jednání valné hromady 

v hlasovací právo pouze 1. osoba.

b) Asociace má právo:
1. Asociace a p Asociace,
2.
3. volit Asociace,
4. navrhovat svolání valné hromady a jednání správní rady Asociace k projednání konkrétních 

záležitostí,
5. í valné hromady a správní rady,
6. Asociaci,
7. žádat sekretariát Asociace nebo k o poskytnutí 

konzultací v oblasti rozvoje cyklistické dopravy,
8.

c) Asociace je povinen:
1. prosazovat a hájit zájmy Asociace a chránit dobré jméno Asociace,
2. Asociace,
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3. dodržovat stanovy Asociace, jakož i její
4. Asociace pravomoci 

a ,
5. nejednat v rozporu s posláním Asociace.

1.

2. né na rozvoj cyklistické 
dopravy,

d) 
1. dopisu s ,
2. dalších , prokazujících rozhodnutí a 

výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o 
a výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o schválení podání 

žádosti ).

e) :
1. ,
2. .

f) 

V.

a) 
1. Asociaci,
2. žádat sekretariát Asociace o poskytnutí konzultací v oblasti rozvoje cyklistické dopravy,
3. Asociací.

b) 
1. chránit dobré jméno Asociace,
2. nejednat v rozporu s posláním Asociace.

dopisu s
.

d) 

e) 

f) 
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VI. 

a) Výše
1.

obyvatel
do 50 000 do 100 000 do 500 000 nad 500 000

Výše poplatku 10 15 20 30

2. ných právnických osob je stanoven ve výši 15

právnické osoby, které budou vykonávat pro sdružení mediální servis.

b) Výše 

1.

obyvatel
do 50 000 do 100 000 do 500 000 nad 500 000

Výše poplatku 5 8 10 15

2.

c) 
roku

d) V

sdružení.

e) Ustanovení odst. c) a d)

VII. Dárcovství a sponzorství

VII. 1 Dárcovství

a) S

b) Dárci budou uvedeni ve výro internetových stránkách Asociace.

c) D Asociace a na projekty 
realizované Asociací
s n .

11



VII. 2 Sponzorství

b) Správní radou 
posuzovat a kého daru na aktivity Asociace nebo na

s .

c) S Asociace, v
a sponzorství v souvislosti s aktivitami, na které je sponzorský dar 

použit.

VIII. Sankce

a) Asociace
Dlouhodobé porušování povinností je 

Asociace.

b) 

rozhodnutím správní rady.

IX.

a) 
stanovami a j Asociace Asociace.

b) Vznikne-
správní rady Asociace.

c) 
Asociace.

d) ou hromadou
Asociace Asociace.

Ve ………… dne ………….

rady
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