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Pravidla pro účast nečlenů sdružení na OS SDP ČR 
 

 
1. Tato pravidla specifikují podmínky pro umožnění účasti na jednáních odborných skupin 

Sdružení dopravních podniků ČR (dále i jen SDP ČR) společnostem, které nejsou členy 

SDP ČR dle čl. 7 stanov sdružení, ale mají zájem o účast na jednání (dále jen Žadatel). 

2. Tato pravidla se nevztahují na subjekty, jejichž účast je ze strany organizátorů požadována 

např. za účelem poskytnutí informací – zástupci ministerstva, drážního úřadu apod. 

3. Tato pravidla vycházejí z následujících premis: 

• členové SDP ČR (ostatní členové dle čl. 7 stanov sdružení) přispívají ročně na provoz 

sdružení částkou 30.000 Kč, která je opravňuje k účasti na jakémkoli jednání 

odborných skupin SDP ČR; 

• organizátoři jednání odborných skupin jsou limitováni prostředky přidělenými 

hostitelským dopravním podnikem a finanční pomoc z řad Žadatelů může být 

důležitým prvkem přípravy jednání; 

• kancelář SDP ČR se na organizaci ani financování odborných skupin nepodílí. 

4. Předseda nebo tajemník odborné skupiny SDP ČR může povolit vstup Žadatele na jednání 

odborné skupiny za těchto podmínek: 

• vstup je pouze jednorázový, tj. Žadatel se nezúčastnil jednání odborné skupiny 

v posledních 12 měsících; 

• za Žadatele se jednání odborné skupiny zúčastní maximálně dva zástupci; 

• Žadatel se bude podílet na organizaci jednání odborné skupiny, a to jednou z těchto 

forem: 

i. poskytne organizátorům finanční částku ve výši alespoň 8.000 Kč, kterou 

poukáže na účet hostujícího dopravního podniku či domovskému podniku 

tajemníka nebo předsedy OS; 

ii. převezme finanční zátěž organizace jednání OS (např. úhradou cateringu nebo 

pronájmu prostor pro jednání) v hodnotě odpovídající cca 8.000 Kč nebo vyšší; 

iii. nabídne jinou službu, která přispěje k organizaci jednání nebo doprovodného 

programu, v hodnotě odpovídající alespoň 8.000 Kč. 

5. Předseda nebo tajemník odborné skupiny SDP ČR může povolit vstup Žadateli na jednání 

odborné skupiny i mimo tyto podmínky, pokud to závažným způsobem pomůže při 

organizaci jednání, anebo v případě, že bude účast Žadatele v zájmu účastníků jednání 

(např. pro podání důležitých informací jinak nedostupných). 

 

Projednáno a schváleno usnesením správní rady SDP ČR č. 8/5/2021 dne: 8. prosince 2021. 
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