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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2015
Mestská rada v Žiline
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť:
a) členstvo Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.,
b) osoby zodpovedné za komunikáciu v rámci siete CIVINET Česká a Slovenská
republika z.s. a to nasledovne:
- Mgr. Anton Trnovec, II. zástupca primátora Mesta Žilina - politický zástupca
poverený komunikovať za Mesto Žilina v plnej moci,
- Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci Oddelenia mobility – kontaktná osoba poverená
komunikovať za Mesto Žilina na pracovnej úrovni,

DÔVODOVÁ SPRÁVA
CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. je nezisková organizácia, ktorá má sprístupniť
skúsenosti európskej iniciatívy CIVITAS a zastrešiť tému udržateľnej mestskej mobility a jej
plánovanie v mestách Českej a Slovenskej republiky. CIVINET ponúka výmenu skúsenosti
medzi mestami zapojenými do tejto európskej iniciatívy, vzdelávacie akcie, pravidelné
informácie vydávané v elektronickom spravodaji, diskusie v rámci tematických skupín,
prenos dobrých skúseností a praxe z Európy a možnosti ďalších výmen a kontaktov
s ostatnými zapojenými slovenskými i európskymi mestami. Členovia CIVINET-u budú mať
zvýhodnené podmienky pre čerpanie prostriedkov z programu CIVITAS. Dvakrát ročne je pre
malé projekty vyhlasovaný grantový program z prostriedkov „Activity fund.“
Medzi témy, ktoré CIVINET zahŕňa patrí problematika integrovaného plánovania verejnej
hromadnej dopravy, pešej a cyklistickej dopravy, riadenie dopytu po doprave, parkovacia
politika, znižovanie energetickej náročnosti dopravy, car-sharing a car-pooling, logistika
a preprava tovaru po meste a iné. Veľký dôraz je kladený na vyhodnocovanie zavedených
opatrení z pohľadu ich dopadov na dopravné správanie a životné prostredie a komunikáciu
s verejnosťou.
Poplatok za členstvo v rokoch 2015 – 2016 nie je. O výške poplatku na ďalšie roky ešte nie je
rozhodnuté, bude to predmetom hlasovania riadnych členov. Momentálne je veľká snaha
zabezpečiť financovanie činnosti CIVINET-u a tým aj členstva jednotlivých členov
z prostriedkov EÚ. Prípadná výška príspevku bude odstupňovaná podľa veľkosti mesta.
Zvažuje sa o ročnom poplatku 5 tis. – 30 tis. Kč (najvyšší poplatok je určený pre Prahu).

Sekretariátom CIVINET-u Česká a Slovenská republika je Centrum dopravního výzkumu,
v.v.i. (CDV), manažérom siete pre prvé obdobie bolo zvolené mesto Olomouc. Prierezovou
témou siete CIVINET sú plány udržateľnej mestskej mobility (Sustainable Urban Mobility
Plan – SUMPs), ktoré umožňujú efektívne riešiť problémy spojené s dopravou v mestských
oblastiach a zo strany EU je na nich kladený veľký dôraz. Práve CIVINET môže efektívne
sprostredkovať skúsenosti z miest a krajín, kde majú s týmito plánmi najviac skúseností
(Francúzsko, Veľká Británia, Španielsko, Belgicko, Holandsko, či Taliansko) a podporiť
mestá zo Slovenskej republiky pri ich tvorbe a implementácii. Viac informácii na:
http://www.civitas.eu/civinet/

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 08.06.2015 materiál prerokovala a schválila.
Komisia územného plánovania a výstavby na svojom zasadnutí dňa 04.06.2015 materiál
prerokovala a chválila.
Komisia dopravy a komunálnych služieb na svojom zasadnutí dňa 03.06.2015 materiál
prerokovala a chválila.

Stanovy CIVINET Česká a Slovenská republika
Čl. 1
Název a sídlo spolku
1) Název spolku je CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. (dále jen „CIVINET“).
2) Sídlo CIVINETu je Líšeňská 33a, 636 00 Brno.
3) Anglický ekvivalent jeho názvu je „CIVINET Czech and Slovak Republics“.
Čl. 2
Účel spolku
1) CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., sdružuje města a obce, které používají
integrované plánování pro čistší a udržitelnější městskou mobilitu, a další osoby se
zájmem o udržitelnou mobilitu. CIVINET slouží k výměně zkušeností a dobré praxe, a tím
pomáhá městům při rozvoji a implementaci opatření, strategií a politik udržitelné
mobility. Předmětem hlavní činnosti CIVINET je výše uvedená veřejně prospěšná
činnost.
Čl. 3
Cíle CIVINET
1) Cílem spolku CIVINET je:
− Propagovat přístup CIVITAS k principům integrované udržitelné mobility mezi
městy, v médiích, mezi širokou veřejností a dalšími relevantními subjekty na
území České a Slovenské republiky;
− Propagovat Iniciativu CIVITAS v českém či slovenském jazyce, a tím přispět k
odstranění jazykové bariéry;
− Informovat členy sítě a další česká a slovenská města o výsledcích Iniciativy
CIVITAS;
− Zprostředkovat dialog mezi místními autoritami, státní správou a Evropskou
komisí na témata udržitelné mobility s přihlédnutím k situaci v Česku a
Slovensku;
− Podpořit aktivní komunikaci mezi členy sítě CIVINET a členy sítě European
Civitas Forum a Evropskou komisí;
− Pomáhat členským městům v počáteční fázi přípravy plánů udržitelné mobility
(tzv. SUMPs).
Čl. 4
Formy činnosti - aktivity
1) Cíle CIVINET budou dosaženy pomocí následujících aktivit:
− Každoroční výroční Valná hromada členů spolku, na které bude diskutován
pokrok, struktura a aktivity sítě, voleni členové Řídící rady a přivítáni noví
členové. Na Valnou hromadu bude přizván zástupce Evropské komise.
− Tematické události (semináře, pracovní semináře/sympozia, konference,
exkurze) k diseminaci výsledků Iniciativy CIVITAS, k prezentaci českých a
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−

−

−

−
−

slovenských měst aktivně zapojených v Iniciativě CIVITAS, k podpoře diskuse o
tématech udržitelné mobility (např. podpora SUMPs, veřejná hromadná
doprava, cyklistika, pěší doprava, plány mobility atd.), a k prezentaci aktivit
sítě pro potenciální nové členy.
Účast zástupce/zástupců sítě na aktivitách třetích subjektů v České a
Slovenské republice s cílem šířit dále informace o výsledcích a zkušenostech
Iniciativy CIVITAS a propagovat českou a slovenskou síť CIVINET.
Publikace v českém/slovenském jazyce k diseminaci výsledků projektů CIVITAS
a Iniciativy CIVITAS jako celku. Hlavním cílem publikací je přiblížit relevantní
výstupy projektů CIVITAS a nejlepší zkušenosti (best practices) z Evropy.
Internetové stránky CIVINET vyčleněné na internetových stránkách CIVITAS
budou vytvořeny a udržovány ve spolupráci se sekretariátem CIVITAS a
Evropskou komisí a využívány jako hlavní nástroj diseminace informací o
Iniciativě CIVITAS a síti CIVINET.
Zpravodaj informující o novinkách v rámci Iniciativy CIVITAS a o zapojených
městech.
Překlady vybraných materiálů vytvořených Iniciativou CIVITAS na žádost členů
CIVINET.

2) Detailní Plán aktivit sítě bude plánován a organizován na základě Ročního plánu
aktivit, který navrhne Řídící rada a který bude odsouhlasen Evropskou komisí a
Valnou hromadou. Plán aktivit stanoví detaily aktivit (témata, místa a frekvenci) a
role a odpovědnost sekretariátu a členů.
Čl. 5
Členství
1) Členem CIVINET může být právnická osoba (např. město, obec, sdružení obcí,
asociace obcí, spolek, ústav, výzkumná instituce).
2) Členství v CIVINET se rozlišuje na:
− Řádné členství;
− Přidružené členství:
i. Řádné členství s právem hlasování mohou získat české a slovenské
místní samosprávné autority (obce, kraje), které mají zájem a jsou
schopny se zapojit do Iniciativy CIVITAS;
ii. Přidružené členství je otevřeno asociacím měst, výzkumným centrům,
univerzitám a dalším organizacím, jejichž předmět činnosti je v souladu
s posláním sítě CIVINET.
3) Členství vzniká podáním písemné přihlášky a deklarace zájmu subjektu žádajícího o
aktivní členství v síti. Podmínkou vzniku členství je schválení nového člena Řídící
radou. Poté, co bude členství schváleno, obdrží nový člen Certifikát o členství v síti.
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− Deklarace zájmu potvrzuje zájem žadatele o:
i. Podporu rozvoje a implementaci politik udržitelné městské dopravy,
integrovaného plánování a inovativních dopravních opatření,
technologií a infrastruktury;
ii. Podporu cílů a přístupu Iniciativy CIVITAS;
iii. Výměnu zkušeností pomocí aktivní účasti na aktivitách organizovaných
CIVINETem.
4) Členové CIVINET mají právo
− Řádní členové:
i. Volit Řídící radu;
ii. Účastnit se akcí organizovaných sítí;
iii. Volit (na základě prosté většiny přítomných, s jedním hlasem za jedno
členské město či obci) o věcech, které vyžadují rozhodnutí na základě
hlasování, jako jsou Roční plán aktivit a podmínky členství.
− Přidružení členové:
i. Nemají právo volit, nemohou se účastnit jednání Valné hromady nebo
Řídící rady;
ii. Ostatní práva jsou shodná s právy řádných členů.
5) Členské poplatky
O výši ročního členského poplatku rozhoduje Řídící rada na základě souhlasu Valné
hromady. Poplatek by měl pokrýt všechny nezbytné výdaje, které nejsou pokryty
finanční podporou Evropské komise a příspěvky třetích stran.
6) Přerušení a ukončení členství
Členové, kteří si přejí vystoupit ze CIVINET, o tom musí písemně informovat
Sekretariát nejméně tři měsíce před koncem kalendářního roku. Pokud překročí tuto
lhůtu, je možné po nich požadovat členský poplatek na následující kalendářní rok.
Člen, který nezaplatil požadovaný členský poplatek na daný kalendářní rok ani tři
měsíce po požadované lhůtě, ztratí všechny výhody členství. Pokud platba
neproběhne ani po uplynutí šesti měsíců od lhůty splatnosti členského poplatku,
bude člen vyloučen.
V případě porušení pravidel sítě rozhodne Řídící rada o případném ukončení členství.

Čl. 6
Organizační struktura
1) Orgány CIVITAS Česká a Slovenská republika jsou:
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−
−
−
−
−

Valná hromada
Řídící rada
Politická rada
Sekretariát
Kontrolní komise
Čl. 7
Valná hromada

1) Nejvyšším orgánem CIVINET je Valná hromada, která je tvořena členy s řádným
členstvím. Valná hromada se schází jedenkrát ročně na výroční jednání, kde:
−
−
−
−

Volí členy Řídící rady;
Přijímá zprávy Řídící rady a Sekretariátu;
Odsouhlasuje strategii sítě CIVINET a přijímá Plán aktivit na následující rok;
Schvaluje zprávu o hospodaření za minulé období a návrh rozpočtu na
následující období;
− Schvaluje změny v podmínkách členství a výši členských poplatků;
− Schvaluje změny Stanov (změny jsou podmíněny souhlasem Evropské komise).
2) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se hlasování účastní minimálně 25 %
členských měst sítě. Jednání Valné hromady svolává Řídící rada, která s dostatečným
předstihem řádně obešle všechny členy.
Čl. 8
Politická rada
1) Politickou radu tvoří jeden zástupce politiků (členů městské/obecní rady či
zastupitelstva) z každého členského města.
2) Politická rada se schází jednou ročně společně s Valnou hromadnou (nejlépe den
předtím, aby potvrdila platnost výstupů prezentovaných Valné hromadě).
3) Politická rada si volí předsedu. Prvním předsedou bude předseda Politické rady
z města, které je členem předsedajícím celé síti. Zástupci Evropské komise budou
pozvaní, aby přispěli k těmto aktivitám.
4) Role Politické rady je
− Dát politické zaměření síti;
− Reprezentovat síť na politické úrovni;
− Být v kontaktu se CIVITAS Policy Advisory Committee (PAC).
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5) Politická rada vyhodnocuje a diskutuje materiály připravené Evropskou komisí (Bílé
knihy atd.) a diskutuje současnou situaci v dané geografické oblasti (České a
Slovenské republice). Politická rada sepisuje každý rok Politické stanovisko, které
bude zasláno na vědomí PAC.

Čl. 9
Řídící rada
1) Statutárním orgánem CIVINET je Řídící rada.
2) Členové Řídící rady jsou voleni Valnou hromadou na funkční období v délce dvou let.
První Řídící rada bude ustanovena ze zakladatelů sítě (členů přípravného výboru) a
bude existovat do druhé výroční schůze Valné hromady.
3) Počet členů Řídící rady je 3. Do Řídící rady může být nominován kterýkoli člen
CIVINET. Nominace musí být doručeny do Sekretariátu sítě před výroční Valnou
hromadou.
4) Členové Řídící rady si ze svých řad volí jednoho člena jako předsedu sítě, který/á bude
řídit schůze Rady.
5) Řídící rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Jednání Řídící rady
svolává Předseda národní sítě nebo nadpoloviční počet členů Řídící rady.
Usnášeníschopná je v případě, že je přítomna nadpoloviční většina členů. Řídící rada
je zodpovědná za následující úkoly:
−
−
−
−
−

Rozvíjí politiky a procedury sítě
Řídí rozpočet spolku
Nadpoloviční většinou schvaluje programy a aktivity na každý hospodářský rok
Zastupuje síť CIVINET navenek
Rozvíjí a schvaluje Komunikační strategii sítě.

6) Řídící rada může podle svého uvážení ustanovit Výbory a Odborné skupiny, které
budou naplňovat cíle CIVINET.
7) Členem či členkou Výboru a Odborné skupiny se může stát kterýkoli člen či členka
CIVINET svým prohlášením o odborném zájmu o danou problematiku.

Čl. 10
Sekretariát
1) Sekretariát zodpovídá za administrativu sítě a spolu s Předsedou sítě také za
organizování jejích aktivit za dohledu Řídící rady.
2) Sekretariát je:
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− Kontaktní místo CIVINET, přijímá a reaguje na poštovní a elektronickou
korespondenci
− Spravuje internetové stránky sítě
− Spravuje registraci členů a databázi kontaktů v souladu s legislativou na
ochranu osobních údajů
− Informuje Valnou hromadu a Řídící radu o uskutečněných aktivitách a rozvoji
členství
− Je zodpovědný za správu hospodaření sítě
− Vytváří informační materiály (publikace, zpravodaje)
− Organizuje setkání CIVINET a další akce sítě
− Vyhotovuje zápisy ze setkání a vytváří podklady k ročním zprávám o
aktivitách.
3) Činnost sekretariátu je zajištěna partnerem projektu CIVITAS-CAPITAL, tedy Centrem
dopravního výzkumu, v.v.i. (dále CDV v.v.i.) po dobu trvání kontraktu s Evropskou
komisí (v letech 2014-2016).
4) Po skončení projektu CIVITAS-CAPITAL bude fungování Sekretariátu CIVINET
zajištěno z vlastních zdrojů sítě (členské poplatky) a s využitím národních a
evropských grantů.
Čl. 11
Kontrolní komise
1) Kontrolní komise (jednočlenná či vícečlenná) je jmenovaná na výroční Valné
hromadě na dobu jednoho roku. Po dobu trvání projektu CIVITAS-CAPITAL (v letech
2014-2016) musí být člen/členové Kontrolní komise schváleni Evropskou komisí.
2) Kontrolní komise kontroluje finanční transakce CIVINET jednou ročně a připravuje
revizní zprávy na základě poskytnutých podkladů, informací a vysvětlení. Kontrolní
komise dále podává osvědčení za správnost účetnictví CIVINET. Evropská komise je
oprávněna na vyžádání zkontrolovat účetnictví sítě.

Čl. 12
Hospodaření CIVINETu
1) Příjmy CIVINET tvoří příspěvky jeho členů, dary, účelově zaměřené granty, dotace a
příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli CIVINET.
2) Výdaje jsou zaměřeny na uskutečňování cílů ve smyslu článku 3 a v souladu s
formami činnosti uvedenými v článku 4 těchto stanov.
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3) Výstupy účetnictví (rozvaha a výsledovka) řádně zkontrolovaná v souladu
s legislativou bude publikována a kopie bude každému členovi k dispozici na
vyžádání.
Čl. 13
Pracovní jazyky
1) Pracovními jazyky sítě jsou čeština a slovenština.

Čl. 14
Způsob majetkového vypořádání při zániku CIVINET
2) Pro případ likvidace CIVINET se na stejné Valné hromadě ustaví likvidační komise,
která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku spolku.

Tyto stanovy byly schváleny zakládající schůzí CIVINET dne 6. 10. 2014 v Brně.

Jakákoli změna těchto stanov musí být navržena Řídící radou a přijata Valnou hromadou po
schválení Evropskou komisí.
CIVINET Česká a Slovenská republika
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Česká republika
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