ČESKÁ SPOLEČNOST PRO DOPRAVNÍ PRÁVO
VÁS ZVE NA ČLENSKOU SCHŮZI
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi České společnosti pro dopravní právo
(dále jen „ČSDP“), která se koná ve čtvrtek, dne 2. prosince 2021 od 14.00, v zasedací
místnosti Univerzity Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Vzdělávací a informační
pracoviště, Pod výtopnou 367/2, Praha 8-Karlín.
Předsednictvo ČSDP na své schůzi dne 14.10.2021 rozhodlo, že členská schůze se bude
konat smíšenou formou, tj. členové ČSDP se mohou účastnit této schůze v místě jejího konání,
případně se připojit přes Teams.
V místnosti, z níž bude schůze organizována, budou přítomni minimálně členové
předsednictva, čestný předseda JUDr. Václav Roubal, zástupce společnosti Česmad Bohemia
(Ing. Jan Medveď / Mgr. Vojtěch Hromíř/ Mgr. Jan Svoboda), revizorka Ing. Petra Dokládalová,
dále předpokládáme přítomnost zástupce SSL (Ing. Petr Rožek, Ph.D.) a šéfredaktora
Dopravních novin (PhDr. Milan Frydryšek, CSc.).
Program schůze
1) Zahájení (úvod)
2) Volba zapisovatele/ověřovatele členské schůze
3) Schválení zprávy o hospodaření spolku za období od poslední členské schůze, tj. od
17.10.2020
4) Schválení plánu činnosti na další rok /Dlouhodobý výhled činnosti
5) Seminář + konference k oslavám 20.výročí založení ČSDP
6) Diskuze
7) Různé
8) Závěr
Prosíme Vás, abyste nám nejpozději do 15.11.2021 sdělili na náš email, zda se členské
schůze zúčastníte fyzicky, či zda se hodláte připojit přes Teams. Pokud zvolíte formu
elektronického připojení sdělte nám laskavě, zda se připojíte z emailu, na který Vám byla
odeslána tato pozvánka, případně, zda se chcete připojit z jiné adresy (potom prosíme o její
sdělení). Na danou elektronickou adresu Vám pak krátce před konáním schůze zašleme link
k připojení.

Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že nedostaví-li se na schůzi nadpoloviční většina členů
spolku (tím je míněna fyzická účast anebo připojení virtuálně přes Teams), v souladu s článkem
7, písm. h) stávajících stanov Vás tedy zároveň zveme i na případnou náhradní členskou schůzi,
jenž bude svolána po uplynutí 15-ti minut, a to s totožným programem.
Pokud by v průběhu následujících dnů (a to až do data konání schůze) došlo k zásadním
změnám epidemiologického vývoje, budeme Vás neprodleně informovat. V každém případě
však, pokud to situace dovolí, členská schůze se takto bude konat, a to i pokud by, stejně
jako v minulém roce, mohlo být v místnosti konání /vysílání pouze předsednictvo ČSDP a
ostatní shora zmíněné osoby.
Samozřejmě bychom se s Vámi se všemi rádi setkali "fyzicky", chápeme však, že Vám to
Vaše osobní/ pracovní aktivity nemusí dovolit. Byli bychom však rádi, pokud bychom se s Vámi
mohli setkat alespoň virtuálně.
Nebudete-li se moci členské schůze zúčastnit (a to v případě fyzické účasti či
virtuálního připojení), zvažte prosím možnost zplnomocnit k hlasování na členské schůzi,
některého z členů předsednictva, případně jiného člena ČSDP, s nímž jste v kontaktu a o
němž víte, že se členské schůze zúčastní, či jinou osobu, jenž je ochotna se za Vás zúčastnit
členské schůze. V takovém případě použijte prosím návrh plné moci, který je přílohou této
pozvánky. Podepsanou plnou moc laskavě doručte nejdříve elektronicky emailem a následně
poštou na adresu sídla spolku, případně ji předejte vhodným způsobem svému
zplnomocněnci, kterého si zvolíte, a jenž nám Vaši plnou moc doručí nejpozději před
počátkem členské schůze.
V případě konání členské schůze pouze přes Teams zašlete prosím tuto plnou moc na
adresu: Česká společnost pro dopravní právo, Severozápadní IV 439/4, 141 00 Praha 4, a to
nejpozději do 5-ti dnů před konáním členské schůze.
Děkujeme Vám za zprávu a věříme, že se s Vámi 2.12.2021 uvidíme fyzicky, případně
s některými z Vás alespoň přes Teams

S přátelským pozdravem

JUDr.Vladimír Handl, předseda předsednictva ČSDP
V Praze, dne 26.10.2021

