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Oběžník č. 1/2020 

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

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

Vydáno: 2. 1. 2020 
 

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

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

Okresní konference Okresních organizací ČSV 
Českého svazu včelařů, z. s., v roce 2020 

 
Vážení přátelé, 
okresní konference budou probíhat v termínech stanovených RV ČSV na 
listopadovém jednání 2019 v březnu až květnu r. 2020. Klíč pro počet delegátů na 
sjezd byl stanoven RV na 1:600 členů i započatých. 
Podmínky konání okresní konference OO ČSV, z. s., zakotvují zejména stanovy 
ČSV, z.s., (aktuální znění najdete též na webu ČSV www.vcelarstvi.cz ), a to 
konkrétně v ustanovení čl. 18 – Konference. 
 

Článek 18 
Konference 

 
1. Konference je nejvyšším orgánem okresní organizace. 

2. Tvoří ji shromáždění delegátů, popřípadě jejich náhradníků, zvolených na 
výročních členských schůzích/členských schůzích základních organizací 
v působnosti příslušné okresní organizace. Dává-li pokyn ke svolání konference 
republikový výbor, určí klíč k počtu delegátů na základě aktuálního stavu členské 
základny.   

3. Konference se koná zpravidla jednou za pět let. Svolává ji výbor písemnými pozvánkami 
nebo jiným prokazatelným způsobem. Oznámení o jejím svolání se oznamuje delegátům 
a sekretariátu RV alespoň 21 dní předem.  

4. V případě nutnosti projednání a rozhodnutí o zásadních otázkách může výbor svolat 
mimořádnou konferenci. Je povinen ji svolat do 60 dnů, požádá-li o její svolání alespoň 
jedna třetina základních organizací v obvodu působnosti okresní organizace. V takovém 
případě stanovuje klíč k počtu delegátů výbor okresní organizace tak, aby byly 
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zastoupeny všechny základní organizace v působnosti okresní organizace poměrně dle 
aktuálního stavu členské základny okresu. 

5. Konference je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni delegáti zastupující 
více než dvě třetiny všech základních organizací. V případě, že se nesejde 
usnášeníschopný počet delegátů, ukončí předsedající řádnou konferenci a 
zahájí zasedání náhradní konference, která je usnášeníschopná, pokud jsou 
přítomni delegáti zastupující nejméně polovinu všech ZO a rozhoduje 
nadpoloviční většinou přítomných. Program náhradní konference je totožný 
s programem řádné konference.  V případě, že náhradní konference není 
usnášeníschopná, svolá výbor další náhradní konferenci se stejným programem do 
14 dnů ode dne nekonání náhradní konference, a to alespoň 10 dní předem.  

6. Konferenci řídí pracovní předsednictvo zvolené na konferenci. 
7. Konference: 

a) jedná a usnáší se o činnosti a hospodaření okresní organizace a o plnění 
usnesení z předchozí konference, zejména podle přednesených zpráv výboru a 
okresní kontrolní komise a diskuse, 

b) jedná a usnáší se o věcech, které byly po předložení výborem, okresní kontrolní 
komisí nebo delegáty konference zařazeny do programu konference, 

c) stanovuje počet členů výboru, předsednictva a okresní kontrolní komise, 
d) volí členy výboru,   
e) volí členy okresní kontrolní komise včetně prvního a druhého náhradníka, volí 

delegáty sjezdu a jejich náhradníky, 
f) volí zástupce do republikového výboru a navrhuje kandidáty do vyšších 

svazových orgánů, 
g) projednává a schvaluje zaměření činnosti a hospodaření OO na další období. 
h) rozhoduje o zrušení okresní organizace s likvidací nebo bez likvidace, rozdělením 

nebo sloučením. 

 
 

DOPORUČENÝ PROGRAM OKRESNÍCH KONFERENCÍ  
(DÁLE JEN OK) VE SJEZDOVÉM ROCE 2020: 

 
1) Zahájení a schválení programu konference 
2) Volba pracovního předsednictva 
3) Schválení jednacího řádu OK 
4) Volba mandátové, volební a návrhové komise 
5) Zpráva o činnosti a hospodaření okresního výboru za uplynulé funkční 

období a návrh činnosti na další funkční období 
6) Zpráva o činnosti okresní kontrolní komise za uplynulé funkční období 
7) Vystoupení hostů, člena RV ČSV, popř. ÚKK, předání vyznamenání 
8) Zpráva mandátové komise 
9) Volba členů okresního výboru, okresní kontrolní komise, volba delegátů a 

náhradníků na XI. sjezd ČSV 
10) Volba zástupce do Republikového výboru ČSV a návrh kandidátů do 

ústředních orgánů svazu 
11) Stanovisko k návrhu změn Stanov ČSV  
12) Diskuse 
13) Usnesení 
14) Závěr  
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STRUČNÝ OBSAH JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU OK 
 

1) Zahájení a schválení programu OK 
OK zahajuje předseda, případně jiný pověřený člen OV ČSV krátkým 
projevem, podá informaci o tom, zda je OK usnášeníschopná, schválí program 
jednání a předloží návrh na složení pracovního předsednictva. 

2) Volba pracovního předsednictva 
Delegáti OK zvolí pracovní předsednictvo z řad účastníků OK. 

3) Jednací řád Okresní konference ČSV 
Po zvolení pracovního předsednictva se ujme řízení konference pověřený člen 
předsednictva (dále jen předsedající), který předloží ke schválení jednací řád 
OK. Okresní výbor připraví jednací řád OK.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doporučené znění jednacího řádu: 
a) Okresní konferenci tvoří delegáti nebo náhradníci zvolení na výročních 
členských schůzích ZO ČSV. V případě, že se delegát nemůže z vážných 
důvodů zúčastnit OK, zastoupí jej řádně zvolený náhradník. Při prezenci na 
OK se náhradník prokáže průkazem delegáta, na jehož jméno byl vystaven, 
s vyznačením okresní organizací o jeho zastoupení náhradníkem. Jinak je 
funkce delegáta nepřenosná. Zastoupení se nepřipouští.  
b) Konference se účastní též pozvaní hosté. Jako hosté se mohou zúčastnit 
dosavadní členové OV a OKK a kandidáti na funkce do OV a OKK, pokud 
nejsou delegáty, a hosté. 
c) Účastníci OK se prokazují průkazem delegáta, popř. pozvánkami pro hosty. 
Jejich přítomnost se ověřuje listinou přítomných. 
d) Delegáti volí pracovní předsednictvo, které řídí jednání konference. 
e) Konference je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni delegáti zastupující 
více než dvě třetiny všech základních organizací. 
f) Hlasovací právo mají delegáti. Hlasování je veřejné. Hlasovat se může i 
tajně, pokud se na tom konference usnese. Usnesení jsou platná, pokud jsou 
schválena nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 
g) Diskuse se mohou účastnit delegáti, členové dosavadního OV a OKK a se 
souhlasem pracovního předsednictva též pozvaní hosté. Dobu vystoupení 
v diskusi může omezit pracovní předsednictvo.  
h) Kromě pracovního předsednictva zvoleného v úvodu jednání volí 
konference tyto pracovní komise: mandátovou, volební, návrhovou. Komise 
jsou tříčlenné a volí ze svého středu předsedu. Dále OK volí jednoho 
zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. 
i) Mandátová komise ověřuje počet přítomných delegátů, zjišťuje 
usnášeníschopnost konference. 
j) Volební komise předkládá OK návrh na stanovení počtu členů OV, 
předsednictva OV a počet členů OKK. Dále předkládá kandidátku 
navrhovaných členů OV, OKK včetně prvního a druhého náhradníka, delegátů 
a náhradníků na XI. sjezd ČSV k volbě. Dále volební komise předkládá k volbě 
zástupce do RV ČSV (musí být současně delegátem sjezdu) a návrh 
kandidátů do ústředních orgánů svazu. Zajišťuje sčítání hlasů. K tajné volbě 
musí být připraveny příslušné volební lístky. V případě volby aklamací, je třeba 
tuto formu nejprve schválit. Předseda informuje OK o výsledcích voleb. 
Členem volební komise nemohou být kandidáti na volené funkce. 
k) Návrhová komise předkládá OK návrh na usnesení OK. 
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4) Volba volební, mandátové a návrhové komise  
Předsedající navrhne z řad členů OV, OKK a delegátů OK tříčlenné 
pracovní komise a nechá jejich složení schválit.  

5) Zpráva o činnosti a hospodaření OO ČSV, z. s., za uplynulé volební 
období a návrh činnosti na další funkční období 
Zprávu přednese předseda nebo jím pověřený člen dosavadního OV ČSV. 
Zprávu zpracovává předsednictvo. Součástí této zprávy je též výroční 
zpráva o hospodaření a kontrola plnění usnesení z předchozí OK. Návrh 
činnosti na nadcházející funkční období zpracovává předsednictvo s 
přihlédnutím k předchozí činnosti a potřebám v daném regionu.. 

6) Zpráva okresní kontrolní komise za uplynulé volební období  
Zprávu OKK předkládá OK předseda nebo pověřený člen OKK. Tato    
zpráva zahrnuje též návrhy opatření z výsledků kontrol. 

7) Vystoupení hostů, případné předání vyznamenání. 
8) Zpráva mandátové komise 

Mandátová komise podle seznamu delegátů a podle prezenční listiny zjistí 
počet přítomných delegátů. Okresní konferenci seznámí s výsledkem, tj. 
zda je konference usnášeníschopná, jaké je kvórum. 

9) Volba členů okresního výboru, okresní kontrolní komise, volba 
delegátů a náhradníků na XI. sjezd ČSV 
Návrh kandidátů na členy do okresního výboru a okresní kontrolní komise 
předkládá jménem volební komise její předseda. Ten také volby dle 
jednacího řádu konference řídí. K volbě také předkládá návrhy na delegáty 
a náhradníky na XI. sjezd ČSV. Počet delegátů za jednotlivou okresní 
organizaci je stanoven podle klíče 1:600 členů i započatých. 

10) Volba zástupce do Republikového výboru a návrh kandidátů do 
ústředních orgánů svazu 

Předseda volební komise navrhuje k volbě z řad zvolených delegátů 
zástupce do republikového výboru a navrhuje případné kandidáty do 
vyšších svazových orgánů. 

11) Stanovisko k návrhu změn Stanov ČSV pro schválení na XI. sjezdu 
ČSV  
Prvotní návrh předkládá Republikový výbor k diskusi. OK by měla 
dokument projednat a zaujmout k němu stanovisko.  

12) Diskuse 
13) Usnesení 

Návrh na usnesení OK přednese předseda návrhové komise. Jako vzor lze 
použít přiměřeně vzor usnesení výroční členské schůze ZO a usnesení z 
volebního zasedání výboru ZO ČSV, která jsou k dispozici v Oběžníku č. 
3/2019.  

14) Závěr 
 

1. Po ukončení OK se sejdou členové nově zvoleného okresního výboru a zvolí 
minimálně pětičlenné předsednictvo, konkrétní funkce - předsedu, 
místopředsedu, jednatele a pokladníka, popřípadě další potřebné funkcionáře 
(jako nákazového referenta, osvětového referenta, referenta pro mládež 
apod.). 

2. Stejně tak se po skončení OK sejdou členové OKK a zvolí si předsedu a 
místopředsedu 
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3. Kumulace funkcí předsedy, místopředsedy, jednatele a pokladníka není 
možná. Taktéž není možná kumulace funkcí výkonných a kontrolních na jedné 
úrovni řízení. 

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍCH KONFERENCÍ VE 
SJEZDOVÉM ROCE 2020: 

 
Předsednictvo OV ČSV: 
 

1. stanoví v rámci časového rozpětí konání OK dle usnesení listopadového RV 
v r. 2019 přesný termín OK, místo konání OK a stanoví program jednání. 

2. vypracuje zprávu o činnosti OO za uplynulé volební období, OKK vypracuje 
vlastní zprávu.  

3. sestaví návrh kandidátky do orgánů OO po projednání s navrhovanými členy a 
členskými ZO.  

4. připraví návrh zástupce OO do republikového výboru. 
5. připraví návrh příslušného počtu delegátů na XI. sjezd ČSV, počet delegátů je 

stanoven tak, že na každých započatých 600 členů OO je volen jeden delegát. 
Pro případ, že by se některý z delegátů nemohl zúčastnit sjezdu, volí OK 
minimálně jednoho náhradníka.  

6. zašle do 14 dnů po konání OK na sekretariát RV zápis z OK včetně usnesení, 
jméno zástupce OO do RV a jména delegátů a náhradníků na XI. sjezd ČSV.  

7. provede do 14 dnů po konání OK v případě změn ve funkcích v předsednictvu 
OO tyto změny v CIS 

8. požádá do 14 dnů po konání OK o nový registrační list. 
9. zpracuje současně příslušné podklady pro zápis do spolkového rejstříku 

(čestné prohlášení, zápisy z OK resp. okresního výboru, kontrolní komise). 
Čestná prohlášení staronových funkcionářů, tj. těch, kteří již ve spolkovém rej-
stříku jsou a byli opět zvoleni, je nutno znovu vyplnit, podepsat a podpisy ne-
chat úředně ověřit i pro nastávající volební období. 

10. zašle základním organizacím v obvodu své působnosti složení nového OV, 
předsednictva a OKK na vědomí. 

 
 
Vážení přátelé, 
dovolte nám poděkovat za Vaši obětavou a odpovědnou práci pro české včelařství 
v roce 2019 a popřát vám pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním, profesním a 
včelařském životě v novém roce 2020. 
 

Za Český svaz včelařů, z.s. 
 
 
Mgr. Jarmila Machová v.r.      Ing. Petr Šerák v.r. 
předsedkyně        tajemník 
 


