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Název odborové organizace: Aliance drážního provozu
Zkratka: ADP
Sídlo odborové organizace: Hradec 64, Plzeň – jih, 332 11

Identifikační číslo: 01458035

Hlava I.
Článek 1
Základní ustanovení
Aliance drážního provozu (dále jen ADP), je samostatnou právnickou osobou – odborovou
organizací působící v organizaci provozující dráhu (SŽDC, státní organizace). Je dobrovolným
sdružením a profesní odborovou organizací zcela nezávislou na politických stranách, státních
orgánech, hospodářských organizacích, společenských hnutích, občanských sdruženích a ostatních
odborových organizacích. Zakládá se na svobodném rozhodnutí členů působících v profesích řízení
železničního provozu.
Cílem Aliance drážního provozu je:
1. Zajištění důstojných podmínek pro život a výkon práce všech zaměstnanců,
podílejících se na provozování dráhy
2. Hájení pracovních, ekonomických a sociálních zájmů svých členů
3. Prosazování zvýšené ochrany života a zdraví při výkonu povolání svých členů
4. Plnění programu ADP včetně oprávněných požadavků svých členů
5. Zajišťování toku informací směrem k členské základně při současném respektování
povinnosti ochrany údajů a dat, které požívají ochrany dle zvláštních předpisů
6. Rozvoj vzájemných vztahů s

národními i mezinárodními organizacemi

s obdobnými cíli

Článek 2
Spolupráce s třetími subjekty
ADP, při prosazování svých cílů, může spolupracovat s dalšími organizacemi, pokud nevyvíjejí
činnost v rozporu s jejím posláním a cíli.
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Článek 3
Časová působnost ADP
Odborová organizace ADP se zřizuje na dobu neurčitou.
O zániku odborové organizace ADP může rozhodnout pouze Kongres, nadpoloviční většinou
delegátů, který současně rozhodne o vypořádání majetku a pohledávek ADP při jejím zániku.

Článek 4
Zastupování ADP
Statutárním orgánem ADP je Výkonný výbor, za nějž jedná jménem ADP předseda ADP
samostatně nebo v době nepřítomnosti výkonný místopředseda ADP.
Podepisování za ADP se děje tak, že k vytištěnému, napsanému nebo razítkem otisknutému
názvu ADP připojí svůj podpis předseda nebo výkonný místopředseda ADP. Další osoby tak mohou
činit, pokud k tomu byly písemně zmocněny nebo pověřeny.

Hlava II.
Článek 1
Organizační struktura
1. Působnost ADP je na celorepublikové úrovni řízena centrálně Výkonným
výborem.
2. ADP se může dále členit na regionální organizační jednotky (Regionální
organizace) pokud v daném regionu budou zastupovat tři členy a více.
Regionální organizace jsou řízeny Regionálním výborem (RV ADP). Regionální
organizace se zvoleným Regionálním výborem je příslušným odborovým
orgánem u zaměstnavatele na úrovni organizačních jednotek.
3. V případě, že v regionu výkonu práce člena ADP, který využívá řádného
členství, nevznikne RO ADP, je tento členem ADP na celorepublikové úrovni.
Primárně je zastupován Výkonným výborem nebo pověřeným členem. Jeho
nezpochybnitelným právem je volit a být volen do všech orgánů či funkcí.
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Článek 2
Orgány ADP


Kongres



Předsednictvo Výkonného výboru



Výkonný výbor



Regionální výbor



Centrální revizní komise



Svazoví inspektoři bezpečnosti práce

Článek 3
Kongres
1. Je nejvyšším orgánem ADP.
2. Může být svolán předsedou nebo místopředsedou Výkonného výboru dle potřeby,
minimálně jednou ročně.
3. Volební kongres se svolává v periodě pěti let.
4. Jednání kongresu se řídí Jednacím řádem, který musí být delegáty kongresu přijat před
zahájením vlastního jednání. Nebude-li Jednací řád kongresu přijat delegáty, přijme
Výkonný výbor Jednací řád alternativní.
5. Určující podmínkou pro volbu Výkonného výboru a CRK je nezbytná přítomnost
minimálně 50% pozvaných delegátů volebního Kongresu.
6. Podmínkou pro přijetí Usnesení kongresu je nezbytný souhlas minimálně 50%
přítomných delegátů.
7. Zastoupení delegátů kongresu je možné, pouze na základě plné moci delegáta.
Zastupující delegát musí být členem ADP.
8. Zastupovat delegáty Kongresu nemohou členové Výkonného výboru ani CRK
9. Kongres rozhoduje o všech podstatných záležitostech, využití finančních prostředků,
které nejsou v kompetenci Výkonného výboru nebo Regionálního výboru a CRK
10. Kongres projednává a schvaluje zprávu o činnosti Výkonného výboru ADP a CRK
11. Kongres může podávat návrhy na změnu Stanov, zrušení odborové organizace,
regionální organizace, volit a odvolávat funkcionáře (členy Výkonného výboru a členy
CRK). Kvórum pro zrušení odborové organizace či regionální organizace je uvedeno
v čl. 5.
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Článek 4
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor ADP je nejvyšším orgánem v době mezi volebními Kongresy.
2. Výkonný výbor je statutárním, koordinačním, výkonným a řídícím orgánem v rámci ČR
i v zahraničí.
3. Výkonný výbor ADP je příslušným odborovým orgánem ve vztahu ke statutárním
orgánům zaměstnavatele (SŽDC, statní organizace) a jejich právním nástupcům
v rozsahu stanoveném pracovněprávními a obecně závaznými předpisy a to
v celorepublikové působnosti. Na úrovni těchto subjektů je oprávněn jednat v rámci
pracovně právních předpisů. Má samostatné pravomoci pro uzavírání kolektivní
smlouvy. Podepisování právních aktů probíhá způsobem, že k listinné podobě
dokumentu se připojí otisk razítka orgánu ADP a podpis předsedy ADP či pověřené
osoby.
4. Výkonný výbor se volí po ukončení volebního kongresu na celostátní úrovni nebo po
ukončení regionálních volebních kongresů, nejpozději však do tří měsíců po posledním
uskutečněném kongresu.
5. Počet členů a jeho složení stanoví vnitřní předpisy ADP nebo Usnesení volebního
Kongresu.
6. Sídlo Výkonného výboru je shodné s adresou sídla ADP
7. Mezi členy Výkonného výboru s hlasem rozhodujícím patří:
a. Předseda ADP
b. Výkonný místopředseda
c. Místopředseda
d. Jeden člen za každou Regionální organizaci ADP nebo zvolený za region bez
Regionální organizace ADP
8. Veškerá Usnesení Výkonného výboru jsou závazná pro všechny členy a další orgány
ADP.
9. Členové Výkonného výboru jsou oprávněni se zúčastnit jednání regionálních organizací
ADP s hlasem poradním.
10. Výkonný výbor řídí činnost ADP.
11. Výkonný výbor reprezentuje zájmy všech členů ADP u zaměstnavatele SŽDC, orgánů
státní moci, případně jiných právnických či fyzických osob.
12. Výkonný výbor odpovídá Kongresu za svoji činnost.
13. Výkonnému výboru je vyhrazena volba Svazového inspektora bezpečnosti práce (SIBP)
- vrchního inspektora BOZP,
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Článek 5
Předsednictvo Výkonného výboru
Předsednictvo Výkonného výboru je složeno ze tří členů ve složení: předseda ADP, výkonný
místopředseda ADP, místopředseda ADP. Členy předsednictva se stávají automaticky předseda ADP,
výkonný místopředseda ADP a místopředseda ADP. Předsednictvo Výkonného výboru vykonává
veškeré činnosti, kterými je pověřeno Usnesením Výkonného výboru, programem ADP v souladu se
Stanovami ADP. Předsednictvo Výkonného výboru reprezentuje ADP uvnitř organizace i navenek,
řídí a koordinuje činnost Výkonného výboru ADP a jménem ADP vystupuje. Předsednictvo odpovídá
Výkonnému výboru za svoji činnost.

Článek 6
Regionální výbor
Regionální výbor ADP se může ustanovit pouze za předpokladu, že v regionu příslušné
organizační jednotky zaměstnavatele se k členství v ADP přihlásí 3 členové a více v zaměstnaneckém
poměru u SŽDC. Na základě písemných přihlášek k členství, resp. podaného návrhu k ustanovení RV
ADP je Výkonný výbor povinen nejpozději do 60-ti dnů vyhlásit regionální volební kongres
v příslušném regionu.
RV ADP je statutárním, koordinačním, výkonným a řídícím orgánem regionálních organizací
ADP v rámci uspořádání organizačních jednotek zaměstnavatele. RV ADP je příslušným odborovým
orgánem ve vztahu ke statutárním orgánům zaměstnavatele (SŽDC, statní organizace) v rozsahu
stanoveném pracovněprávními a obecně závaznými předpisy, a to v regionální působnosti. Na úrovni
těchto subjektů je oprávněn jednat v rámci pracovně právních předpisů. Podepisování právních aktů
probíhá způsobem, že k listinné podobě dokumentu se připojí otisk razítka orgánu ADP a podpis
předsedy RV RO ADP či pověřené osoby.
Regionální výbor ADP je složen z předsedy RV RO ADP, místopředsedy RV RO ADP a členů
RV RO ADP.
Volba funkcionářů RV ADP se uskutečňuje na regionálním volebním Kongresu ADP při účasti
více jak 50% pozvaných členů (nebo delegátů). Podmínkou pro přijetí Usnesení regionálního kongresu
je nezbytný souhlas minimálně 50% přítomných delegátů.
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Článek 7
Centrální revizní komise ADP
1. Je kontrolním a dozorovým orgánem ADP.
2. CRK ADP musí mít minimálně tři členy. Při vyšším než tříčlenném počtu členů musí
být zachován jejich lichý počet.
3. CRK volí delegáti volebního Kongresu dle platného Volebního řádu ve složení:
předseda, místopředseda a další funkcionáři dle potřeb CRK.
4. Četnost jednání CRK je stanovena dle potřeby, minimálně však čtyřikrát ročně.
5. Pravomoci CRK jsou:
a. kontrola dodržování Stanov ADP,
b. kontrola dodržování Usnesení Kongresu ADP,
c. Kontrola hospodaření s majetkem ADP,
6. Z jednání CRK bude vždy pořízen zápis v listinné podobě, který bude podepsán
vyhotovitelem zápisu a musí obsahovat zejména:
a. den jednání CRK ADP,
b. přítomnost členů CRK,
c. program jednání CRK,
d. přijatá Usnesení CRK,
e. obsah podstatných záležitostí.
7. Z každé provedené kontroly, vyhotoví CRK ADP kontrolní protokol a informuje
o výsledcích Výkonný výbor popř. Kongres ADP.
8. CRK ADP, má povinnost pozastavit jakékoliv rozhodnutí Výkonného výboru nebo
Kongresu, pokud je v rozporu s platnými Stanovami ADP či dobrými mravy.
9. CRK se vyjadřuje ke stížnostem členů, navrhuje nápravná opatření.
10. CRK ADP je oprávněna si vyžádat veškeré podklady od orgánů ADP k předmětné
záležitosti kontroly.
11. CRK ADP má právo se zúčastnit jednání Výkonného výboru ADP.

Článek 8
Organizační jednotky ADP
Regionální organizace ADP
Odborový svaz ADP může v rámci organizačního uspořádání vytvářet Regionální organizace
ADP, které jsou autonomní organizační jednotkou působící zpravidla u organizační jednotky
zaměstnavatele.
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1. Řízením regionální organizace je pověřen Regionální výbor.
2. Regionální organizace je oprávněna nabývat majetek a disponovat s ním při současném
respektování Stanov ADP a vnitřních předpisů.
3. Nejvyšším orgánem Regionální organizace je Regionální kongres, který se koná
minimálně jednou ročně.
4. Pokud minimálně 33% členské základny RO ADP písemně požádá o svolání
mimořádného Regionálního Kongresu ADP je RV ADP povinen nejpozději do jednoho
měsíce této žádosti vyhovět.
5. Regionální organizace se ustavují na základě rozhodnutí ustavujícího Regionálního
Kongresu.
Členové regionální organizace musí povinně volit:
Regionální výbor, který je statutárním orgánem RO ADP, který obsahuje minimálně tři
členy a to:
a. Předsedu RV RO ADP
b. Místopředsedu RV RO ADP
c. Člen RV RO ADP
6. V případě, že RO ADP již není funkční a nemůže sama rozhodnout o zániku a dalším
postupu, rozhodující právo náleží Výkonnému výboru ADP.
7. Funkcionáři RO ADP jsou voleni na období pěti let, dle Usnesení Výkonného výboru,
kterým se stanoví termín voleb.
8. V případě, že jsou funkcionáři voleni v průběhu volebního období, mandát se jim
zaniká ke konci tohoto volebního období.
9. RV ADP zastupuje všechny členy příslušné RO ADP ve smyslu pracovně právních
předpisů a je příslušným odborovým orgánem ve vztahu k zaměstnavateli na úrovni
dané organizační jednotky.
10. Podepisování právních aktů probíhá způsobem, že k listinné podobě dokumentu se
připojí otisk razítka RO ADP a podpis předsedy RV ADP či pověřené osoby.
11. Jednání všech orgánů RO ADP jsou závazná pouze v případě, že se jednání zúčastní
nadpoloviční většina členů (případně řádných delegátů) na jednání pozvaných, přičemž
k přijetí usnesení je nezbytný souhlas minimálně 50% přítomných.

10

STANOVY ALIANCE DRÁŽNÍHO PROVOZU

Článek 9
Funkční období
Způsob a provedení voleb stanoví Volební řád, který bude přijat Kongresem, a to nadpoloviční
většinou přítomných. Volební období všech funkcionářů je pět let. Funkcionáři mohou být voleni
opětovně. Funkcionář může být částečně nebo úplně uvolněn z výkonu povolání.

Článek 10
Zaměstnanci a honorovaní poradci
V rámci zabezpečení odborných, pracovněprávních či specifických činností může Výkonný
výbor ADP smluvně zajistit zaměstnance a další odborníky včetně externích spolupracovníků.

Článek 11
Kompetence pro jednání
V případě, že ADP není vnitřně členěna na Regionální organizace, je statutárním zástupcem
odborové organizace Výkonný výbor ADP. Za Výkonný výbor jedná předseda nebo místopředsedové.
Právní akty podepisuje vždy předseda nebo výkonný místopředseda ADP.
V případě, že ADP je vnitřně členěna na Regionální organizace, je statutárním zástupcem
předseda nebo místopředseda Regionálního výboru ADP. Právní akty na úrovni Regionálního výboru
podepisuje vždy předseda nebo místopředseda Regionálního výboru.
Pokud není v příslušné organizační jednotce zaměstnavatele zřízena RO ADP, veškeré právní
akty projednává, podepisuje a schvaluje člen předsednictva ADP nebo mandátem Výkonného výboru
pověřený člen v příslušném regionu.

Článek 12
Svazový inspektor bezpečnosti práce
Organizační uspořádání




Vrchní inspektor BOZP
Oblastní inspektor BOZP
K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců Správy železniční dopravní

cesty a členů Aliance drážního provozu volí Výkonný výbor ADP až 3 Svazové inspektory
bezpečnosti práce (SIBP) - vrchní inspektory BOZP s celostátní působností.
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Výbor regionální organizace volí oblastního inspektora BOZP s působností v rámci regionální
organizace. Není-li oblastní inspektor zvolen, plní jeho úkoly v rámci regionální organizace vrchní
inspektor.

Povinnosti a kompetence SIBP
Úkolem inspektora BOZP je zejména:
1. spolupracovat se zaměstnavateli v oblasti BOZP,
2. v souladu s právními předpisy vykonávat odborovou kontrolu nad stavem BOZP na
pracovištích a v zařízeních u zaměstnavatele,
3. zajišťovat členům ADP servis, konzultace, metodickou pomoc a poradenství v oblasti
BOZP, zabývat se oprávněnými stížnostmi členů ADP na tomto úseku,
4. přispívat ke zvyšování a prohlubování znalostí a vědomostí členů ADP v oblasti BOZP,
5. podílet se na posuzování a připomínkování právních předpisů, interních předpisů
zaměstnavatelů a návrhů kolektivních smluv v oblasti BOZP.

Hlava III.
Článek 1
Druhy členství
Členství řádné
Členem ADP se může stát zaměstnanec SŽDC, státní organizace, který je v pracovněprávním,
poměru k zaměstnavateli a je zařazen v profesi provozování dráhy (řízení provozu).
Členství zvýhodněné
Využívat výhod zvýhodněného členství může:
1. Člen, který byl řádným členem ADP a odešel do starobního nebo invalidního důchodu
2. Člen, který byl řádným členem ADP a nastoupil na mateřskou a rodičovskou dovolenou
3. Člen, který byl řádným členem ADP a čerpá neplacené volno v délce delší jak jeden
kalendářní měsíc, z titulu ošetřování či péče o člena své rodiny nebo příslušníka své
domácnosti
Členství individuální
Za člena ADP může být přijat každý občan ČR, kterého přijme za člena Kongres ADP nebo
Výkonný výbor ADP. Tento občan může být také v pracovněprávním nebo jiném stavu k ADP.
V případě individuálního členství, nevzniká právní nárok na zastupování členů u zaměstnavatelského
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subjektu, kde je zaměstnán. Tento občan se zaváže písemně v přihlášce, dodržovat tyto Stanovy a další
vnitřní předpisy ADP.
Uzavřená rámcová smlouva o „Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání“ se na status
individuálního členství nevztahuje.

Článek 2
Vznik členství
1. Členství v ADP vzniká na základě přijetí písemné přihlášky Výkonným výborem ADP..
2. Dokladem o vzniku členství je vyplněná přihláška, členský průkaz ADP a vedená
evidence členů ADP.
3. Člen je povinen se prokazovat členským průkazem opatřeným identifikačními údaji při
všech jednáních ADP.
4. Každý člen je povinen odvádět členské příspěvky.
5. Na členství není právní nárok.

Článek 3
Členské příspěvky
1. Členské příspěvky hradí člen měsíčně a jejich výši může upravit Kongres ADP.
2. Člen ADP odvádí u řádného i individuálního členství příspěvek ve výši 1% z čistého
příjmu ze závislé činnosti ve smyslu § 6, zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu,
v platném znění, na centrální účet ADP.
3. Člen ADP odvádí u zvýhodněného členství příspěvek ve výši 50 Kč měsíčně na
centrální účet ADP.
4. Členské příspěvky nehradí člen, který je dlužníkem v úpadku, který je řešen oddlužením
(zaměstnavatel na základě insolvenčního zákona neprovádí srážky členských příspěvků
této osobě).
5. Člen ADP, na němž je prováděna exekuce formou srážek ze mzdy, odvádí příspěvek ve
výši 100 Kč měsíčně na centrální účet ADP.
6. Kongres může svým členům stanovit další mimořádné příspěvky, které budou sloužit
k naplnění cílů ADP.
7. Členové ADP mohou sami přispívat dobrovolnými příspěvky na tvorbu fondů,
či zabezpečit cíle ADP.
8. V případě zániku členství se příspěvky nevracejí.
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Článek 4
Zánik členství
Členství zaniká:
1. Dobrovolným rozhodnutím člena.
2. Nezaplacením členských příspěvků za dobu delší než 90 dnů.
3. Úmrtím člena.
4. Rozhodnutím Výkonného výboru nebo Regionálního výboru o vyloučení člena.
5. Vstupem člena do jiné odborové organizace.
6. Ukončením pracovněprávního poměru k zaměstnavatelskému subjektu u členství
řádného.
7. Opětovný vznik členství není právně vymahatelný.
8. Člen je povinen vrátit členský průkaz ADP.

Článek 5
Práva člena
Člen ADP má právo zejména:
1. Zúčastňovat se jednání kongresu či jednání RV ADP
2. Volit a být volen do všech funkcí a odborných komisí v celé organizaci, má však právo
navrhovanou funkci odmítnout.
3. Z funkce, do které již byl zvolen, má právo odstoupit.
4. Být informován obvyklým způsobem o činnosti a závěrech orgánů ADP.
5. Využít bezplatnou právní ochranu ve věcech pracovněprávních, obhajoby ve věcech
trestních, které souvisejí s mimořádnou událostí na železnici, včetně právního
poradenství.
6. Využívat jiné výhody a služby poskytované ADP, zejména rámcové smlouvy
o „Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání.
7. Obracet se s připomínkami a náměty na orgány ADP a obdržet odpovědi k dané
problematice ve stanovených lhůtách upravených vnitřními předpisy.
8. Na ochranu práv v oblasti pracovněprávních vztahů, bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, kolektivní smlouvy, předpisů důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění
včetně sjednání nápravy.
9. V případě účasti na vyhlášené stávce má člen právo na pomoc z prostředků dle
rozhodnutí Výkonného výboru ADP.
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10. Osobně se zúčastnit jednání v případě, že odborový orgán projednává činnost člena a
rozhoduje o jeho nárocích, právech a povinnostech s právem vlastní obhajoby, vyjma
případů, kdy se písemně zaváže k neúčasti na tomto jednání.
11. Žádat o podporu při řešení tíživých sociálních situací.

Článek 6
Povinnosti člena
Člen ADP je povinen zejména:
1. Platit řádně členské příspěvky, včas a ve stanovené výši
2. Dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy a Usnesení orgánů ADP
3. Dodržovat odborářskou solidaritu při prosazování požadavků ADP a při vyhlášené
stávce
4. Hlásit každou změnu okolností, které můžou mít vliv na jeho nároky při čerpání
poskytovaných výhod.
5. Hlásit jakoukoliv změnu pracovního zařazení.
6. Zachovat mlčenlivost o informacích, které jsou poskytovány jen pro potřeby
organizace.
7. Je-li člen současně funkcionářem, je povinen dbát dobrého jména ADP a to
i v mimopracovní době.
8. Chránit majetek a dobré jméno ADP.

Článek 7
Způsob využití a odvod členských příspěvků
Členské příspěvky jsou v plné výši odváděny na společný bankovní účet ADP. S objemem
členských příspěvků hospodaří Výkonný výbor ADP na základě schválených Zásad hospodaření
a Rozpočtu ADP.
Členské příspěvky slouží zejména k úhradě:
1. nákladů spojených s činností ADP včetně reprezentace.
2. odměn

právním

zástupcům

při

zastupování

zaměstnanců

v pracovněprávní

problematice.
3. vyhotovení odborných expertíz a posudků.
4. náklady v souvislosti s kolektivním vyjednáváním.
5. nájemné a provozní náklady spojené se správou majetku ve vlastnictví ADP.
6. zajištění vzdělávání pro členy.
7. zajištění sportovní a kulturní činnosti.
8. zabezpečení sociální výpomoci členům.
9. účetní a ekonomické služby
15
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Hlava IV.
Článek 1
Hospodaření ADP
Majetkem odborové organizace ADP jsou především finanční prostředky, movité věci
a nemovitosti získané v souladu s právním řádem ČR. Majetek ADP je nezcizitelný mimo ustanovení
těchto Stanov. Povinností všech orgánů a organizačních jednotek ADP je chránit tento majetek.
Finanční prostředky tvoří:
1. odvody členských příspěvků ADP, včetně dobrovolných příspěvků nebo mimořádných
příspěvků k finančnímu zabezpečení cílů ADP,
2. dary, sponzorské příspěvky,
3. granty, Evropské fondy (ESF) a
4. příjmy z kapitálového majetku.
5. ostatní příjmy

Článek 2
Správa majetku ADP
Majetek ADP spravuje Výkonný výbor ADP. Finanční prostředky jsou vedeny na bankovních
účtech ADP zřízených u peněžních ústavů v ČR nebo v zahraničí. Na jednání Výkonného výboru ADP
předkládá předseda ADP nebo jím pověřený místopředseda zprávu o hospodaření a ostatních
ekonomických ukazatelích stavu ADP.

Článek 3
Pravidla hospodaření
Hospodaření ADP se řídí platnými právními předpisy a vnitřními předpisy ADP. Výkonný
výbor ADP sestavuje rozpočet ADP na příslušný kalendářní rok. Sestavení účetní závěrky a Výkazu
zisků a ztrát se provádí pověřený či smluvně zajištěný účetní nejpozději do konce měsíce března
následujícího účetního období. Předběžný návrh rozpočtu ADP projednává Výkonný výbor na svém
posledním jednání v roce, které předchází dalšímu účetnímu období. Výkonný výbor schvaluje
veškeré změny v rozpočtu ADP. Nedílnou součástí rozpočtu ADP je důvodová zpráva, která podrobně
zdůvodňuje jednotlivé položky příjmů a výdajů.
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Hlava V.
Článek 1
Závěrečná ustanovení
Stanovy ADP má právo upravovat, měnit a případně doplňovat:
1. Kongres ADP nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
2. Výkonný výbor ADP třípětinovou většinou členů.
3. Prováděcí předpisy k provedení úprav Stanov (jednací a volební řády) jsou povinny RO
ADP a orgány opravit či přijmout do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti změny Stanov.
4. S přijatými změnami a úpravami musí být Výkonným výborem do 15 dnů seznámeny
všechny RO ADP a jejich orgány; a to písemně, či elektronickou formou.
5. Veškeré

úpravy

a

změny

Stanov

musí

být

bezodkladně

zaslány

všem

zaměstnavatelským subjektům.
6. Veškeré úpravy a změny Stanov musí být nejpozději do 15 dnů od jejich nabytí
účinnosti zaslány rejstříkovému soudu.
7. Veškeré orgány a organizační jednotky ADP jsou neprodleně povinny dát do souladu se
změnami a opravami Stanov dle výše uvedených ustanovení veškeré své platné vnitřní
předpisy.
8. Délka volebního období funkcionářů všech orgánů ADP je jednotná bez ohledu na
datum uskutečněné volby (vznik mandátu) činí 5 let.
9. V případě, že je funkcionář zvolen do orgánu ADP, nebo vznikne v průběhu funkčního
období nový orgán, volební období se neprodlužuje a končí jednotně novými volbami.
10. Stanovy jsou platné schválením na regionálních kongresech ADP Praze Kyjích dne
6. 10. 2017, v Děčíně dne 6. 11. 2017,v Brně dne 12. 10. 2017 a v Pardubicích dne 9.12.
2017 s účinností od 1. 1. 2018.

Za ADP: Ing. Jan Zazvonil, předseda
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Seznam zkratek
ADP

Aliance drážního provozu (odborová organizace)

CRK

Centrální revizní komise

ESF

Evropský sociální fond

RO ADP

Regionální organizace Aliance drážního provozu

RV ADP

Regionální výbor Aliance drážního provozu

SIBP

Svazový inspektor bezpečnosti práce

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

MV ČR

Ministerstvo vnitra České republiky
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Příloha č. 1 Logo ADP

Logo ADP se skládá ze dvou rovnoběžných svislic, mezi kterými jsou umístěny tři kruhy nad
sebou. V každém kruhu je umístěno jedno písmeno zkratky v pořadí shora dolů. Z vnější strany
rovnoběžných svislic je umístěn tříčtvrtinový kruh, který je sestaven z celého názvu organizace. Logo
může být v černobílém nebo v barevném provedení. V případě barevné varianty jsou kruhy s písmeny
zkratky barevně vyplněny od shora dolů v následujícím pořadí barev - žlutá, zelená, červená. Písmena
zkratky jsou provedena v bílé barvě.
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