JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Část I. Úvodní ustanovení
Čl. 1. Jednací a volební řád je základním předpisem, který spolu se Stanovami upravuje činnost
orgánů, jejich jednání a rozhodování a postup při volbě orgánů.
Čl. 2. Základní ustanovení o orgánech, zejména jejich druhy, funkční období složení, počet,
kompetence, způsobilosti usnášet se, hierarchie apod., upravují Stanovy Svazu.
Čl. 3. Pokud některá okolnost jednání a voleb orgánů není upravena tímto řádem nebo Stanovami,
platí zákon.
Část II. Obecná ustanovení
Čl. 4. Ustavení orgánů
4.1.
4.2.
4.3.

Nejvyšší orgán - shromáždění zmocněných zástupců (dále jen shromáždění) je složeno ze všech
členů Svazu. Při hlasování má každý člen jeden hlas, pokud shromáždění neodsouhlasí jinak.
Orgány Svazu (představenstvo, kontrolní komise) jsou voleny ze zástupců členů.
Kromě orgánů Svazu vyjmenovaných Stanovami mohou být voleny nebo jmenovány pomocné
orgány, jejichž členy mohou být i nečlenové Svazu. Předsedou pomocného orgánu musí být
člen Svazu. Pomocné orgány nemají rozhodovací pravomoc. Mohou být buď dočasné, nebo
trvalé.

Čl. 5. Odpovědnost členů orgánu
5.1.
5.2.
5.3.

Odpovědnost orgánů se řídí Stanovami Svazu a obecně platnými právními předpisy.
Členové orgánů jsou povinni zachovávat při výkonu své funkce hospodářská a služební
tajemství.
Při skončení funkce je člen odpovědný za řádné předání funkce, zejména předání cenin,
hotovosti a svěřeného materiálu.

Čl. 6 . Změny ve složení orgánů během funkčního období
6.1.
6.2.
6.3.

Odvolat nebo zprostit člena orgánu z funkce, i během funkčního období, může jen orgán, který
ho zvolil. Jeho funkce končí dnem odvolání.
Funkce člena orgánu končí na základě vlastní žádosti nebo úmrtím.
Klesne-li počet členů orgánu, provede příslušný kompetenční orgán kooptaci z řádně zvolených
náhradníků. Kooptaci provádí předseda představenstva z dalších členů zvolených do těchto
orgánů za příslušnou volební skupinu.

Čl. 7. Základní pravidla jednání
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

Orgány mohou jednat a rozhodovat jen o věcech, které podle Stanov, zákona nebo obecně
platných právních předpisů spadají do jejich kompetence.
Kolektivní orgány Svazu rozhodují usnesením. Způsobilost k rozhodování je dána Stanovami.
Pro posouzení způsobilosti orgánu k rozhodování (usnášení) je rozhodující stav v okamžiku
hlasování.
Usnesení se vyhotovují písemně jako součást nebo příloha zápisu o jednání orgánu.
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj potřebná většina členů orgánu daná Stanovami nebo
tímto Jednacím a volebním řádem.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

Volba orgánů nebo členů orgánu se provádí tajným hlasováním, pokud nadpoloviční většina
přítomných nerozhodne o hlasování veřejném. O ostatních usneseních se hlasuje veřejně, pokud
alespoň třetina členů orgánů nepožádá o tajné hlasování.
Osoby, které jsou oprávněny zúčastnit se jednání orgánu s hlasem poradním, se mohou
k předneseným návrhům vyjadřovat a předkládat návrhy, nesmí však hlasovat.
Každý člen orgánu má pouze jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Pořadí, v němž se hlasuje o jednotlivých návrzích, je dáno navrženým programem. Byl-li
přednesen pozměňovací návrh, hlasuje se nejdříve o původním návrhu a dále pak v pořadí
daných protinávrhů.
Část III. - Jednotlivé orgány

Čl. 8. Shromáždění zmocněných zástupců
Svolání a jednání shromáždění upravují Stanovy a tento Jednací a volební řád.
Předseda nebo představenstvem schválený člen představenstva zahajuje jednání shromáždění
oznámením, zda je způsobilé usnášet se, určí zapisovatele a předloží shromáždění ke schválení
návrh pořadu jednání a návrh na dva ověřovatele zápisu.
8.3. K řízení průběhu jednotlivých částí jednání může schůze zvolit pomocné orgány, jako
mandátovou, volební, návrhovou komisi apod.
8.4. Účast na shromáždění je právem každého člena Svazu. Představenstvo může podle potřeby
přizvat k účasti na shromáždění i další osoby, které nejsou jeho členy.
8.5. Jednání shromáždění se může zúčastnit osobním vystoupením nebo písemným příspěvkem
každý člen. V diskusi mohou vystoupit i další osoby, které byly přizvány k účasti na
shromáždění. Slovo v diskusi uděluje předsedající podle pořadí, v němž se účastníci
shromáždění do diskuse přihlásili. Předsedající je povinen shrnout úkoly, které vyplynuly
z diskuse.
8.6. Obsahuje-li příspěvek nebo vystoupení člena dotaz k libovolnému orgánu Svazu a tento nemohl
být zodpovězen na shromáždění, musí orgán členovi odpovědět písemně do 30-ti dnů od konání
shromáždění. Odpověď se stává přílohou zápisu.
8.7. O konání shromáždění, návrhu programu a případně jeho jednání rozhoduje představenstvo
Svazu. Má-li být shromáždění svoláno z podnětu kontrolní komise Svazu, projedná
představenstvo návrh programu s tímto orgánem.
8.8. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, ve kterém se uvede datum a místo konání
shromáždění, počet všech členů a přítomných, schválený pořad jednání a zejména přijaté
usnesení s uvedením počtu hlasů pro jeho přijetí. Zápis o shromáždění podepisuje předsedající,
zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Za uchování odpovídá ředitel Svazu.
8.9. Usnesení z jednání shromáždění zmocněných zástupců obdrží všichni členové do třiceti dnů od
konání shromáždění poštou, nebo prostřednictvím periodického tisku.
8.10. V případech svolání mimořádného shromáždění musí být toto svoláno nejpozději do 3 týdnů po
doručení žádosti o jeho svolání.
8.11. Zastupování člena Svazu na jednání SZZ je možné na základě ověřené plné moci předložené na
jednání, udělené jinému členu Svazu (zmocněnci). Tím získává zmocněný člen možnost
uplatnění druhého hlasu. Zmocněnec je povinen uplatnit zmocnitelův hlas v souladu s jeho vůlí,
která mu musí být předem sdělena. Není možné přenesení plné moci na nečlena Svazu ani dále
tyto plné moci kumulovat (tj. zmocněnec nesmí zmocnit další osobu).
8.1.
8.2.

Čl. 9. Představenstvo
9.1.

9.2.

Ustavující schůze představenstva se koná do jednoho měsíce po shromáždění, na kterém bylo
zvoleno i v tom případě, když všichni nově zvolení členové představenstva byli jeho členy i
v minulém funkčním období.
Schůzi představenstva svolává předseda nebo pověřený místopředseda představenstva alespoň
14 dní předem. Představenstvo se schází také tehdy, požádá-li o to nejméně 1/3 členů

představenstva nebo kontrolní komise. Takovéto jednání svolává ředitel nebo předseda
kontrolní komise.
9.3. Předseda nebo místopředseda, který svolává schůzi, předseda kontrolní komise, příp. ředitel
Svazu, může na ni přizvat i další osoby schválené představenstvem, je-li účast těchto osob
účelná se zřetelem na projednávané otázky.
9.4. Jednání představenstva je oprávněn zúčastnit se předseda kontrolní komise, bez hlasovacího
práva.
9.5. Představenstvo jedná o jednotlivých záležitostech zpravidla podle písemných podkladových
materiálů předkládaných jednotlivými členy představenstva 14 dní před vlastním jednáním na
Svaz. Materiály pro jednání připravuje správa Svazu tak, aby je představenstvo obdrželo
minimálně 3 dny před vlastním představenstvem. Rozsah písemných podkladů je určen povahou
předkládané problematiky a může obsahovat návrh usnesení s konkrétními úkoly jmenovitou
odpovědností a termínem plnění.
9.6. Předseda nebo člen představenstva pověřený řízením schůze představenstva zahajuje jednání
schůze oznámením, zda je představenstvo způsobilé se usnášet a předloží ke schválení návrh
pořadu jednání.
9.7. Nesouhlasí-li člen představenstva s přijatým usnesením, má právo požádat a musí mu být
vyhověno, aby jeho odlišný názor byl zapsán v zápise. Rovněž tak musí být zapsány případné
námitky přítomného předsedy kontrolní komise nebo ředitele Svazu k přijatým usnesením,
eventuálně jakékoliv stanovisko k průběhu jednání a to ve formulaci, kterou požaduje.
9.8. O jednání se pořizuje zápis, který má stručně a výstižně zachytit obsah a průběh jednání, přijatá
opatření a usnesení. Zápis podepisuje zapisovatel a dva jmenovaní ověřovatelé zápisu. Listina
přítomných se připojuje k zápisu jako příloha. Za uchování zápisu odpovídá ředitel Svazu.
9.9. Zápis a usnesení o schůzi představenstva obdrží všichni jeho členové do 15 dnů po ověření
zápisu.
9.10. Zastupování členů představenstva na jednání představenstva není možné, člen musí jednat
osobně.
Čl. 10. Kontrolní komise
10.1. Ustavující schůze kontrolní komise se sejde bezprostředně po shromáždění, na němž byla
zvolena a ze svého středu zvolí předsedu, případně místopředsedu a další funkce.
10.2. Ustavující schůzi zahájí a řídí věkově nejstarší člen komise.
10.3. Za nově zvolenou se považuje i komise, jejíž všichni členové zastávali tuto funkci i v minulém
funkčním období. Ustavující schůze i volba předsedy a dalších funkcí musí proběhnout i
v tomto případě.
10.4. Kontrolní komise musí být svolána, jestliže o to požádá písemně třetina členů kontrolní komise.
V tomto případě musí být kontrolní komise svolána nejpozději do 15ti dnů po doručení písemné
žádosti.
10.5. Kontrolní komise se při své činnosti a jednání řídí Stanovami a Jednacím a volebním řádem.
10.6. Zastupování členů kontrolní komise na jednání kontrolní komise není možné, člen musí jednat
osobně.
Část IV. Organizace voleb
Čl. 11. Příprava voleb
11.1. Volby orgánu se zařazují na pořad jednání shromáždění v roce, ve kterém končí funkční období
orgánu svazu. Počet členů orgánu upravují stanovy, každý člen svazu je zařazen pro volby do
určité volební skupiny navržené představenstvem.
11.2. Pro volby je nutno připravit potřebný počet hlasovacích lístků podle počtu voličů a volební
urnu.

11.3. Hlasovací lístek musí obsahovat 16 skupin se dvěma kandidáty. Hlasovací lístek kontrolní
komise musí obsahovat 5 kandidátů a 2 náhradníky. Kooptovat lze pouze zvolené náhradníky,
uvedené na hlasovacím lístku.
11.4. Pro volby do jednotlivých orgánů musí být vydány samostatné hlasovací lístky.
11.5. Volební lístek musí být sestaven na základě primárních voleb, nebo návrhu od ředitele
příslušných firem v jednotlivých skupinách. Tyto volby musí mít písemnou formu.
Čl. 12. Průběh voleb
12.1. Průběh voleb řídí volební komise.
12.2. Voliči mohou hlasovací lístek upravovat podle pokynů na hlasovacím lístku.
12.3. Každý volič vloží do urny maximálně jeden hlasovací lístek pro každý určený orgán.
Čl. 13. Platnost a výsledek voleb
13.1. Volba je platná, pokud byla odevzdána nadpoloviční většina platných hlasovacích lístků.
13.2. Neplatný je ten hlasovací lístek, který po úpravách obsahoval více kandidátů, než má být
zvoleno členů daného orgánu.
13.3. Zvolen je kandidát a náhradník, který získal většinu hlasů. Při rovnosti hlasů je zvolen kandidát,
který je uveden na hlasovacím lístku dříve.
13.4. Není-li zvolen předpokládaný počet členů orgánu, zorganizuje se doplňovací volba ihned po
skončení voleb.
13.5. O výsledku voleb je pořízen zápis, který obsahuje: počet přítomných, počet vydaných
hlasovacích lístků, počet odevzdaných platných a neplatných hlasovacích lístků a počty hlasů
pro jednotlivé kandidáty. Mimo zápisu se hlasovací lístky uskladní v zapečetěné obálce po dobu
nejméně jednoho roku.
Část V. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Čl. 14. Doručování písemností
14.1. Svaz doručuje písemnosti do rukou adresáta nebo poštou.
14.2. Osobně adresátovi nebo doporučeně poštou do vlastních rukou je Svaz povinen doručovat
zásilky, týkající se vyloučení a udělení trestů.
Čl. 15. Počítání času
15.1. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje za událostí, jež je rozhodující pro její
začátek.
15.2. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší
následující pracovní den.
15.3. Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena
adresátovi, nebo jestliže byla podána na poštu.
Čl. 16. Platnost Jednacího a volebního řádu
Tento řád byl schválen Shromážděním zmocněných zástupců Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin
dne 1.6.2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.

