
Zaãátek kaÏdého roku probíhá ve znamení pfiíprav
a konání v˘roãních ãlensk˘ch schÛzí (VâS) základních
organizací âeského svazu vãelafiÛ (ZO âSV, popfi. ZO).
B˘vá obvyklé, Ïe v uplynulém období dochází v ZO
k ãetnûj‰ím obmûnám funkcionáfiÛ, ktefií potfiebují ná-
vod, jak ãlenskou schÛzi pfiipravit, jak ji vést a ji zavr‰it
ve formû usnesení. Proto povaÏujeme za úãelné zafia-
dit do této publikace ãlánek JUDr. Jana Havlana, kter˘
se danou problematikou názornû zab˘vá. 

ZáleÏitosti pfiípravy a konání VâS zakotvují zejména:
• stanovy âSV (Vãelafiství ã. 4/2001), 
• vzorov˘ jednací fiád ZO âSV (Vãelafiství ã. 3/1997),
• vzorov˘ volební fiád ZO âSV (Vãelafiství ã. 3/1997).
VâS se koná jednou v roce. Svolává ji podle plánu prá-
ce v˘bor ZO zásadnû po uplynutí bûÏného kalendáfi-
ních roku od konání pfiedchozí VâS, nejpozdûji v prv-
ním ãtvrtletí následujícího kalendáfiního roku. V˘bor
je povinen její konání oznámit ãlenÛm alespoÀ pût dní
pfiedem (zpravidla písemnou pozvánkou s uvedením
návrhu programu, popfi. prostfiednictvím vãelafisk˘ch
dÛvûrníkÛ, tisku ZO nebo jin˘m prokazateln˘m zpÛ-
sobem).

Do programu VâS je v nejbliÏ‰ím období nutno podle
stanov, popfi. podle potfieb ZO zafiadit zejména tyto body:

■ ZAHÁJENÍ
VâS zahajuje a v jejím prÛbûhu fiídí pfiedseda nebo
místopfiedseda, popfi. v˘borem povûfien˘ ãlen ZO,
kter˘ také zpravidla seznamuje VâS s úãastí a její
schopností se usná‰et (pokud nebyla zvolena man-
dátní komise).

■ PROGRAM 
Program VâS, kter˘ navrhuje v˘bor ZO, pfiedkládá 
k projednání a schválení VâS zpravidla fiídící schÛze. 

■ VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
VâS volí návrhovou komisi, která jí pfiedkládá návrh
usnesení.  

Dále VâS podle stanov projednává a schvaluje:

■ V¯ROâNÍ ZPRÁVU O âINNOSTI
Návrh této zprávy zpracovává v˘bor ZO. Souãástí té-
to zprávy je téÏ v˘roãní zpráva o hospodafiení a kon-
trola plnûní usnesení z pfiedchozí VâS.

■ ZPRÁVU KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
Zprávu kontrolní a revizní komise pfiedkládá VâS
pfiedseda nebo povûfien˘ ãlen KRK. Tato zpráva za-
hrnuje téÏ návrhy opatfiení z v˘sledkÛ kontrol a re-
vizí.

■ ZAMù¤ENÍ âINNOSTI A ROZPOâET NA BùÎN¯
ROK
Návrh zpracovává v˘bor ZO s pfiihlédnutím 
k pfiedchozí ãinnosti a potfiebám v dal‰ím období.

■ DISKUSE
Diskuse je zpravidla orientována na pfiednesení
a projednání návrhÛ a pfiipomínek ãlenÛ k ãinnosti
ZO. V pfiípadû pfiítomnosti zástupcÛ vy‰‰ích organi-
zaãních sloÏek (OV, ÚV, popfi. jin˘ch pozvan˘ch hos-
tÛ)  je vhodnû jim dát ãasov˘ prostor pro jejich pfií-
padné vystoupení.
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XX.
VZORY SMLUV, 

INFORMAâNÍ âLÁNKY

VZOROVÁ SMLOUVA
O P¤ÍSUNU VâELSTEV ZA ÚâELEM OPYLOVÁNÍ 
HMYZOSNUBN¯CH ZEMùDùLSK¯CH PLODIN

Její text najdete dále.

VZOROVÁ SMLOUVA
O NÁJMU NEBYTOV¯CH PROSTOR

Její text najdete dále.

P¤ÍPRAVA A KONÁNÍ
V¯ROâNÍCH âLENSK¯CH SCHÒZÍ

ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ
âESKÉHO SVAZU VâELA¤Ò



■ RÒZNÉ
V tomto bodû mohou b˘t projednány, popfi. prove-
deny záleÏitosti podle pfiednesen˘ch návrhÛ, popfi.
potfieb ZO, napfi. pfiedání ocenûní a odmûn ãlenÛm
a funkcionáfiÛm ZO, poskytnutí obãerstvení, vystou-
pení pozvan˘ch s kulturní vloÏkou, aktuální infor-
mace t˘kající se zdravotního stavu vãelstev, provádû-
ní veterinárních opatfiení atp.

V pfiípadû potfieby se do programu VâS zafiazují pod-
le stanov zejména také tyto body:

■ VOLBA A ODVOLÁNÍ ãlenÛ v˘boru, kontrolní
a revizní komise, odborn˘ch komisí a vãelafisk˘ch
dÛvûrníkÛ;

■ SCHVÁLENÍ V¯·E ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ, popfi. zá-
pisného nov˘ch ãlenÛ, které jsou pfiíjmem ZO;

■ STANOVENÍ REGISTRAâNÍCH P¤ÍSPùVKÒ ãle-
nÛ registrovan˘ch vãelstev;

■ USNESENÍ Z VâS.

DÛleÏit˘m dokumentem pro dal‰í ãinnost ZO je usne-
sení z VâS, jehoÏ návrh pfiedkládá návrhová komise.
Pro názornost pfiiná‰íme ukázku toho, jak by návrh na
usnesení z VâS mûl vypadat.

V˘roãní ãlenská schÛze:
1. bere na vûdomí:

a) informaci o úãasti a schopnosti usná‰ení VâS
b) pfiednesené pfiipomínky a návrhy 
c) informace o ãinnosti âSV

d) dal‰í podstatné záleÏitosti, které nespadají do reÏimu
schvalování 

2. schvaluje:
a) zprávu o ãinnosti a hospodafiení ZO
b) zprávu KRK
c) zamûfiení ãinnosti a rozpoãet hospodafiení ZO
d) pfiípadné nové stanovení ãlensk˘ch nebo registraãních

pfiíspûvkÛ
e) odmûny funkcionáfiÛ za uplynulé období
f) pfiípadnou volbu nebo odvolání funkcionáfiÛ ZO
g) pfiípadné pfiijetí nov˘ch ãlenÛ

3. ukládá
a) zaji‰tûní, popfi. plnûní konkrétních dílãích úkolÛ a po-

vinností  orgánÛm, funkcionáfiÛm a ãlenÛm ZO, které
vypl˘vají zejména z pfiijatého zamûfiení ãinnosti
a rozpoãtu ZO.

V˘roãní ãlenská schÛze ZO je jedním z dÛleÏit˘ch
úsekÛ ãinnosti ZO. Proto je potfieba vûnovat její pfií-
pravû, svolání, celkovému obsahu a usnesení vãasnou
a dÛslednou pozornost ãlenÛ orgánÛ ZO tak, aby mûla
dÛstojn˘ a slavnostní prÛbûh. 
Do tohoto ãlánku byly zapracovány záleÏitosti t˘kající
se vût‰iny VâS ZO.

V pfiípadû, Ïe jsou v ZO provozovány nebo zaji‰Èo-
vány dal‰í ãinnosti podle stanov nebo ãinnosti ZO
jako právnické osoby, je zapotfiebí v odpovídajícím
rozsahu tyto zapracovat do programu, jednání
a usnesení VâS.
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