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Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8 
 
IČ: 63832721   DIČ: CZ63832721 
Zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58884 

 

 
 

S T A N O V Y 
 

 
I.  NÁZEV A SÍDLO SDRUŽENÍ 

 
1.1. Název sdružení zní: „ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu“ (dále jen ACRI). ACRI je 

právnickou osobou, která byla založena a vznikla dle § 20f a násl. Občanského zákoníku.  

1.2. Sídlo sdružení: Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8. 

1.3. Sdružení vyvíjí svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy na základě zakladatelské 
smlouvy a přijatých Stanov zejména na území ČR. 

 
II.  PODMÍNKY ČLENSTVÍ  

 
2.1. Členem sdružení ACRI se může stát právnická osoba zaregistrovaná v České republice, jejíž aktivity 

spočívají ve výrobě, vývoji, údržbě, zkušebnictví technického zařízení kolejových drah a v souvisejících 
službách.  

2.2. Členství ve sdružení je dobrovolné. Kromě zakládajících členů je sdružení otevřené pro další subjekty, 
schopné se účastnit činnosti sdružení podle těchto stanov.  

2.3. Každý další subjekt, který není stávajícím členem sdružení, splňuje základní předpoklady dle těchto 
stanov a má zájem se účastnit činnosti sdružení musí podat přihlášku ke vstupu do ACRI písemně a 
doručit ji do sídla sdružení, nejpozději do posledního zasedání předsednictva před valnou hromadou v 
příslušném kalendářním roce. Písemnou žádost projedná předsednictvo ACRI a v případě souhlasu 
předsednictva s přijetím žádost o členství předsednictvo předloží žádost na schválení valnou hromadou. 
Po odsouhlasení valnou hromadou ACRI se žadatel o členství má právo již plně účastnit na činnosti ACRI, 
ale bez řádného členského hlasovacího práva.  

2.4. Řádné členství každého subjektu včetně hlasovacího práva, při naplnění podmínek těchto Stanov, 
vstupuje v platnost po zaplacení základního vkladu a ročního příspěvku. V případě nezaplacení ve 
stanovené lhůtě splatnosti členství nevzniklo a zájemce musí v případě zájmu o členství podat novou 
přihlášku. Článek 4.2. Stanov zde platí obdobně. 

 
III.  CÍL A PŘEDMĚT ČINNOSTI  

 
3.1. Základním cílem a předmětem činnosti ACRI jsou: 

− Podpora rozvoje odvětví dopravy s důrazem na rozvoj železniční a kolejové dopravy. Prosazování 
harmonizace nákladů železniční a silniční dopravy. Propagace výhod železniční a kombinované 
dopravy. 

− Podpora růstu a rozvoje oboru českého železničního průmyslu a dopravního strojírenství jako 
významného průmyslového oboru s tradicí a perspektivou.  
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− Podpora vybudování pevné pozice českého železničního průmyslu v zahraničí a maximální pronikání 
členských firem na zahraniční trhy. 

− Prosazuje zájmy své členské základny v oblastech normotvorné činnosti a legislativy v rámci ČR a EU. 

− Aktivní účast a zapojení v rámci projektů vědy a výzkumu. 

− Je aktivním členem UNIFE a spolupracuje s dalšími oborově blízkými asociacemi a svazy. 

− Vytváří jedinečnou platformu pro komunikaci uvnitř ACRI mezi jednotlivými členy s cílem integrovat 
zájmy oboru, integrovat zájmy v zahraničních projektech apod. 

− Permanentně hájí všeobecné zájmy své členské základny. 

3.2. Cíl a předmět činnosti ACRI je dále detailně specifikován ve Strategii ACRI, kterou zpracovává a 
pravidelně aktualizuje předsednictvo a schvaluje Valná hromada ACRI. 

3.3. ACRI zajišťuje ekonomickou činnost a to zejména: vydávání časopisu ACRI NEWS a Ročenky ACRI, 
Centrum technické normalizace ACRI a další projekty a činnosti dle schválení předsednictva ACRI. 

 
 

IV.    MAJETKOVÉ POMĚRY  
 
4.1.  Základní vklad pro každého nového člena činí 20.000 Kč a vstupuje do vlastního jmění. Příjmy sdružení 

jsou tvořeny zejména ročními příspěvky a příjmy za služby. Výši ročních příspěvků a úhrady za poskytnuté 
služby pro jednotlivý kalendářní rok určí valná hromada.  

4.2.  Namísto ročního peněžitého příspěvku může být po schválení valnou hromadou přijato v určitých 
případech od jednotlivých členů nepeněžité plnění. Ocenění bude provedeno stávající účetní cenou nebo 
znaleckým posudkem znalce, kterého určí předsednictvo. O metodě ocenění rozhoduje předsednictvo. 

 
 

V.  ORGÁNY SDRUŽENÍ - PŮSOBNOST A PRAVOMOC  
 
5.1.  Sdružení má tyto orgány : 

− valná hromada 

− předsednictvo  

− revizní komise  
 

5.2.  Valná hromada - je nejvyšším orgánem ACRI, schází se alespoň jednou za rok z podnětu předsednictva, 
anebo požádá-li o to nadpoloviční většina členů. Svolává se písemně, nejméně tři týdny před datem 
konání. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti sdružení. Tvoří ji jednotliví členové 
sdružení, kteří mají při hlasování vždy jeden hlas.  

 
5.3.  Pravomoci a rozhodnutí valné hromady: 

− rozhoduje o celkové činnosti sdružení a jeho strategických záměrech,  

− schvaluje změny Stanov sdružení,  

− schvaluje jednací řád valné hromady, 

− schvaluje rozpočet,  

− rozhoduje o přijetí nových členů, případně o vyloučení (při neplnění povinností vyplývajících pro 
jednotlivé členy z těchto Stanov) stávajících členů, 

− schvaluje návrh předsednictva o vyrovnání vzájemných závazků při vystoupení, event. vyloučení 
některého z členů sdružení, 

− projednává výsledky hospodářské a revizní činnosti včetně roční uzávěrky a kontrolní závěrky,  

− na návrh předsednictva a v souladu se základním cílem a předmětem činnosti (viz článek 3.1. a 3.2.) 
schvaluje Strategii ACRI 

− volí a odvolává členy předsednictva,  
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− volí a odvolává členy revizní komise,  

− rozhoduje o ukončení činnosti sdružení,  

− rozhoduje v záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí. 
 
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li valná 
hromada usnášeníschopná bude svolána náhradní valná hromada v novém termínu, nejpozději do tří 
týdnů, která bude usnášeníschopná při účasti jakéhokoliv počtu přítomných členů. Ke schválení změn 
stanov, rozpočtu a k rozhodnutí o ukončení činnosti sdružení je nutný souhlas 2/3 přítomných řádných 
nebo zastoupených členů sdružení.  
 

5.4.  Předsednictvo - je statutárním orgánem sdružení. Rozhoduje o zásadních otázkách činnosti sdružení, je 
výkonným orgánem mezi zasedáními valné hromady a řídí činnost výkonného ředitele a kanceláře. Valná 
hromada asociace ACRI stanoví vždy počet členů předsednictva, které volí pro následující tříleté volební 
období. Funkční období předsednictva končí zvolením nového předsednictva.     
Předsednictvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu (místopředsedy), a to prostou většinou 
všech členů předsednictva. V ostatních otázkách kromě volby předsedy a místopředsedy je 
usnášeníschopné při účasti nejméně 51 % všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. 
Členem předsednictva může být pouze fyzická osoba, která je ve vztahu (zejména v zaměstnaneckém, 
jako člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, akcionář nebo společník) k některému z členů 
sdružení. Předsednictvo může rozhodnout o zániku členství v předsednictvu v případě oznámení člena 
sdružení, ke kterému byl tento člen předsednictva ve vztahu, že tento člen již nesplňuje podmínku 
vztahu. Člen, o jehož členství se rozhoduje, nemá právo hlasovat. Jestliže člen předsednictva zemře, 
odstoupí z funkce, je odvolán valnou hromadou sdružení nebo výkon funkce zanikl rozhodnutím 
předsednictva nebo jinak skončí jeho volební období, předsednictvo kooptuje nového člena 
předsednictva. Při kooptaci přihlédne k tomu, k jakému členu sdružení byl ve vztahu člen předsednictva, 
za něhož dochází ke kooptaci. Kooptovat lze nejvýše polovinu členů předsednictva. V případě zániku 
členství více jak poloviny členů předsednictva, je předsednictvo povinno do 2 měsíců svolat valnou 
hromadu za účelem volby chybějících členů předsednictva. V případě odstoupení člena předsednictva, 
zaniká jeho členství v předsednictvu dnem, kdy předsednictvo odstoupení projednalo nebo mělo 
projednat na svém nejbližším zasedání, nejpozději 2 měsíce poté, co odstoupení předsednictvu písemně 
oznámí. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně i pro členy revizní komise s tím, že příslušné úkony je 
třeba učinit vůči revizní komisi či je činí revizní komise. 
Jednání předsednictva řídí jeho předseda. Předseda je odpovědný valné hromadě za činnost 
předsednictva a za plnění usnesení valné hromady. Předseda jmenuje a odvolává, případně přijímá do 
pracovního poměru ředitele ACRI na základě rozhodnutí předsednictva. Návrh může podávat předseda 
anebo kterýkoliv člen předsednictva. Předsedovi je při výkonu své funkce přímo podřízen ředitel. 
Předseda jedná jménem sdružení navenek. U všech důležitých písemností (tj. které zavazují sdružení vůči 
třetím osobám nebo které přesahují rozsah interních záležitostí) je nutný kromě podpisu předsedy 
podpis jednoho ze členů předsednictva. V době nepřítomnosti předsedy vykonává úkony náležející do 
pravomoci předsedy místopředseda.   
Předsednictvo vykonává svou práci v souladu s těmito stanovami a se základními cíli a předmětem ACRI 
definovaným v článku III. a valnou hromadou schválenou Strategii ACRI. Zpracovává návrhy na 
aktualizace Strategie ACRI, které předkládá v souladu s odstavcem 3.2. ke schválení do Valné hromady 
ACRI. 
 

5.5.   Generální ředitel a kancelář ACRI – zajišťuje plnění úkolů sdružení, při své činnosti se řídí rozhodnutím 
předsednictva. Jednotlivé pracovníky kanceláře schvaluje předsednictvo na návrh předsedy. Kancelář řídí 
generální  ředitel, který odpovídá za svou činnost předsedovi předsednictva. Ředitel plní jednotlivé úkoly 
uložené mu v rámci činnosti ACRI předsedou předsednictva, odpovídá za realizaci schváleného rozpočtu, 
za přípravu koncepcí činnosti ACRI a za činnost kanceláře. Návrhy v tomto směru předkládá 
předsednictvu a mezi zasedáními tyto činnosti řídí dle pokynů předsedy. Ředitel dále rozhoduje o 
běžných otázkách hospodářské a administrativní činnosti, organizuje činnosti, svolává na podnět 
předsednictva zasedání valné hromady. Připravuje materiály pro zasedání a jednání předsednictva a 
valné hromady. Podává předsednictvu návrhy na obsazení pracovních míst v kanceláři. Navenek jedná v 
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rozsahu zmocnění daném předsednictvem. Ředitel podepisuje písemnosti týkající se vnitřního chodu 
kanceláře.  
 

5.6.  Revizní komise - je kontrolním orgánem sdružení, voleným valnou hromadou na období nejméně 
jednoho roku. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření a roční závěrky, šetří stížnosti a podněty 
jednotlivých členů. 
O výsledcích kontrol podává informace valné hromadě po předchozím projednání v předsednictvu. Za 
výsledky své činnosti je přímo odpovědná valné hromadě. Revizní komise je složená z předsedy a dalších 
dvou osob.  
 

5.7.  Předsednictvo z vlastního podnětu nebo na návrh člena ACRI může ustanovit ke zlepšení činnosti ACRI      
v určitých dílčích směrech (k určitému dílčímu cíli) pracovní komisi - pro činnost dlouhodobě zaměřenou s 
určitou odborností, pro činnost jednoúčelovou, zpravidla časově omezenou může ustanovit pracovní 
skupinu. Předsednictvo rovněž může v případě potřeby zajišťovat činnost sdružení pomocí odborných 
poradců, jež pověří splněním konkrétního úkolu.  

 
 

VI.    PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 
 
6.1.  Členové sdružení mají stejná práva a povinnosti, zejména: 

a)  napomáhat podle svých možností činnosti sdružení, dbát na odbornou úroveň i na dobré jméno 
sdružení 

b)  podílet se na činnosti sdružení v rámci schváleného předmětu činnosti, 
c) účastnit se valné hromady, 
d volit a být volen do jednotlivých orgánů, 
e) být informován o činnosti sdružení, 
f) předkládat jeho orgánům návrhy, stížnosti a připomínky a navrhovat své zástupce do orgánů 

sdružení,  
g)  platit roční příspěvky 
h) dodržovat Stanovy. 
 

6.2.  Každý z členů má právo ze sdružení vystoupit. Vystoupení ze sdružení vstupuje v platnost na konci roku, v 
jehož průběhu bylo doručeno do sídla sdružení písemné oznámení o vystoupení člena ze sdružení. 

6.3.  Ze závažných důvodů (např. pro neplacení členských příspěvků) může valná hromada rozhodnout o 
vyloučení člena ze sdružení. Rozhodnutí o vyloučení musí být v souladu s bodem 5.3. Stanov schváleno 
dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů, přičemž člen, o jehož 
vyloučení se jedná, nemá právo hlasovat. Valná hromada je povinna vyslechnout obhajobu člena, jehož 
vyloučení je navrhováno, pokud bude přítomen zástupce vylučovaného člena na zasedání Valné 
hromady, která bude v této záležitosti rozhodovat.  

6.4.  Vyloučení nebo odstoupivší členové nemají žádné právo na majetek sdružení a nemohou požadovat 
náhradu za členské příspěvky, subvence nebo jiné příspěvky, poskytnuté jimi nebo třetími osobami. 
Vyloučení nebo odstoupivší členové musí do konce příslušného roku vyrovnat veškeré závazky vůči ACRI.  

 
VII.   HOSPODAŘENÍ  SDRUŽENÍ 

 
7.1.  Sdružení hospodaří podle svého schváleného rozpočtu, vede účetnictví a provádí veškerou hospodářskou 

činnost v návaznosti na stanovy sdružení a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

7.2.  Vypracování návrhu rozpočtu, výsledku hospodaření a účetní závěrku zajišťuje ředitel a po projednání a 
schválení předsednictvem, je předloží k odsouhlasení valné hromadě sdružení.  

7.3.  Případný rozpočtový přebytek (např. zůstatek z ročních příspěvků, z odměn za publikační činnost, 
poradenskou a informační činnost apod.) bude použit na činnost v příštím období.  
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VIII. UKONČENÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ 
 
8.1.  Sdružení zaniká výmazem ze spolkového rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem..  

8.2.  Činnost sdružení může být ukončena na základě rozhodnutí valné hromady. K tomuto rozhodnutí je 
nutný souhlas v souladu s ustanovením čl. 5.3 těchto stanov.  

8.3.  Důvodem k ukončení činnosti je rovněž snížení počtu členské základy tak, že sdružení nebude moci plnit 
své poslání obsažené v předmětu činnosti, tzn. vystoupí-li v souladu čl.VI. odst.2 většina členů.  

8.4.  Ukončení činnosti bude provedeno na základě řádné likvidace a majetkového vypořádání likvidátorem 
určeným předsednictvem.  

8.5.  Finanční vypořádání sdružení vůči jednotlivým členům určí valná hromada na základě návrhu 
předsednictva a bude provedeno po uspokojení všech závazků ACRI.  

 

IX. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ  
 
9.1.  Stanovy nabývají platnosti okamžikem schválení valnou hromadou.  

9.2.  Změny a doplňky těchto stanov lze provést na návrh kteréhokoliv člena sdružení a nabývají platnosti 
odsouhlasením valnou hromadou. 

 
 
Schváleno na 34. Valné hromadě ACRI  
dne 25. března 2019, Praha 
 
 
 
 
 
 
___________________________________                 _______________________________ 
Tomáš Ignačák       Zdeněk Malkovský 
předseda předsednictva ACRI     místopředseda předsednictva ACRI 
 
 


