Podmínky kandidatury na funkci předsedy ČSV a člena ÚKK ČSV
pro funkční období 2021 - 2025
(pro zasedání RV ČSV)
A. Podmínky kandidatury na předsedu ČSV
1. Na funkci předsedy může kandidovat pouze člen ČSV, který je členem svazu minimálně
posledních 5 let nepřetržitě, není v soudním sporu s ČSV a poslední 2 roky nebyl ve funkci
výkonného orgánu jiného včelařského spolku, je bezúhonný, není v insolvenci a nemá po
lhůtě splatnosti závazky vůči FÚ, ČSSZ a ZP.
2. Návrh na kandidáta na předsedu ČSV podává okresní organizace ČSV, v jejímž regionu je
kandidát řádným členem.
3. Navrhovaný kandidát kandidaturu přijme, doloží svůj profesní životopis s vyplněným
informačním listem a výpis z rejstříku trestů, který ke dni voleb nesmí být starší 3 měsíců.
4. Návrh na kandidáta dle bodu 2 a dokumenty dle bodu 3 musí být doručeny do 31. 10. 2021.
5. Budou přijaty pouze kandidatury písemné a doručené osobně nebo prostřednictvím pošty na
adresu sekretariátu RV ČSV (Křemencova 8, 115 24 Praha 1) nebo zaslané přes datovou
schránku. Přijata bude též kandidatura zaslaná e-mailem na adresu sekretariat@vcelarstvi.cz
za podmínky, že originální dokumenty budou do týdne doloženy.
6. Nesplnění termínu jakož i dalších podmínek kandidatury znamená, že návrh kandidáta bude
odmítnut.

***************************************************************************

B. Podmínky kandidatury na člena ÚKK ČSV
1. Na funkci člena ÚKK může kandidovat pouze člen ČSV, který je členem svazu minimálně
posledních 5 let nepřetržitě, není v soudním sporu s ČSV a poslední 2 roky nebyl ve funkci
výkonného orgánu jiného včelařského spolku, je bezúhonný, není v insolvenci a nemá po
lhůtě splatnosti závazky vůči FÚ, ČSSZ a ZP.
2. Návrh na kandidáta na člena ÚKK podává okresní organizace, v jejímž regionu je kandidát
řádným členem. Doporučuje se, aby za každý kraj byl alespoň jeden kandidát.
3. Navrhovaný kandidát kandidaturu přijme, doloží svůj profesní životopis s vyplněným
informačním listem a výpis z rejstříku trestů, který ke dni voleb ne smí být starší 3 měsíců.
4. Návrh na kandidáta dle bodu 2 a dokumenty dle bodu 3 musí být doručeny do 31. 10. 2021.
5. Budou přijaty pouze kandidatury písemné a doručené osobně nebo prostřednictvím pošty na
adresu sekretariátu RV ČSV (Křemencova 8, 115 24 Praha 1) nebo zaslané přes datovou
schránku. Přijata bude též kandidatura zaslaná e-mailem na adresu sekretariat@vcelarstvi.cz
za podmínky, že originální dokumenty budou do týdne doloženy.
6. Nesplnění termínu jakož i dalších podmínek kandidatury znamená, že návrh kandidáta bude
odmítnut.
7. V případě nenaplnění kandidátky v potřebném počtu dle stanov do uvedeného termínu
rozhodne o dalším postupu zasedání RV ČSV v listopadu 2021.

