VZOROVÝ
JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ZO ČSV, z.s.
A) Vzorový jednací řád ZO ČSV, z.s.:
Čl. I.
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSV

1. Podle Stanov ČSV, z.s. (stanovy) je základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. (ZO)
nejdůležitější organizační jednotkou Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV). Ta má v rámci
stanov oprávnění jednat, nabývat práv a zavazovat se svým jménem.
2. Za ZO ČSV jedná jejím jménem samostatně předseda nebo jednatel. Písemnosti podepisují
předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a jednatel (v jeho nepřítomnosti výborem
pověřený člen).
Čl. II.
ČLENSKÁ SCHUZE (VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHUZE) ZO ČSV

1.

Nejvyšším orgánem ZO ČSV je členská schůze (výroční členská schůze), kterou svolává
výbor podle plánu práce nebo podle potřeby, popř. požádá-li o její svolání alespoň jedna
třetina členů ZO ČSV. Výbor je povinen oznámit termín konání členské schůze všem
členům přímo nebo prostřednictvím včelařských důvěrníků nejméně sedm dní předem.

2.

Pravomoc členské schůze je zakotvena v čl. 12 stanov;

3.

Členskou schůzi řídí předseda nebo místopředseda, popř. výborem pověřený člen ZO ČSV.

4.

Členská schůze se řídí programem schváleným členskou schůzí. Návrh programu
zpracovává a předkládá výbor ZO ČSV.

5.

Členská schůze schvaluje usnesení, jehož návrh zpracovává a předkládá zpravidla tříčlenná
návrhová komise zvolená členskou schůzí.

6.

O usnesení a závěrech členské schůze se rozhoduje veřejným hlasováním, pokud se členská
schůze neusnese jinak.

7.

Usnesení členské schůze je přijato, hlasovala-li pro něj více jak polovina členů ZO
přítomných na členské schůzi. Pro platnost usnesení o zániku ZO ČSV s likvidací se
vyžaduje, aby pro něj hlasovalo více jak dvě třetiny všech členů ZO ČSV.

8.

Z každé členské schůze se pořizuje písemný zápis, jehož součásti je i usnesení. Zápis
pořizuje zapisovatel.
Čl. III.
VÝBOR ZO ČSV

1. Podle čl. 13 odst. 1 stanov je výbor ZO ČSV statutárním orgánem ZO, který řídí její činnost
mezi členskými schůzemi.

2. Zasedání výboru svolává a řídí předseda nebo jiný člen pověřený předsedou či rozhodnutím
výboru. Schůze výboru musí být svolána, požádá-li o její svolání alespoň třetina členů
výboru.
3. Zasedání výboru se řídí programem schváleným výborem.
4. Pravomoc výboru je zakotvena v čl. 13 stanov.
5. Ze schůze výboru se pořizuje písemný zápis, jehož součástí je též přijaté usnesení. Obsah
zápisu se schvaluje na následujícím jednání výboru.
6. Pro ukládání opatření při porušení povinností členů ČSV a pro řešení sporů platí čl. 8 stanov.
Čl. IV.
KONTROLNÍ KOMISE, KONTROLOR ZO ČSV

1. Podle čl. 14 odst. 1 stanov je kontrolní komise (KK), případně kontrolor kontrolním
orgánem ZO.
2. Pravomoc KK ZO ČSV je zakotvena v čl. 14 stanov.
3. Zasedání, jednání, schopnost usnášet se a platnost usnesení KK se řídí stanovami a
přiměřeně ustanoveními tohoto jednacího řádu, která jsou platná pro výbor ZO.
4. Předseda KK ZO nebo jí pověřený člen, případně kontrolor je oprávněn se zúčastňovat
jednání výboru s hlasem poradním.

B) Vzorový volební řád ZO ČSV, z.s.:
1.

Základní organizace Českého svazu včelařů (ZO ČSV) volí na členské schůzi:
a) členy výboru do počtu stanoveného členskou schůzí,
b) členy kontrolní komise do počtu stanoveného členskou schůzí, nebo kontrolora,
c) členy členskou schůzí ustavených odborných komisí nebo referenty pro odbornou
činnost,
d) včelařské důvěrníky,
e) delegáty na okresní konferenci a jejich náhradníky.

2. V pravomoci členské schůze je také odvolávat členy orgánů ZO ČSV, referenty pro
odbornou činnost a včelařské důvěrníky.
3. ZO ČSV se při volbě do orgánů a komisí ZO a při volbách referentů pro odbornou činnost,
včelařských důvěrníků a delegátů na okresní konferenci řídí volebním řádem přijatým
členskou schůzí.
4. Návrhy na volbu členů do výše uvedených funkcí předkládá členské schůzi zpravidla
tříčlenná volební komise zvolená členskou schůzí, která přihlíží k návrhům a doporučením
výboru a kontrolní komise ZO ČSV. Volební komise předkládá členské schůzi návrh na
způsob provedení voleb.

2

6. Výbor ZO volí předsedu, případně místopředsedu, jednatele a pokladníka
7. Volby se provádí tajným hlasováním, pokud se příslušný orgán ZO neusnese jinak.
8. Volební období výboru a kontrolní komise ZO ČSV je pětileté. V pravomoci členské
schůze je provádět změny v počtu nebo složení orgánů ZO ČSV i v průběhu
volebního období.

C) Ustanovení společná a závěrečná:
1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna více jak polovina členů ZO ČSV.
Nedostaví-li se na členskou schůzi ani půl hodiny po určené době jejího zahájení více než
polovina členů, předsedající řádnou schůzi ukončí a zahájí náhradní členskou schůzi, která
je schopná se usnášet jen, je-li přítomna alespoň ¼ členů. Ustanovení čl. II. bod 7 části A)
tím není dotčeno.
2. Hlasování, schopnost se usnášet a platnost usnesení výboru se řídí stanovami a přiměřeně
ustanoveními tohoto vzorového jednacího řádu, jež jsou platná pro členskou schůzi s
výjimkou toho, že výbor je usnášeníschopný vždy jen tehdy, je-li přítomna více než polovina
jeho členů.
3. Vzorový jednací a volební řád ZO ČSV nabývá platnosti a účinnosti schválením RV ČSV
26.3.2022. Současně tímto dnem se ruší Vzorový jednací a volební řád ZO ČSV ze dne 13.
8. 2011.

Ing. František Krejčí v.r.
tajemník

Mgr. Jarmila Machová v.r.
předsedkyně
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