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Zápis z 4. valné hromady (01/2015) sdružení právnických osob Asociace 

měst pro cyklisty 

 

Datum a čas konání: 9.4.2015 od 12.00 hod. 

Místo konání:  Moravská Třebová, Základní umělecká škola ( ZUŠ ) - koncertní sál  

Počet zaregistrovaných účastníků valné hromady: 26 

Počet zaregistrovaných účastníků valné hromady: 25 stávajících členů + 1 nově přijímané členské město, 

které již splnilo povinnost uhradit členský příspěvek a po schválení přijetí mezi členy tak již bylo oprávněné 

hlasovat o dalších bodech (Lysá nad Labem) 

Prezenční listina je přílohou č. 1 k zápisu. 

 

1. Úvod 

Na základě pozvánky, rozeslané jménem předsedy Asociace měst pro cyklisty panem Jaroslavem 

Vymazalem (dále také jen „Asociace“) a současně zveřejněné na internetových stránkách Asociace 

(www.cyklomesta.cz), se na valnou hromadu dostavili pověření zástupci členů Asociace. Viz přiložená 

prezenční listina a pověřovací listiny. Valná hromada byla usnášeníschopná při počtu 25 přítomných členů 

z celkového počtu 46 členů. Valnou hromadu zahájil Ing. Jaroslav Vymazal, předseda Asociace.  

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Jaroslav Martinek, jednatel Asociace, navrhnul jako zapisovatele zápisu Ing. Martina Habudu a jako 

ověřovatele zápisu Ing. Pavla Brettschneidra a Josefa Nováka. 

Diskuse: 

Bez připomínek. 

Schválené usnesení: 

Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 

SCHVALUJE 

volbu zapisovatele a ověřovatelů následovně: 
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zapisovatel: Ing. Martin Habuda, cyklokoordinátor města Zlína, 

ověřovatelé: Pavel Brettschneider (místostarosta města Moravská Třebová)  

Josef Novák (Statutární město Zlín, radní). 

HLASOVÁNÍ: 

Počet přítomných: 25 

Pro:   25 

Proti:   0 

Zdrželo se:  0 

Výsledek:  SCHVÁLENO 

 
3. Schválení Výroční zprávy za rok 2014, včetně výsledků hospodaření za rok 2014 (samostatná příloha) 

Jaroslav Martinek, jednatel Asociace, představil Výroční zprávu za rok 2014, včetně výsledků hospodaření za 
rok 2014 a požádal členy o její schválení. 
 
Diskuse: 

Bez připomínek. 

Schválené usnesení: 

Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 

SCHVALUJE 

Výroční zprávu za rok 2014, včetně výsledků hospodaření za rok 2014  

zapisovatel: Ing. Martin Habuda, cyklokoordinátor města Zlína, 

ověřovatelé: Pavel Brettschneider (místostarosta města Moravská Třebová)  

Josef Novák (Statutární město Zlín, radní). 

HLASOVÁNÍ: 

Počet přítomných: 25 

Pro:   25 
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Proti:   0 

Zdrželo se:  0 

Výsledek:  SCHVÁLENO 

 

4. Přijetí nových členů Asociace 

V souladu s čl. 5.1 odst. d) částí 1 Organizačního řádu obdržel Sekretariát Asociace celkem 7 žádostí o 

členství, a to od následujících subjektů: 

1. město Kadaň, 
2. město Krnov, 
3. město Letovice, 
4. město Litovel, 
5. město Neratovice, 
6. město Nymburk, 
7. Statutární město Plzeň. 
8. Městská část Praha 7, 
9. Městská část Praha 8, 
10. Městská část Praha 20, 
11. Městská část Praha-Libuš, 
12. Město Říčany, 
13. město Vizovice. 

 

Ve všech případech je třeba ještě dodat usnesení zastupitelstva města o přistoupení k Asociaci. 

V případě dalších žádostí o členství se bude rozhodovat vždy průběžně během roku, hlasováním per-rollam. 

Diskuse: 

Bez připomínek. 

Schválené usnesení: 

Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 

SCHVALUJE 

přijetí následujících subjektů za řádné členy Asociace měst pro cyklisty: 

1. město Kadaň, 
2. město Krnov, 
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3. město Letovice, 
4. město Litovel, 
5. město Lysá nad Labem (Jelikož už město podalo řádnou přihlášku a zaplatilo členský příspěvek, 

tak v tomto případě bylo již současně odsouhlaseno členství v asociaci. Díky tomuto aktu mohlo 
již město Lysá nad Labem hlasovat v dalších bodech valné hromady. Počet hlasujících tak vzrostl 
na 26 a to pro body 5. a 6.). 

6. město Neratovice, 
7. město Nymburk, 
8. Statutární město Plzeň. 
9. Městská část Praha 7, 
10. Městská část Praha 8, 
11. Městská část Praha 20, 
12. Městská část Praha-Libuš, 
13. Město Říčany, 
14. město Vizovice. 

 
A to pod podmínkou, že bude dodáno usnesení zastupitelstva příslušného města o přistoupení k Asociaci. 

HLASOVÁNÍ: 

Počet přítomných: 25 

Pro:   25 

Proti:   0 

Zdrželo se:  0 

Výsledek:  SCHVÁLENO 

5. Schválení návrhu rozpočtu Asociace do konce roku 2015 

Ing. Jaroslav Martinek, jednatel Asociace, představil přítomným návrh rozpočtu Asociace 

VÝNOSY  

Položky  Částka (Kč) 

Hospodářský zisk z let 2013 a 2014 307 084 

Předpokládané příspěvky (K 30.3.2015 bylo zatím na příspěvcích vybráno 338.000 Kč. Do Valné 

hromady budou „neplatiči“ ještě obvoláni. Možná někdo nezaplatí a vystoupí z asociace, ale dalších cca 10 chce 

přistoupit, takže daná suma za příspěvky je reálná) 

553 000 

Dary, sponzorství, faktury (minimální předpoklad) 30 000 
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Výstava „Města s dobrou adresou“ (přímá dotace od Dánského velvyslanectví) 175 000 

Tržby za vlastní výkony a za zboží (například na projekt Česko jede a Moravská 

stezka) (minimální předpoklad – finance jsou získávány od organizací veřejné správy, ale jsou účelově vázány 

na konkrétní projekty) 

100 000 

Úroky (bude se jednat o zanedbatelnou částku, která nemá vliv na návrh rozpočtu) 0 

CELKEM PŘÍJMY 1 165 084 

NÁKLADY  

Položka Částka (Kč) 

Spotřeba materiálu, Kancelářský a režijní materiál, DHIM, Opravy, Poštovné 20 000 

Cestovné 35 500  

Mzdové náklady (podrobněji – viz příloha) 650 000 

Služby, reklama, inzerce (podrobněji – viz příloha) 457 084 

Jiné ostatní náklady, kurzové ztráty  2 500 

CELKEM VÝDAJE: 1 165 084 

 

Jaroslav Martinek, jednatel Asociace, dále informoval, že k návrhu rozpočtu byla vypracována příloha č.2, 

která detailněji upřesňuje některé položky rozpočtu. Dále informoval, že se předpokládá příjem dalších 

finančních zdrojů ještě v průběhu roku 2015, zejména v oblasti projektu Česko jede. Proto navrhl, aby o 

jejich využití, případně o dalších změnách v rozpočtu, hlasovala Správní rada později v roce 2015 formou 

per-rollam. Závěrem požádal přítomné zástupce měst o vyjádření k rozpočtu. 

Diskuse: 

Bez připomínek. 

Schválené usnesení: 

Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 

SCHVALUJE 

1) rozpočet Asociace měst pro cyklisty na období do 31.12.2015, včetně přílohy č. 2, 
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HLASOVÁNÍ: 

Počet přítomných: 26 

Pro:   26 

Proti:   0 

Zdrželo se:  0 

Výsledek:  SCHVÁLENO 
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6. Schválení návrhu činnosti Asociace do konce roku 2015 

Ing. Jaroslav Martinek, jednatel Asociace, představil přítomným návrh ročního plánu činnosti Asociace. 

Návrh ročního plánu činnosti Asociace měst pro cyklisty plyne ze stanov asociace, kde v předmětech 
činnosti je následující agenda: 
1. Podpora rozvoje městské mobility jako systému s vyváženou dělbou přepravní práce mezi jeho 

jednotlivými složkami: ta bude realizována prostřednictvím komunikační strategie pod názvem „Města 
s dobrou adresou“, která byla schválena Správním radou. Součástí komunikační strategie jsou mimo jiné 
tyto nástroje: 

 Uspořádat konferenci Města s dobrou adresou, která se uskuteční ve dnech 29.-30.4.2015 
v Olomouci (http://www.cyklomesta.cz/novinky/v-olomouci-se-bude-hledat-recept-na-dobrou-
adresu/). 

 Realizovat putovní výstavu Města s dobrou adresou, která se skládá ze dvou dánských výstav, 
včetně programu zveřejnění výstavy v městech Asociace měst pro cyklisty. Dánské výstavy jsou 
hrazeny z fondu dánského velvyslanectví. Tato výstava bude doplněna besedami a workshopy. - 
http://www.cyklomesta.cz/novinky/co-vlastne-znamena-koncept-mesto-s-dobrou-adresou/ 

 Realizovat na podzim soutěž Hlavní město cyklistů 

 Šířit pozitivní obraz plánu udržitelné městské mobility, jejíž součástí je poradenství pro členy 
v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility:  

 Realizovat další PR aktivity ve prospěch aktivní mobility 

 Realizovat na podzim soutěž Hlavní město cyklistů, případně kampaň „Tady žiju“ 

 Prezentovat cíle Asociace na veletrzích cestovního ruchu (značka Česko – Regiontour, Holiday 
World, For Bikes) 

2. Podpora rozvoje cykloturistiky: ta bude realizována prostřednictvím značky Česko jede – 
www.ceskojede.cz . V průběhu měsíce května, či června 2015 proběhne koordinační schůzka na MMR 
s krajskými koordinátory, neboť zatím neexistuje celoplošná podpora této značky, i když se postupně 
podepisují smlouvy s prvními kraji a je podepsána smlouva s Českými drahami, a.s. Na podzim proběhne 
konference Česko jede na Domažlicku. (Poznámka – jednání se bude týkat i otázky, proč MMR 
nepodpořilo projekt Česko jede, který asociace podalo do jeho grantového programu). Konkrétní 
aktivity jsou spojeny s propagací informací na webu www.ceskojede.cz, na Facebooku, na veletrhu For 
Bikes a ve spolupráci s mediálními partnery jako jsou časopisy COT, Cykloturistika, E15, MTBiker a další. 

3. Usilování o změny v legislativě ČR ve prospěch pro cyklistických opatření: činnost lze průběžně 
monitorovat zde: http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/iniciovani-zmen-v-cyklolegislative/)  a v případě 
nových TP179 zde http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/projednani-novych-tp179/.  

4. Usilování o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch 
cyklistické dopravy: Činnost lze průběžně monitorovat zde: http://www.cyklomesta.cz/o-
asociaci/principy-financovani-cykloinfrastruktury/ ). Činnost spadá pod pracovní skupinu pro 
„legislativu“. Aktivita je zatím realizována bez nároku na finance. 

5. Příprava a podávání projektů do různých grantových a dotačních titulů pro podporu cyklistické dopravy:  
5.1.  Opakování žádosti o dotaci na MMR na realizaci projektu Česko jede (žádost nebyla podpořena 
v roce 2014 – viz bod 2). Asociace by znovu podala žádost v celkové výši 1,0 milión korun, přičemž 
asociace musí zajistit 30% podíl. Jednatel asociace navrhuje, aby tento podíl nebyl hrazen 
z členských příspěvků, ale byl řešen spíše formou konkrétní objednávky, na zpracování tipů na 
výlet, které by byly umístěné na www.ceskojede.cz – ukázka tipu na výlet zde: 

http://www.cyklomesta.cz/novinky/v-olomouci-se-bude-hledat-recept-na-dobrou-adresu/
http://www.cyklomesta.cz/novinky/v-olomouci-se-bude-hledat-recept-na-dobrou-adresu/
http://www.cyklomesta.cz/novinky/co-vlastne-znamena-koncept-mesto-s-dobrou-adresou/
http://www.ceskojede.cz/
http://www.ceskojede.cz/
http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/iniciovani-zmen-v-cyklolegislative/
http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/projednani-novych-tp179/
http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/principy-financovani-cykloinfrastruktury/
http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/principy-financovani-cykloinfrastruktury/
http://www.ceskojede.cz/
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http://www.ceskojede.cz/rubriky/cyklotipy-tematicke-produkty/7:moravskoslezsky/102:trasa-po-
prirodnich-zajimavostech-ostravy/. 
5.2. Účast na projektu pod názvem Koncepce EuroVelo v česko – polském příhraničí (od LB kraje až 
po MS kraj), který byl připraven se všemi zainteresovanými kraji jak na českém, tak na polském 
území. Žádost byla podána dne 30.10.2014 jako vlajkový projekt a byla podána do OP česko-
polského přeshraniční spolupráce Polská republika – Česká republika 2014 – 2020. Asociace by zde 
plnila funkci „koncepčního“ konzultanta za české území pro tvorbu jednotné koncepce. Realizace 
projektu je navržena až do 05/2017, navrhuje se, aby rozpočet asociace v tomto projektu dosáhl 
71 360 Euro, přičemž asociace musí zajistit 15% podíl. Předpokládá se, že podíl bude z větší části 
uhrazen z krajských rozpočtů. Projekt by byl realizován až do roku 2019. 
5.3. Připravit žádost do programu na podporu projektu NNO pro rok 2016 - měl by být vyhlášen do 
poloviny roku 2015 (http://www.mzp.cz/cz/grantova_rizeni_pro_nno). Max. výše dotace bude 200 
tis. Kč. 
5.4. Spolupráce na projektu COMENIUS, vzdělávacího projektu na podporu plánu udržitelné 

městské mobility (města budou mít možnost si nechat zpracovat jednoduché plány městské 
mobility a účastnit se řady akcí).  

6. Budování sítě partnerů a sponzorů. Na Valné hromadě byl představen návrh spolupráce se Seznam.cz, 
otevřena jsou další partnerství (Biketime, PD Systems, Bikebox, Kolobox, Urbania). 

 
Návrh ročního plánu činnosti Asociace měst pro cyklisty je dále také odvozen z organizačního řádu asociace: 
 
III. Vnitřní komunikace asociace 

III. 1 Poradenství členům 

III. 2 Vzdělávací činnost (Cyklistická akademie) 

III. 3 Bulletin asociace 

IV. Vnější komunikace asociace 

IV. 1 PR aktivity – konkrétně na prezentaci VIZE 25, PR aktivity ve prospěch cyklistické dopravy a 
uspořádání soutěže Hlavní město cyklistů 2014. 

IV. 2 Spolupráce s Ministerstvem dopravy ČR – konkrétně práce na změnách v legislativě, na 
projednání TP 179 a na principech financování. Dále získání financí na implementaci Cyklostrategie. 

IV. 3 Spolupráce se Svazem měst a obcí ČR – konkrétně práce na změnách v legislativě, na 
projednání TP 179 a na principech financování. 

IV. 4 Spolupráce s dalšími partnery Cyklostrategie (zejména ostatní ministerstva, kraje) – konkrétně 
na projektu Česko jede 

IV. 5 Mezinárodní spolupráce – konkrétně na projektu CIVITAS a výhledově spolupráce s Evropskou 
cyklistickou federací (ECF) 

Další detaily k jednotlivým bodům, které jsou popsané v organizačním řádu asociace (viz příloha 3.) 

http://www.ceskojede.cz/rubriky/cyklotipy-tematicke-produkty/7:moravskoslezsky/102:trasa-po-prirodnich-zajimavostech-ostravy/
http://www.ceskojede.cz/rubriky/cyklotipy-tematicke-produkty/7:moravskoslezsky/102:trasa-po-prirodnich-zajimavostech-ostravy/
http://www.mzp.cz/cz/grantova_rizeni_pro_nno
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Závěrem požádal přítomné zástupce měst o vyjádření k návrhu činnosti. 

Diskuse: 

Bez připomínek. 

Schválené usnesení: 

Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 

SCHVALUJE 

Návrh činnosti Asociace měst pro cyklisty na období do 31.12.2015 dle přílohy č. 3, 

HLASOVÁNÍ: 

Počet přítomných: 26 

Pro:   26 

Proti:   0 

Zdrželo se:  0 

Výsledek:  SCHVÁLENO 
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Správní rada Asociace měst pro cyklisty odsouhlasila provedení novelizace veškerých zakládacích 
dokumentů asociace v okamžiku, kdy budou známy změny právního řádu ČR po navrhované novelizaci 
Občanského zákoníku a pověřila Mgr. Oldřicha Hlaváčka, právníka asociace, vypracováním a zasláním 
návrhu veškerých změn zakládacích dokumentů asociace členům Asociace měst pro cyklisty tak, aby 
jednotliví členové mohli tyto změny posoudit a odsouhlasit ve svých orgánech a následně bylo možno tyto 
dokumenty předložit na další Valné hromadě asociace, případně odsouhlasit hlasováním per-rollam. 
 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina Valné hromady a pověřovací listiny, 
2. Příloha rozpočtu na období 1.4.2014 - do 31.12.2014  
3. Výtah z organizačního řádu Asociace měst pro cyklisty 
4. Samostatná příloha: Výroční zpráva za rok 2014, včetně výsledků hospodaření za rok 2014 

 

Zapsal, dne: 

Martin Habuda a Jaroslav Martinek, 10.4.2014 

Ověřili, dne: 

Pavel Brettschneider, 10.4.2014 

Josef Novák, 10.4.2014 
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Seznam příloh: 

Příloha 2 – příloha rozpočtu na období 2015: 

Příloha k položkám Mzdové náklady a Služby 

1. Mzdové náklady - náklady na sekretariát a jednatele Asociace měst pro cyklisty 

(spojené s otázkami cyklodopravy) 

650 000 

1.1. Jednatel asociace – činnost dle organizačního řadu asociace, bod II.4 Dohoda o 

provedení práce: administrativní vedení asociace, management, PR a shánění sponzorů - 

za dvanáct měsíců.  

120 000 

1.2. Sekretariát asociace– činnost dle organizačního řadu asociace, bod II.5  

1.2.1. Osoby určené na poradenskou činnost dle organizačního řadu asociace, bod III.1– 

dohoda o provedení práce (dle skutečně odvedené práce, max. do výše 90 000,-. Částka je 

zatím určená pro jednu osobu, ale v případě získání dalších grantů je možné navýšit 

rozpočet o další osobu. 

90 000 

1.2.2. Osoba určená na překladatelskou činnost jako součást aktivity dle organizačního 

řadu asociace, bod III.2 (překlady ze zahraniční literatury obohacující témata Cyklistické 

akademie + texty pro anglickou verziwww.cyklomesta.cz) – dohoda o provedení práce a od 

července na poloviční úvazek 

120 000 

1.2.3 Osoba určená na marketing dle organizačního řadu asociace, bod III.3 – bulletin 

asociace a bod IV. 1 PR aktivity(tiskové zprávy, novinky na web, komunikace s novináři) – 

dohoda o provedení práce (za dvanáct měsíců) 

120 000 

1.2.4. Osoba určená převážně na koordinaci Česko jede  50 000 

1.2.5. Vkládání a získávání dat na facebook dle organizačního řadu asociace, bod IV. 1 PR 
aktivity– dohoda o provedení práce (za devět měsíců) 

18 000 

1.2.6. Právník asociace – kontrola smluv – cena se nedá určit, ale neměla by překročit 

uvedenou částku  

10 000 

1.3. Rezerva na mzdy (o rozdělení této rezervy, případně o přesunutí jednotlivých položek) 

může rozhodovat Správní rada, případně částka bude převedena jako zisk do roku 2016) 

122 000 

2. Náklady spojené se službami, většinou s propagací cyklistické dopravy (kultury) – viz 

bod IV.1.  organizačního řádu asociace (Rozpočet je navrženy v minimální variantě, kdy 

jednotlivé položky jsou hrazené z členských příspěvků. Pokud se podaří získat další finance 

457 084 

http://www.cyklomesta.cz/
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od dalších členů, sponzorů apod. je pak možno navyšovat jednotlivé položky).  

2.1. Externí služby spojené s plánovanou konferencí města s Dobrou adresou – Olomouc, 

29.-30.4. 2015 (dá se předpokládat, že náklady budou nižší. V tom případě bude zbytek 

přesunut do rezervy) 

100 000 

2.2.  Další úpravy webů www.cyklomesta.cz, www.cyklokonference.cz a 

www.cyklodoprava.cz, vkládání informací, rozšíření o informace Transport Learning, plány 

udržitelné městské mobility, webhosting apod. Dále zahrnuje zpracování Newsletterů. 

Dále se jedná o další externí služby spojené s marketingem (především dodávání image 

fotek, výrobu grafických schémat a dodávání aforismů pro Facebook a webové stránky 

cyklomesta.cz). (Částka je navržena v minimální výši a může se navyšovat v případě. Že 

budou získané další prostředky na činnost asociace. Zejména tvorba anglické verze je 

podmíněna dalším navýšením rozpočtu v této položce) 

100 000 

2.3. Výstava „Města s dobrou adresou“ 175 000 

2.4. Aktivity na propagaci aktivní turistiky 50 000 

2.5. Účetní asociace (hrazeno fakturou) – cena se nedá určit, ale neměla by překročit 

uvedenou částku  

20 000 

2.6. Rezerva pro další aktivity spojené s propagací. (V případě, že dojde k navýšení rezervy, 

pak o jejím rozdělení může rozhodovat Správní rada, případně částka bude převedena jako 

zisk do roku 2016) 

12 084 

 

  

http://www.cyklomesta.cz/
http://www.cyklokonference.cz/
http://www.cyklodoprava.cz/
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Příloha 3 – výtah z organizačního řádu Asociace měst pro cyklisty 

II. 4 Jednatel 

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

1. je ze své činnosti přímo odpovědný předsedovi správní rady Asociace, 
2. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, správní rady a rozhodnutí předsedy správní rady 

Asociace, 
3. ve svěřené oblasti odpovídá za dodržování příslušných postupů a závazků vyplývajících pro 

organizaci z platných právních předpisů a závazků Asociace vůči dalším subjektům, 
4. ve svěřené oblasti jedná jménem Asociace a provádí právní úkony, spojené s provozem sekretariátu 

Asociace, 
5. zpracovává a předkládá k projednání správní radě návrh ročního plánu činnosti Asociace,  

a to na základě podkladů od členů Asociace a rozpracovává koncepce naplňování hlavních linií 
činnosti Asociace, 

6. zpracovává a předkládá k projednání správní radě Asociace návrh výroční zprávy Asociace za 
předchozí rok, a to na základě podkladů orgánů a pracovních skupin Asociace, 

7. k 1. 5. každého roku zpracovává a předkládá k projednání valné hromadě Asociace zprávu o činnosti 
Asociace a o hospodaření Asociace, 

8. na základě pověření předsedy správní rady Asociace zodpovídá za některé hlavní úseky činnosti 
Asociace, podílí se na činnosti pracovních skupin, nebo jejich činnost sám řídí, 

9. na základě pověření předsedy Asociace koordinuje nebo řídí projekty Asociace, 
10. řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Asociace a odpovídá za jejich výsledky; za tímto účelem 

stanovuje a ukládá podřízeným úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jejich práci v souladu s 
pracovním zařazením, popisem práce a v souladu s pracovně-právními předpisy, 

11. navrhuje správní radě přijetí, propuštění, pracovní zařazení a odměňování zaměstnanců ve stálém 
pracovním poměru, 

12. zpracovává a předkládá k projednání exekutivě Asociace návrh ročního rozpočtu Asociace, 
13. zajišťuje hospodárné, efektivní a účelné využívání finančních prostředků Asociace; navrhuje změny 

ročního rozpočtu Asociace dle reálné situace a stavu finančních prostředků, 
14. vyhledává další možné finanční zdroje a zpracovává projekty a žádosti o granty a dotace, 
15. zohledňuje a zapracovává připomínky valné hromady k základním koncepčním a řídícím 

dokumentům do jejich výsledného znění, které správní rada předkládá ke schválení valné hromadě 
Asociace, 

16. jednatel Asociace stanovuje se souhlasem správní rady z řad zaměstnanců sekretariátu Asociace 
svého zástupce. Ten ho zastupuje v jeho nepřítomnosti v rozsahu práv a povinností, s výjimkou 
rozhodování o věcech, jež si jednatel vyhradil. Zastupovaný a zástupce jsou povinni si činnost 
předat a vzájemně se informovat o průběhu a stavu hlavních a nedokončených prací. 

 

II. 5 Sekretariát asociace 

a) Sekretariát asociace je orgánem Asociace. Činnost sekretariátu řídí jednatel Asociace, který ji koordinuje 
s výkonem prací na hlavních úsecích činnosti Asociace. V samostatné působnosti sekretariátu je zejména 
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agenda členské základny Asociace a administrativně-správní, organizační a odborná činnost, jíž zajišťuje 
chod Asociace.  
 
b) Sekretariát dále: 

1. zajišťuje vedení příslušné ekonomické, personální a mzdové dokumentace; zabezpečuje vztahy 
účetní jednotky k bance; odpovídá za správnost stavu peněžních prostředků na účtu u banky a za 
správnost realizovaných plateb; provádí ochranu a uchování účetních písemností po předepsanou 
dobu, 

2. navrhuje znění smluv Asociace s dalšími partnery, 
3. organizačně zajišťuje přípravu jednání orgánů Asociace, 
4. zajišťuje technickou a organizační stránku centrálně pořádaných seminářů, konferencí 

a vzdělávacích akcí Asociace, 
5. spolupracuje s dalšími partnery a zajišťuje styk Asociace s veřejností, orgány státní správy 

a samosprávy, 
6. zajišťuje komunikaci s veřejností a médii, propagaci Asociace jako organizace; zajišťuje 

marketingovou aktivitu Asociace, 
7. zajišťuje technickou a provozní stránku fungování kanceláře sekretariátu Asociace. 

 
 

II. 8 Pracovní skupiny  

a) Pracovní skupiny zřizuje správní rada Asociace. Pracovní skupiny jsou zřizovány k práci na projektech 
stanovených správní radou Asociace v rámci plánu činnosti Asociace nebo k naplnění dílčích úkolů. Správní 
rada Asociace stanoví náplň činnosti pracovní skupiny; dobu, pro kterou je pracovní skupina zřízena; 
harmonogram prací a předpokládaný výstup její činnosti včetně jeho formy. O činnosti pracovní skupiny se 
vyhotovuje závěrečná písemná zpráva, která se zveřejňuje v Bulletinu Asociace. 

b) Návrh na vznik pracovní skupiny může rovněž písemně podat správní radě člen Asociace; v takovém 
případě je nutné, aby návrh podali písemně minimálně tři zástupci řádných členů Asociace. Při rozhodování 
o vzniku pracovní skupiny správní rada přihlíží k tomu, zda pracovní skupina bude naplňovat poslání a cíle 
Asociace, stanovené stanovami Asociace. 

c) Členy pracovních skupin jmenuje a odvolává na návrh správní rady asociace předseda správní rady 
Asociace. Členy pracovních skupin mohou být za tímto účelem pověření zástupci řádných členů, 
zaměstnanci Asociace, nebo přizvaní nezávislí odborníci. Práce skupiny se obvykle účastní některý člen 
valné hromady Asociace. 

d) Pokud správní rada nestanoví přímo předsedu pracovní skupiny, je předseda pracovní skupiny volen 
jejími členy, přičemž o způsobu volby rozhoduje pracovní skupina sama. Předseda pracovní skupiny je 
povinen o práci skupiny podávat průběžná hlášení v termínech stanovených správní radou, nebo na její 
vyžádání. Předseda pracovní skupiny se účastní zasedání valné hromady Asociace s hlasem poradním a má 
právo na veškeré informace, související s činností Asociace. 
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e) Člen pracovní skupiny může rezignovat na členství v pracovní skupině písemnou formou. V případě 
zániku členství v Asociaci rozhodne o setrvání člena v pracovní skupině správní rada Asociace. Správní rada 
Asociace může člena pracovní skupiny odvolat, pokud se člen bez vážného důvodu dlouhodobě neúčastní 
práce skupiny. 

 

III. Vnitřní komunikace asociace 

III. 1 Poradenství členům 

a) Poradenství členům Asociace v oblasti plánování a řešení problematiky cyklistické dopravy zajišťuje 

sekretariát sdružení, případně za tímto účelem zřízená pracovní skupina. 

b) Každý člen Asociace a přidružený člen Asociace má právo na přiměřený rozsah poradenství. 

c) V případě vytížení může sekretariát Asociace nebo k tomu zřízená pracovní skupina pozdržet či 

odmítnout poskytnutí poradenství. 

III. 2 Vzdělávací činnost (Cyklistická akademie) 

a) Asociace vyvíjí vzdělávací činnost zaměřenou v souladu s posláním Asociace. 

b) Asociace pořádá nejméně 2x ročně bezplatný seminář, workshop nebo školení pro osoby členů 

a přidružených členů. 

III. 3 Bulletin asociace 

a) Sekretariát Asociace zasílá členům sdružení, přidruženým členům Asociace a dalším osobám nejméně 

čtyřikrát ročně bulletin v elektronické podobě s informacemi o činnosti Asociace a o aktuálním dění 

v oblasti cyklistické dopravy na národní i mezinárodní úrovni. 

IV. Vnější komunikace asociace 

IV. 1 PR aktivity 

a) Mottem Asociace je prezentace VIZE 25, neboli podpora rozvoje městské mobility jako systému s 

vyváženým podílem jednotlivých složek dopravy. Vizí tedy je, aby se cyklistická doprava v rovinatých 

oblastech do roku 2025 podílela minimálně 25% na celkové dělbě dopravní práce u cest do vzdálenosti 5 

km. Vize 25 představuje systém městské mobility, který věnuje spravedlivou pozornost všem složkám 

dopravy, tedy individuální automobilové dopravě, cyklistické dopravě, veřejné a pěší dopravě (4 x 25% 

pozornost). Vize 25 má proto ovlivňovat všechny další koncepční a strategické dokumenty města. Odborné 

dokumenty by již neměly být připravovány izolovaně, ale integrovaně a společně. Jen tento přístup zabrání 

preferenci jedné dopravy před druhou a umožní vytvořit podmínky pro všechny její druhy. 
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b) Asociace vyvíjí PR aktivity ve prospěch cyklistické dopravy. 

c) Asociace každoročně pořádá soutěž Národní cena za nejlepší cyklistické město. Soutěž se řídí stanovami, 

které schvaluje správní rada. 

IV. 2 Spolupráce s Ministerstvem dopravy ČR 

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

cyklistické dopravy. 

b) Asociace jedná s ministerstvem o podobě Cyklostrategie a o její implementaci. 

c) Asociace předkládá ministerstvu podněty a návrhy na změny legislativy ČR ve vztahu k cyklistické 

dopravě. 

d) Asociace předkládá ministerstvu podněty a návrhy na změny v oblasti financování cyklistické 

infrastruktury. 

IV. 3 Spolupráce se Svazem měst a obcí ČR 

a) Asociace se staví do pozice partnera Svazu měst a obcí ČR s cílem dosáhnout společnými silami zlepšení 

podmínek cyklistické dopravy. 

IV. 4 Spolupráce s dalšími partnery Cyklostrategie (zejména ostatní ministerstva, kraje) 

a) Asociace je partnerem Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism a krajů s cílem dosáhnout 

zlepšení podmínek podpory cykloturistiky. 

b) Asociace je partnerem Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí s cílem dosáhnout 

zlepšení podmínek pro zdraví obyvatel a zkvalitnění životního prostředí. 

c) Asociace předkládá krajům podněty a návrhy na změny v systémové podpoře k cyklistické dopravy. 

IV. 5 Mezinárodní spolupráce 

a) Asociace se účastní mezinárodních aktivit, zejména pak aktivit, které povedou k naplňování cílů a účelů, 

pro něž byla Asociace založena. 

 


