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Oběžník č. 3/2019 
 

Český svaz včelařů, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 

Tel. 224934082, e-mail info@vcelarstvi.cz 

Vydáno: 16. 12. 2019 

 

Určeno všem organizačním jednotkám ČSV, z.s. (ČSV) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Výroční členské schůze základních organizací  

Českého svazu včelařů, z. s., v roce 2020 
 

Ve dnech 12. - 13. 12. 2020 se bude konat v Praze XI. sjezd ČSV, z. s., kterému budou 

předcházet okresní konference a výroční členské schůze základních organizací s volbou 

orgánů ZO ČSV, z. s. (dále též ZO).  

Termíny konání VČS stanovil RV svým listopadovým usnesením 2019 na leden – březen 

2020. Klíč pro počet delegátů na okresní konference stanovil na - 1 delegát na 25-40 členů i 

započatých. Okresní výbor stanoví přesný klíč z tohoto rozmezí podle svých možností a 

podmínek a neprodleně jej oznámí svým základním organizacím. 

Podmínky konání výroční členské schůze ZO ČSV, z. s., zakotvují zejména stanovy ČSV, z. 

s., aktuální znění najdete na webu ČSV www.vcelarstvi.cz, a to konkrétně v ustanovení čl. 12 

-členská schůze (výroční členská schůze) a  čl. 13 - výbor.  

 

Článek 12 

Členská schůze (výroční členská schůze) 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem základní organizace. 

2. Členskou schůzi svolává výbor. Výroční členská schůze se koná jednou v roce. Členskou 

schůzi svolává výbor podle potřeby základní organizace. Výbor je povinen svolat členskou 

schůzi požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů základní organizace. 

3. Svolání členské schůze oznamuje výbor členům alespoň 5 dnů předem písemnými 

pozvánkami nebo jiným prokazatelným způsobem. 

4. Členskou schůzi řídí předseda nebo místopředseda, popř. výborem pověřený člen základní 

organizace. 

5. Výroční členská schůze: 
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a) projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti, jejíž součástí je zpráva o 

hospodaření, přehled nemovitého a movitého majetku, pohledávek a závazků, 

stav účtu a pokladny a zprávu kontrolní komise, 

b) projednává a schvaluje zaměření činnosti a hospodářský rozpočet na běžný rok, 

c) stanovuje počet členů orgánů základní organizace, 

d) volí a odvolává členy výboru a členy kontrolní komise základní organizace, 

případně jednoho kontrolora (viz článek 14 odst. 1 stanov), 

e) ustavuje na návrh výboru odborné komise a volí a odvolává jejich členy a 

včelařské důvěrníky, 

f) volí delegáty na okresní konferenci a jejich náhradníky, 

g) navrhuje kandidáty do okresních orgánů a prostřednictvím orgánů okresní 

organizace navrhuje kandidáty do ústředních orgánů z řad členů, které vede 

v evidenci, 

h) schvaluje část členských příspěvků, která je příjmem základní organizace, může 

stanovit také zápisné novým členům svazu, 

i) stanovuje registrační příspěvky.   Může je stanovit na člena maximálně do výše 

příspěvku na vlastního člena, který je příjmem základní organizace. Podrobnosti 

upraví vnitřní svazová směrnice.  

6. Členská schůze: 

a) projednává a schvaluje průběžné zprávy o činnosti základní organizace a výboru, 

b) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena výborem základní organizace, není-li 

ve stanovách uvedeno jinak, 

c) jedná a rozhoduje o záležitostech, které příslušejí výroční členské schůzi, v případě, 

kdy je potřeba tyto záležitosti projednat a rozhodnout před svoláním výroční členské 

schůze. 

7. Nedostaví-li se na členskou schůzi (výroční členskou schůzi) základní organizace ani půl 

hodiny po určené době zahájení více než polovina členů, ukončí předsedající řádnou 

členskou schůzi a zahájí náhradní členskou schůzi, která je schopná se usnášet, jen je-li 

přítomna alespoň čtvrtina členů. Náhradní členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou 

přítomných. Program náhradní členské schůze musí být totožný jako program svolané 

řádné členské schůze. Ustanovení čl. 39, odst. 1 a 2 tím není dotčeno.  

 

Článek 13 

Výbor 

 

1. Výbor je statutárním orgánem základní organizace. 

2. Výbor je odpovědný členské schůzi. Volí předsedu, případně místopředsedu, 

jednatele a pokladníka. 

3. Výboru jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není těmito stanovami 

nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci svěřena jinému orgánu základní organizace. 

4. Výbor:  

a) řídí činnost základní organizace, 

b) koordinuje činnost odborných komisí nebo referentů a včelařských důvěrníků, 

c) podává členské schůzi zprávu o činnosti, 

d) svolává členskou schůzi, 

e) rozhoduje o přijetí členů do svazu a o jejich vyloučení,  

f) vede členskou evidenci. 

g) rozhoduje o opatřeních za porušení stanov a usnesení orgánů svazu. 

5. Výbor základní organizace je nejméně tříčlenný, ve složení předseda, jednatel a 

pokladník. Podle rozhodnutí členské schůze základní organizace a potřeb 
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základní organizace může být počet členů výboru navýšen a zřízeny především 

funkce např. místopředsedy/ů, nákazového referenta, chovatelského referenta, 

referenta pro začínající včelaře a mládež, referenta pro vzdělávání apod.  Výbor 

může pověřit další členy vedením odborných komisí nebo funkcemi referentů. 

6. Schůze výboru svolává a řídí předseda nebo z jeho pověření či rozhodnutí výboru jiný 

pověřený člen. Schůze výboru musí být svolána, požádá-li o to alespoň třetina členů 

výboru. 

7. Neodkladné záležitosti, které příslušejí výboru, může vyřídit předseda spolu 

s jednatelem nebo pokladníkem. Následně o nich informují výbor. V době 

nepřítomnosti předsedy nebo z pověření má tyto pravomoci jiný pověřený člen výboru, 

v případě zřízení funkce místopředsedy pak tento místopředseda. 

 

Článek 34 

Ustavování funkcionářů do orgánů svazu 

 

1. Funkcionáři jsou do orgánů svazu a pobočných spolků voleni nebo z nich odvoláváni 

tajným hlasováním nebo veřejným hlasováním, pokud se tak usnese příslušný orgán. 

2. Funkce v orgánech svazu jsou dobrovolné. Nejsou vykonávány v pracovně právním 

vztahu. 

3. Pokud se tak orgán svazu rozhodne, může být do něj zvolen jen ten funkcionář, který 

prokáže svou trestní bezúhonnost. 

4. Volby členů do volených orgánů svazu jsou platné, hlasovala-li pro ně více než 

polovina přítomných s hlasem rozhodujícím. 

5. Funkční období orgánů svazu a pobočných spolků je pětileté. Členové volených 

orgánů se ujímají svých funkcí ode dne volby na stanovené funkční období uvedené 

ve stanovách. Členové volených orgánů zůstávají ve svých funkcích  

a) až do zvolení nových členů orgánu, nebo  

b) do doby stanovené v rozhodnutí o odvolání z funkce, nebo 

c) do uplynutí dvou měsíců ode dne doručení rezignace příslušnému orgánu, nebo  

d) do doby dle dohody o ukončení funkce.  

Podrobnosti stanoví interní svazový předpis. 

6. Mandát funkcionáře zvoleného namísto funkcionáře, jehož mandát zanikl předčasně, 

končí s původním mandátem orgánu, do něhož byl funkcionář zvolen.  

 

 

Článek 36 

Zásady činnosti a jednání orgánů svazu 

 

1. Všechny orgány svazu jsou usnášeníschopné, je-li přítomna více než polovina všech 

jejich členů, není-li ve stanovách stanoveno jinak. Člen voleného orgánu vykonává 

svou funkci osobně. Zastoupení se nepřipouští. 

2. Usnesení orgánů svazu je platné, hlasovala-li pro něj více než polovina přítomných s 

hlasem rozhodujícím, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. Každý člen má jeden 

hlas. 

3. Usnesení sjezdu o zrušení svazu je platné, hlasovaly-li pro něj nejméně tři čtvrtiny všech 

delegátů sjezdu. 

4. Usnesení RV ČSV podle čl. 25 odst. 2 písm. o) a odst. 4 je platné, hlasovaly-li pro ně více 

než dvě třetiny všech členů RV. 

5. Poklesne-li aktuální počet členů RV pod 80 % počtu stanoveného sjezdem, není možné 

hlasovat o věcech dle odst. 4. 
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6. O usnesení a závěrech z jednání orgánů svazu se rozhoduje veřejným hlasováním 

nebo tajným hlasováním, pokud se tak usnese příslušný orgán.  

7. Usnesení a rozhodnutí vyšších orgánů svazu, vydaná v souladu se stanovami a dalšími 

svazovými normami, jsou závazná pro nižší orgány svazu a členy svazu. 

8. Z každého jednání orgánu svazu se pořizuje písemný zápis, jehož součástí je i 

případné usnesení. Obsah zápisu se projednává a schvaluje na následném zasedání 

orgánu. Pro zápis ze sjezdu a z konferencí se stanovují ověřovatelé zápisu. 

 

Dále pak průběh členských schůzí ZO ČSV, z. s., upravují:  

 

DOPORUČENÝ JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ZO ČSV, z.s. 

 

A) Doporučený 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 SCHŮZE (VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE) 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  

řetina členů ZO ČSV. Výbor je povinen oznámit termín konání členské schůze všem 

členům přímo nebo prostřednictvím včelařských důvěrníků nejméně pět dní předem. 

2. Pravomoc členské schůze je zakotvena v článku 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.  
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Čl. III. 

VÝBOR ZO ČSV 

 

1. Podle článku 13, odst. 1 Stanov je výbor ZO ČSV statutárním orgánem ZO. Ten 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 článku 13 Stanov.  

5. Ze schůze výboru se pořizuje písemný zápis, jehož součástí je též přijaté usnesení. Obsah 

zápisu se schvaluje na následujícím jednání výboru.  

 

 

Čl. IV. 

KONTROLNÍ KOMISE, KONTROLOR ZO ČSV 

 

1. Podle stanov článku 14, odst. 1 je kontrolní komise, případně kontrolor kontrolním 

orgánem ZO.  

2. Pravomoc KK ZO ČSV je zakotvena v článku 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) doporučený Volební řád ZO ČSV, z.s.:  

 

1. Základní organizace Českého svazu včelařů (ZO ČSV) volí na výroční členské schůzi 

(popř. na členské schůzi): 

a) členy výboru do počtu stanoveného členskou schůzí,  

b) členy kontrolní komise do počtu stanoveného členskou schůzí,  

c) členy členskou schůzí ustavených odborných komisí nebo referenty pro odbornou 

činnost, 

d) včelařské důvěrníky,  

e) delegáty na okresní konferenci.  

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.  

5. Výbor ZO volí předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka, popř. další funkce, které 

jsou pro chod ZO ČSV nezbytné  

6. Volby se provádí tajným hlasováním, pokud se příslušný orgán ZO neusnese jinak.  

7. 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.  
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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 (výroční členskou schůzi) základní organizace ani půl 

hodiny po určené době zahájení více než polovina členů, ukončí předsedající řádnou 

členskou schůzi a zahájí náhradní členskou schůzi, která je schopná se usnášet, jen je-li 

přítomna alespoň čtvrtina členů. Náhradní členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou 

přítomných. Program náhradní členské schůze musí být totožný jako program svolané 

řádné členské schůze. Ustanovení čl. 39, odst. 1 a 2 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. 

 

 

DOPORUČENÝ PROGRAM VÝROČNÍCH ČLENSKÝCH SCHŮZÍ (DÁLE JEN 

VČS) VE SJEZDOVÉM ROCE 2020: 

 

1) Zahájení  

VČS zahajuje a v jejím průběhu řídí předseda nebo místopředseda, popř. výborem 

pověřený člen ZO, který také zpravidla seznamuje VČS s účastí a její schopností usnášet 

se (pokud nebyla zvolena mandátová komise). 

2) Schválení programu 

Program VČS, který navrhuje výbor ZO, předkládá k projednání a schválení VČS 

zpravidla řídící schůze. 

3) Volba volební, mandátové a návrhové komise  

Pracovní komise nejsou povinné. Zejména ZO s malým počtem členů pracovní komise volit 

nebudou, jejich práci obstará řídící schůze. Pokud si ZO pracovní komise zvolí, měly by 

být tříčlenné. Pracují souběžně, takže by funkce v komisích neměly být kumulovány. 

Členem volební komise nemůže být člen, který na funkci v ZO kandiduje.  

4) Zpráva o činnosti a hospodaření ZO ČSV, z. s., za uplynulé volební období  

Návrh této zprávy zpracovává výbor ZO. Součástí této zprávy je též výroční zpráva o 

hospodaření a kontrola plnění usnesení z předchozí VČS. 

5) Zpráva kontrolní komise (kontrolora) ZO ČSV, z. s., za uplynulé volební období  

Zprávu KK předkládá VČS předseda nebo pověřený člen KK, resp. kontrolor. Tato zpráva 

zahrnuje též návrhy opatření z výsledků kontrol. 

6) Vystoupení zástupce OO ČSV, z. s., eventuálně člena RV ČSV, z. s.  

7) Předání ocenění členům a funkcionářům 

Tento bod vložit do programu v případě, že ZO chce některé své členy nebo funkcionáře 

ocenit 

8) Návrh činnosti a rozpočtu ZO ČSV, z. s., na rok 2020 

Návrh zpracovává výbor ZO s přihlédnutím k předchozí činnosti a potřebám v dalším 

období.  

9) Schválení příspěvků na činnosti ZO ČSV (členové: příspěvek na člena, příspěvek na 

včelstvo, registrovaní členové: příspěvek na člena, léčení-náklady na včelstvo) 

10) Diskuse k předneseným zprávám  

11) Volba orgánů ZO ČSV, z. s.  

V tomto bodě VČS nejprve stanoví počet členů výboru a KK, poté pokud bude návrh na 

provedení voleb aklamací, musí veřejnou volbu VČS nejprve schválit, pak zvolí členy 
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výboru, členy KK (nebo kontrolora). Návrh předkládá buď volební komise (pokud je 

ustavena) nebo řídící schůze. 

12) Volba delegátů a jejich náhradníků na okresní konferenci ČSV, z. s., návrh kandidátů do 

okresních orgánů (výbor OO, předsednictvo OO, OKK)  

V tomto bodě VČS zvolí delegáta(y) dle stanoveného klíče, který určí okresní výbor 

v rozmezí 1:25 – 1:40 členů i započatých podle možností dané okresní organizace, a 

jednoho náhradníka, a navrhne kandidáty do výboru OO, předsednictva a OKK. Návrh 

předkládá buď volební komise (pokud je ustavena) nebo řídící schůze. 

13) Volba místních důvěrníků  

V tomto bodě VČS zvolí důvěrníky dle místních potřeb ZO. Návrh předkládá buď volební 

komise (pokud je ustavena) nebo řídící schůze. 

14) Schválení odměn členů výboru a místních důvěrníků (dle podmínek v ZO ČSV) 

15) Usnesení  

16) Závěr  

 

Důležitým dokumentem pro další činnost ZO je usnesení z VČS, jehož návrh předkládá 

návrhová komise. Pokud není návrhová komise, předkládá návrh usnesení řídící schůze. 

Výčet odborných komisí je uveden jen například, je na ZO, jaké si ustaví. Pro názornost je 

uvedena ukázka toho, jak by návrh usnesení z VČS mohl vypadat: 

 

USNESENÍ 

z výroční členské schůze ZO ČSV .................................................. 

konané dne …………..., v ……………... 

Přítomnost:  

Z počtu ….... řádných členů organizace je přítomno .... členů, což je ... % a proto schůze je / 

není usnášeníschopná.  

Členská schůze v úvodu jednání schválila program jednání a zvolila návrhovou komisi ve 

složení: …………………………………………………………………….……… a po diskuzi 

a připomínkách na závěr svého jednání přijala následující usnesení: 

Členská schůze 

I. Schválila 

a) Zprávu o činnosti a hospodaření za r. …….. 

b) Rozpočet na r. ………. 

c) Zprávu o činnosti kontrolní komise (kontrolora) za r. ………, 

d) Příspěvky na činnost ZO ČSV: 

da) členové ZO ČSV: 

členský příspěvek  na činnost ve výši    

      ……..……..Kč/včelstvo,  

      …………… Kč na člena,  

Zápisné pro nové členy ve výši ………. Kč, 

db) registrovaní členové: 

 registrační příspěvek ve výši ……. Kč na člena,  

 

II.  Stanovila  

a) počet členů výboru na………..  

b) počet členů kontrolní komise na ……….., nebo stanovila, že kontrolní činnost bude 

vykonávat kontrolor 

 

III. Ustavila tyto odborné komise ve složení: 

Komise pro zdraví včel: jméno a příjmení ……………. 
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Komise osvětová: jméno a příjmení ……… 

 Komise pro práci s mládeží: jméno a příjmení ……… 

IV. Zvolila  

a) členy výboru př.  …….....   

b) delegáty na okresní konferenci př.: …………. 

c) náhradníka na okresní konferenci př. ……. 

c) důvěrníky: 

 

VI. Navrhuje tyto kandidáty  

a) do výboru OO ČSV př.  ………… 

b) do okresní kontrolní komise: př. …………………. 

c) do Republikového výboru př. ……….. 

d) do Ústřední kontrolní komise př. ……… 

 

VII. Ukládá 

a) zajištění, popř. plnění konkrétních dílčích úkolů a povinností orgánům, 

funkcionářům a členům ZO, které vyplývají z přijatého zaměření činnosti a rozpočtu 

ZO. 

 

Usnesení bylo přijato s výsledkem hlasů   

 

PRO ……..   PROTI ……..  ZDRŽEL SE ...........  

 

Předseda návrhové komise, byla-li zvolena, jinak podepisuje zapisovatel: 

 

jméno a příjmení  podpis 

 
Ke konkrétním bodům vzoru usnesení: 

Schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna více než polovina členů, případně je po půl hodině 

zahájena náhradní schůze, která je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň čtvrtina členů. 

ZO si může stanovit oba způsoby výběru členského příspěvku, nebo jen ze včelstva, nebo jen ze člena. 

O výši členského příspěvku nemusí ZO rozhodovat každý rok. Pokud jej nebude měnit, není třeba o 

něm rozhodovat. Zápisné je možnost, nikoli povinnost výběru základní organizací. 

Výše registračního příspěvku může být maximálně ve výši členského příspěvku na člena, členský 

příspěvek ze včelstva se nepřipouští. 

Pokud se týče stanovení počtu členů kontrolní komise, může si ZO stanovit i jen jednoho kontrolora. 

K volbě členů orgánů samozřejmě platí, že ten, kdo volí i odvolává, takže členská schůze může odvolat 

z funkce jak člena výboru, tak člena kontrolní komise. Volby podle stanov probíhají tajně. Pokud bude 

chtít VČS způsob voleb veřejný, musí si to před započetím voleb odhlasovat. 

Výčet odborných komisí je jen příkladný a záleží na každé ZO, zda a jaké komise si ustaví. 

Členská schůze rozhoduje též o odvolání svých členů proti vyloučení výborem (výbor členy přijímá a 

také vylučuje). 

 

Po výroční členské schůzi by měla následovat schůze nově zvoleného výboru, která by měla 

být pouze volební, tj. měla by zvolit funkcionáře výboru. Rozdělení funkcí je na dohodě 

zvolených členů výboru. Referenti pro odborné úseky jsou uvedeni jen například, je na ZO, 

jaké si zvolí. Ze schůze je nutno zajistit: 

a) prezenční listinu s podpisy přítomných 

b) zápis s popisem procesu volby (zapsat počty hlasujících). Důležité je usnesení  - pro 

názornost je uvedena ukázka toho, jak by návrh usnesení ze schůze výboru mohl 

vypadat: 
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USNESENÍ 

z jednání Výboru ZO ČSV .................................................. 

konané dne …………..., v ……………... 

Přítomni (kolik členů je přítomno z kolika členů celkem):  

Omluveni: 

Nepřítomni: 

Schůze výboru je / není usnášeníschopná.  

Výbor 

I. Schválil 

a) Program jednání – volba funkcionářů výboru 

b) Způsob voleb aklamací (tento způsob se schvaluje jen, pokud se členové 

výboru rozhodnou volit veřejným hlasováním, jinak se o tajné volbě 

nerozhoduje – vyplývá to ze stanov) 

II. Zvolil 

a) Předsedou př.  

b) Místopředsedou př.  

c) Jednatelem př.  

d) Pokladníkem př. 

e) Referentem pro zdraví včel př.  

f) Referentem pro mládež př.  

g) Referent pro osvětu a vzdělávání př.  

 

Usnesení bylo přijato s výsledkem hlasů   

 

PRO ……..   PROTI ……..  ZDRŽEL SE .............  

 

Zapsal: jméno a příjmení                      podpis 

 

Pokud ZO zvolí kontrolní komisi, musí se komise stejně jako výbor po konání VČS sejít a 

zvolit svého předsedu a místopředsedu. Z tohoto jednání udělá zápis, aby byl pro spolkový 

rejstřík podklad k zápisu funkcí v KK. 

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ VÝROČNÍCH ČLENSKÝCH SCHŮZÍ VE 

SJEZDOVÉM ROCE  2020:  

 

1) Výbor ZO ČSV, z. s., stanoví přesný termín a místo konání VČS. Termín konání VČS 

oznámí příslušné OO ČSV, z. s., nejpozději do 15. 1. 2020.  

2) Výbor ZO ČSV, z. s., vypracuje zprávu o činnosti ZO za uplynulé volební období, KK 

(kontrolor) vypracuje vlastní zprávu.  

3) Výbor ZO ČSV, z. s., sestaví návrh kandidátky orgánů ZO po projednání s navrhovanými 

členy ZO.  

4) Výbor ZO ČSV, z. s., připraví jmenovitý návrh příslušného počtu delegátů na okresní 

konferenci ČSV, z. s., Počet delegátů je stanoven tak, že na každých i započatých 25 - 40 

členů ZO je volen jeden delegát a za každou ZO jeden náhradník. Klíč stanoví okresní 

výbor v uvedeném rozmezí 1:25 - 1:40 i započatých a svým ZO jej neprodleně oznámí. 

5) Po ukončení VČS se sejdou členové nově zvoleného výboru ZO a zvolí předsedu, 

místopředsedu, jednatele a pokladníka (tyto čtyři uvedené funkce nelze vzájemně 

kumulovat), popřípadě další potřebné funkcionáře (jako zdravotního referenta, referenta 

pro mládež, popř. další). KK si zvolí předsedu a místopředsedu.  
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6) Do čtrnácti dnů po konání výroční členské schůze zašle výbor ZO kopii zápisu z VČS 

spolu se seznamem delegátů (včetně náhradníka) na okresní konferenci příslušné OO 

ČSV, z. s., a kandidáty do okresních orgánů, popř. návrhy kandidátů do vyšších 

svazových orgánů 

7) Do čtrnácti dnů po konání VČS provede ZO v případě změn ve funkcích ve výboru ZO 

tyto změny v CIS 

8) Do čtrnácti dnů po konání VČS požádá ZO ohledně změn v osobách předsedy, jednatele, 

pokladníka, kontrolní komise nebo kontrolora, případně změn funkčního období u těchto 

funkcionářů sekretariát RV o nový registrační list. 

9) Současně zpracuje příslušné podklady pro zápis do spolkového rejstříku (čestná 

prohlášení zvolených funkcionářů, zápisy z VČS resp. výboru, kontrolní komise nebo 

kontrolora). Čestná prohlášení všech zvolených funkcionářů, tj. nových i těch, kteří již ve 

spolkovém rejstříku jsou a byli opět zvoleni, je nutno znovu vyplnit, podepsat a podpisy 

nechat úředně ověřit i pro nastávající volební období. 

 

 

 

Mgr. Jarmila Machová, v.r.       Ing. Petr Šerák, v.r. 

předsedkyně         tajemník 


