Vnitřní řád Rady ředitelů (dále jen RŘ)
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP)
•

Základní statut RŘ je upraven Stanovami AOBP článek VII písm. E.

•

Vrcholným orgánem je Shromáždění členů RŘ, které se koná jedenkrát za dva roky
(nebo podle potřeby), a je na něm volen předseda a místopředseda.

•

RŘ na svých jednáních (Shromáždění RŘ, zasedání sekce) rozhoduje prostou
většinou přítomných členů.

•

Materiální a finanční náklady na činnost v RŘ nesou její členové.

•

RŘ je orgánem, jehož základní filosofií je iniciativa zdola nahoru, to znamená
především od členů RŘ. Činnost RŘ je soustředěna do práce Sekcí, které v rámci
své odborné kompetence řeší aktuální otázky v rámci své působnosti.











Sekci mohou založit minimálně tři členové RŘ na základě inciativy některého z
nich. Na prvním svém ustavujícím zasedání zvolí předsedu a vyhotoví návrh na
zřízení sekce. O vzniku sekce rozhodne Prezidium AOBP. Toto si vyhrazuje právo
nesouhlasit se vznikem za předpokladu, že sekce s obdobnou náplní již v RŘ
existuje.
Práci v sekci vykonávají členové RŘ osobně, případně pro zvýšení odbornosti
Sekce mohou za sebe jmenovat příslušného specialistu.
V čele každé Sekce stojí příslušný předseda sekce, který je volen z řad členů
Sekce. Návrh na předsedu může dát kterýkoliv člen Sekce.
Každý člen RŘ má možnost vstoupit do jakékoliv sekce a i z ní vystoupit. Děje se
to oznámením předsedovi dané Sekce a zasláním emailové kopie na Sekretariát
AOBP.
Jednání Sekce se může účastnit zástupce Prezidia AOBP nebo Úřadu AOBP.
Z každého jednání RŘ nebo Sekce je pořízen zápis. Jedna kopie zápisu je
zasílána v elektronické podobě na Sekretariát AOBP.
Zpráva o činnosti Sekcí je předmětem jednání Shromáždění členů RŘ.
V případě dlouhodobé nečinnosti Sekce může Prezidium AOBP rozhodnout o
jejím zrušení.
Aktuální složení RŘ a jednotlivých sekcí zveřejňuje AOBP na svých webových
stránkách.

Schváleno na Shromáždění RŘ dne 13.3.2014

Ing. Jaroslav Mráz
předseda RŘ

