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Pravidla pro přistoupení nového řádného člena SDP ČR 
 

 
1. Tato pravidla specifikují podmínky pro přistoupení nového řádného člena do Sdružení 

dopravních podniků ČR (dále i jen SDP ČR) a upřesňují čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 

Stanov Sdružení dopravních podniků ČR v platném znění. 

2. Těmto pravidlům jsou nadřazeny Stanovy Sdružení dopravních podniků ČR v platném 

znění. 

3. Novým řádným členem SDP ČR se může stát pouze právnická osoba, která: 

• podala oficiální žádost o přistoupení k SDP ČR podepsanou jejím statutárním 

zástupcem; 

• provozuje městskou veřejnou dopravu alespoň v jednom městě České 

republiky s počtem obyvatel vyšším než 20.000 nebo se podílí na městské 

veřejné dopravě v rámci integrovaného dopravního systému; 

• má platnou smlouvu na dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti na dobu 

minimálně dalších 5 let od doby přistoupení k SDP ČR; 

• k zajištění městské veřejné dopravy využívá nejméně 50 zaměstnanců; 

• pro zajištění městské veřejné dopravy operuje alespoň 20 vozy; 

• je členem SDP ČR se statutem ostatního člena SDP ČR dle čl. 7 stanov 

sdružení po dobu minimálně 3 let; 

• aktivně spolupracuje alespoň s jednou odbornou skupinou SDP ČR; 

• není v insolvenci. 

4. K přistoupení nového řádného člena do SDP ČR je v souladu s čl. 12 odst. 3.2 Stanov 

Sdružení dopravních podniků ČR nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů 

správní rady SDP ČR. 

5. Pokud to není v rozporu se Stanovami Sdružení dopravních podniků ČR, může se 

novým řádným členem stát i právnická osoba, která nesplňuje výše uvedené podmínky. 

V takovém případě je nutný stoprocentní souhlas všech členů správní rady SDP ČR. 

 

Projednáno a schváleno usnesením správní rady SDP ČR č. 7/5/2021 dne: 8. prosince 2021. 
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