Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

JEDNACÍ ŘÁD
Jednací řád (JŘ) rozvádí ustanovení Stanov Českomoravského svazu chovatelů
poštovních holubů (ČMS CHPH) a vysvětluje ustanovení, která významové upřesnění
předpokládají. Určuje pravidla pro jednání orgánů ČMS CHPH.

Článek 1
Všeobecná ustanovení
1. ČMS CHPH je spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a je zapsán ve
spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.
2. Právní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Chov poštovních holubů je zájmová činnost, jejíž účastníci se dobrovolně sdružují v
ČMS CHPH za účelem vytváření podmínek potřebných k organizování a rozvíjení této
činnosti. Přitom se řídí stanovami ČMS CHPH, závodním řádem, jednacím řádem,
disciplinárním řádem a jinými organizačními předpisy.
4. Základním principem řízení a organizace ČMS CHPH jsou zásady vnitrosvazové
demokracie. Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro nižší organizační složky a všechny
členy.

Článek 2
Členství – vznik
1. O členství v ČMS CHPH se může ucházet občan podáním písemné přihlášky v místním
spolku svazu nebo základní organizaci.
2. Výbor místního spolku (dále jen MS a ZO) je povinen předložit přihlášku k projednání
členské schůzi, a to i v případě, že jde o zájemce, kterého nedoporučuje k přijetí. Zájemce
o členství je třeba k projednání přihlášky na členskou schůzi pozvat. Rozhodnutí o
zamítnutí přihlášky se zájemci sdělí písemně s uvedením důvodu, pokud nebyl
rozhodování na členské schůzi přítomen, a to do 15 dnů po projednání s poučením, že se
může odvolat k vyššímu orgánu svazu. Přihláška může být zamítnuta jen z vážných
důvodů, jestliže uchazeč neskýtá záruku plnění členských povinností a dobrého soužití.
Vážnost důvodu posoudí členská schůze organizace.
3. Odvolání zájemce o členství proti rozhodnutí členské schůze MS nebo ZO o zamítnutí
přihlášky projedná příslušný vyšší orgán svazu – výbor oblastního spolku (dále jen OS).
Přítomnost odvolatele při jednání není nutná. Toto rozhodnutí je konečné.
4. Členové svazu jsou povinni platit každoročně členské příspěvky. Výši členských
příspěvků určuje svazová konference delegátů.

Článek 3
Přestup do jiného spolku svazu
1. Člen může z vlastního zájmu přestoupit do jiného spolku svazu. Přestup člena z jednoho
MS do druhé se může uskutečnit jen po vyrovnání závazků, jinak přebírá závazky ten MS
či ZO, do kterého vstupuje. Výbor spolku je povinen přestup umožnit.
2. Změnu příslušnosti MS a ZO k OS musí schválit konference delegátů přijímajícího OS.

Článek 4
Zánik členství
Členství ve svazu zaniká:
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1. Vystoupením z MS nebo ZO svazu. Zaniká dnem, kdy prohlášení o vystoupení je
doručeno spolku Písemným sdělením se rozumí také prohlášení člena učiněné do zápisu
na členské schůzi.
2. Vyloučením člena z MS nebo ZO svazu. Vyloučení člena může být jen z vážných důvodů,
jestliže člen neplní členské povinnosti nebo hrubým způsobem narušuje dobré soužití
ze spolku svazu. Vyloučení člena svazu je mimořádný prostředek, použitelný jen
v souladu s Disciplinárním řádem svazu. Ukončení členství ve spolku svazu musí být
doručeno písemně, s uvedením důvodů orgánem, který rozhodnutí učinil.
3. Nezaplacením členského příspěvku do 31. ledna běžného roku.
4. Úmrtím člena.

Článek 5
Usnášení a hlasování v orgánech svazu
1. Orgány svazu jsou schopny se usnášet a přijímat platná usnesení, pokud je přítomna
nadpoloviční většina všech zvolených delegátů nebo členů.
2. O návrzích předložených k jednání se rozhoduje hlasováním. K hlasování se přistupuje,
když je všem účastníkům dána možnost se k návrhu vyjádřit. Nejprve se hlasuje o návrhu,
který předložil výbor. Hlasování řídí a jeho výsledek zjišťuje předsedající. Pokud je
rozhodnuto o tajném hlasování, například v případě voleb, řídí jeho průběh a zjišťuje
výsledek hlasování volební komise.
3. Členská schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou členů přítomných na schůzi. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Netýká se hlasování o zrušení spolku nebo ZO,
kde je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů všech členů spolku. Stanovisko dvoutřetinové
většiny členů potřebné k rozhodnutí o zrušení MS nebo ZO, je povinen výbor zajistit, i
když se nesejde na členské schůzi potřebný počet hlasů (např. písemně).
4. Konference všech stupňů přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných
delegátů na jednání konference. Netýká se usnesení o změně Stanov svazu a zániku
spolku, kde je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů všech zvolených delegátů konference.
5. Výbory a komise všech stupňů svazu přijímají usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech
členů orgánu (prezidia, výboru, komise). Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta
nebo předsedy.

Článek 6
Volby orgánů svazu
1. Přípravu voleb zajišťuje volební komise k tomu účelu ustanovená příslušným orgánem
(konference, členská schůze). Komise soustřeďuje návrhy na kandidáty do jednotlivých
orgánů. V případě, že se předpokládá provedení tajné volby, připravuje i hlasovací lístky.
Způsob voleb schvaluje příslušná konference nebo členská schůze. O výsledku voleb
rozhoduje počet získaných hlasů. Při přímé volbě prezidenta nebo předsedy je potřebná
nadpoloviční většina hlasů všech přítomných delegátů na jednání konference.
2. Volební komise vyhlašuje výsledky voleb.
3. Volby jsou platné, jestliže se jich zúčastní nadpoloviční většina všech zvolených delegátů,
nebo nadpoloviční většina členů spolku s hlasem rozhodujícím.

Článek 7
Průběh členských schůzí
1. Členské schůze MS a ZO (dále jen schůze) se svolávají písemně nebo způsobem, na
kterém se orgán usnese (telefonicky, ústně). Přítomnost členů na schůzi se zjišťuje
prezenční listinou, která je součástí zápisu ze schůze. Schůzi řídí předseda, nebo pověřený
člen výboru. Program jednání připravuje výbor. Návrh programu může být z podnětu
kteréhokoliv člena doplněn. Program jednání schvaluje schůze po zahájení.
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2. Na schůzi má každý člen právo projevu. Slovo uděluje předsedající, který může také
slovo odejmout, je však povinen toto rozhodnutí zdůvodnit. Člen, jemuž bylo slovo
odejmuto, může žádat, aby schůze rozhodla hlasováním, zda odejmutí slova je důvodné.
3. Ze schůze se vyhotovuje zápis obsahující záznam o průběhu jednání, zejména
projednávané návrhy a všechna přijatá usnesení. Pokud usnesení nebylo přijato
jednomyslně, uvádí se v zápise, kolik členů hlasovalo pro, kolik proti a kolik se zdrželo
hlasování. Zápis schvaluje předseda.

Článek 8
Konference
1. Konference je nejvyšším orgánem pro rozhodování o zásadních záležitostech Svazu,
Zemského spolku a OS. Řádná konference se koná podle pokynu příslušného orgánu
(prezídia, výboru).
2. Konference se svolává písemně nejméně 14 kalendářních dnů předem.
a) Svazová konference - delegát s hlasovacím právem má k dispozici při hlasování počet
hlasů odpovídající počtu členů OS dle klíče 1:50. Na každých započatých 50 členů 1
hlas.
b) Zemská konference - delegát s hlasovacím právem má k dispozici při hlasování počet
hlasů odpovídající počtu členů OS dle klíče 1:50. Na každých započatých 50 členů 1
hlas.
c) Oblastní konference - zvolení delegáti MS a ZO odpovídající počtu členů dle klíče 1 :
5. Na každých započatých 5 členů 1 delegát.
d) Počty členů OS, MS a ZO, relevantní pro stanovení počtu mandátů a delegátů vychází
z počtu členů k 1. 1. příslušného roku. OS zašlou evidenci do 5. 1. příslušného roku na
adresu tajemníka svazu.
e) Členové do 18-ti roků se nezapočítávají do počtu členů při volbách na všech úrovních.
3. Program konference navrhuje orgán, který konferenci svolává. Konferenci řídí předseda
nebo pověřený zástupce. Delegáti schvalují po doplňujících návrzích program konference.
V případě, že je konference volební, tak volí volební komisi. Tato soustřeďuje jednotlivé
návrhy a řídí průběh voleb. Zvolen je kandidát, který získal nejvíce hlasů přítomných
delegátů. Při přímé volbě prezidenta nebo předsedy je potřebná nadpoloviční většina
hlasů. Při volbě orgánů svazu (prezídia, výboru) rozhoduje o pořadí vyšší počet získaných
hlasů, podmínkou je získání nadpoloviční většiny z celkového počtu hlasů přítomných
delegátů. Pro doplnění požadovaného počtu členů prezídia či výboru postupují nezvolení
kandidáti do dalšího kola voleb. Při stejném počtu hlasů následuje doplňovací volba.
Výsledky voleb vyhlašuje volební komise.

Článek 9
Ustavení orgánů svazu
1. Členové zvolení do orgánů svazu (prezídia, výboru, komise) se sejdou na ustavující schůzi
nejpozději do 14 dnů, zpravidla však po skončení konference nebo členské schůze.
Ustavující schůzi řídí předseda (prezident). Ve výborech zemských spolků, oblastních
spolků výborech a místních spolků Ve všech organizačních jednotkách svazu musí být
řádně obsazeny funkce předsedy, místopředsedy, tajemníka a pokladníka. V prezídiu
svazu funkce prezidenta, viceprezidenta, tajemníka a pokladníka.
2. Nově zvolený prezident nebo předseda spolu s odstupujícím prezidentem nebo předsedou
odstupujícího orgánu zajistí, aby veškeré písemnosti byly předány nově zvoleným
funkcionářům. O předání se sepíše zápis.

Článek 10
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Revizní komise
1. Revizní komise pracuje nezávisle na prezídiu nebo výboru spolku. Ze své činnosti se
zodpovídá orgánu, který ji zvolil (konferenci, členské schůzi).
2. Revizní komise předkládá z provedených revizí zprávu spolu s návrhy na opatření
prezidiu či příslušnému výboru spolku. Za odstranění nedostatků odpovídají tyto orgány
svazu.

Článek 11
Odstoupení z funkce, odvolání z funkce
1. Odstoupit z funkce může člen orgánu svazu jen z vážných důvodů. Předání a převzetí
funkce se provádí, pokud to okolnosti vyžadují písemně (pokladník apod.). Odstoupení
člena z funkce (orgánu) je účinné, jakmile je příjme orgán, který ho do funkce (orgánu)
zvolil.
2. Odvolání z funkce je možné pro pasivitu, neplnění povinností a úkolů z funkce
vyplývajících. Funkcionář musí být předem upozorněn na možnost odvolání z funkce a
musí mu být dána lhůta na odstranění vytýkaných nedostatků. Odvolání může učinit jen
orgán, který ho do této funkce zvolil (konference, členská schůze, výbor). Rozhodnutí o
odvolání se doručuje jmenovanému písemně, pokud nebyl rozhodnutí o odvolání
přítomen.

Článek 12
Vyřizování stížností, odvolání
1. Vyřizování stížností a odvolání doručených písemně orgánům a spolkům svazu, musí být
prošetřeno a prováděno nejpozději do 30 dnů od jejich doručení.
2. O stížnosti a odvolání, které nelze vyřídit do 30 dnů musí být stěžovatel informován
písemně s udáním důvodů.
3. Oprávněná stížnost a odvolání se považují za vyřízené, jakmile byla učiněna opatření
k odstranění nedostatků, na něž bylo upozorněno.
4. Výsledek šetření je stěžovateli oznámen písemně doporučeným dopisem. Písemné
oznámení je stěžovateli zasláno i v případě, že stížnost nebo odvolání nebylo odůvodněné.
5. Vyšší orgán svazu je oprávněn v souladu s ustanovení § 4, odst. 2 Stanov zahájit a vést
jednání v případě nečinnosti nižšího orgánu svazu, tento musí být předem písemně
upozorněn, aby jednání provedl a ve věci konal.

Článek 13
Práva a povinnosti prezidenta, viceprezidenta, tajemníka, pokladníka ČMS
CHPH
1. Prezident svazu: zastupuje svaz navenek. Řídí činnost prezídia, obsahově připravuje
schůze prezídia, předkládá návrhy na usnesení. Podepisuje veškeré písemnosti zásadního
významu. Obstarává styk se státními orgány a jinými institucemi a orgány. Odpovídá za
plnění usnesení prezídia, úkolů svazu a za zpracování dokumentů. Podle rozhodnutí
prezídia schvaluje výdaje z prostředků svazu a vydává příkazy k pokladním operacím.
2. Viceprezident svazu: V době nepřítomnosti prezidenta, nebo jeho odstoupení, zastupuje
prezidenta svazu se všemi jeho právy a povinnostmi.
3. Tajemník svazu: Podle pokynů prezidenta svolává prezídium, svazovou konferenci a
pořizuje z nich zápisy. Vyřizuje běžnou korespondenci svazu. Eviduje došlou poštu,
odeslané zásilky a odpovídá za včasné vyřízení doručené korespondence. Vede členskou
evidenci svazu. Opatřuje razítka, vnitrosvazové dokumenty a písemnosti, pečuje o
archivaci a skartaci. Pokud není voleným členem prezídia, má při jeho jednání hlas
poradní.
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4. Pokladník svazu: Vede finanční hospodaření svazu podle obecně platných zákonných
předpisů. Přijímá veškeré platby a provádí výplaty jménem svazu. Spravuje účet svazu.
Zpracovává výsledky o hospodaření a účetní uzávěrku a připravuje rozpočet svazu.
Odpovídá za archivaci účetní dokumentace. Funkce pokladníka není slučitelná s funkcí
prezidenta.

Článek 14
Práva a povinnosti předsedy, tajemníka, pokladníka, zemských spolků,
OS, MS a ZO
1. Předseda: Předseda zastupuje organizační jednotku spolek na venek a jedná v jejím
jménem. Vydává pokyny na svolání konference, členské schůze a výboru. Odpovídá za
plnění usnesení konference, členské schůze a výboru. Řídí konferenci, členskou schůzi a
výborovou schůzi. Odpovídá za plnění úkolů uložených vyššími orgány svazu. Spolu
s tajemníkem rozhoduje o neodkladných záležitostech patřících do pravomoci výboru, tato
rozhodnutí musí předložit ke schválení na nejbližší výborové schůzi.
2. Místopředseda: v době nepřítomnosti předsedy, nebo jeho odstoupení, zastupuje předsedu
spolku se všemi jeho právy a povinnostmi.
3. Tajemník: Zastupuje spolu s předsedou, organizační jednotku spolek navenek a jedná
jejím jménem. Na pokyn předsedy svolává konferenci, členskou, výborovou schůzi a
z těchto pořizuje zápis a rozesílá jej. Vede evidenci došlé a odeslané pošty. Vede evidenci
členů. Vyřizuje běžnou korespondenci. Archivuje důležité dokumenty.
4. Pokladník: Vede finanční hospodaření organizační jednotky spolek podle obecně platných
zákonných předpisů. Přijímá veškeré platby a provádí výplaty jménem spolku. Spravuje
účet spolku. Zpracovává výsledek hospodaření a připravuje rozpočet spolku. Odpovídá za
archivaci účetních dokladů. Funkce pokladníka není slučitelná s funkcí předsedy.

Článek 15
Změny a doplňky zásadních svazových předpisů
Změny a doplňky stanov, závodního řádu, jednacího řádu a disciplinárního řádu musí být
vždy schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů svazové konference. Návrhy
změn a doplňků těchto zásadních svazových předpisů musí být vždy předem projednány a
schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů zemské konference, toho zemského
spolku, který změnu či doplněk předkládá.

Článek 16
Závěrečné ustanovení
1.

Jednací řád ČMS CHPH byl schválen svazovou konferencí dne 15. 2. 2020. Znění tohoto
řádu je účinné od data schválení.
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