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Organizační a jednací řád 
 
I. 
Základní ustanovení 

1. Organizační a jednací řád stanoví organizaci a kompetence jednotlivých orgánů a 
organizačních článků Radioelektroniky Cheb z.s. (dále jen RECH). 

2. Organizační a jednací řád vychází z platných stanov a musí být s nimi v souladu. 
 
II. 
Valná hromada 

1. Valnou hromadu svolává výkonný výbor nejméně jednou za 5 let nebo na základě 
podnětu nejméně 2/3 zřízených klubů/oddílů.  

2. Výkonný výbor může svolat valnou hromadu též na základě vlastního rozhodnutí, 
pokud jsou k tomu důvody. 

3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje místo, datum a čas konání, program a počet 
zástupců z jednotlivých oddílů/klubů podle počtu členů oddílu/klubu k 31.12. 
předchozího roku, není-li dohodnuto jinak. 

4. Návrh na doplnění programu valné hromady musí být zaslán písemně nebo 
elektronicky a musí být doplněn o podklady k jednání, jsou-li třeba k přijetí 
rozhodnutí. 

5. Valnou hromadu může výkonný výbor odvolat nebo odložit pouze ze závažných 
důvodů a to nejpozději jeden den před jejím konáním. Současně je výkonný výbor 
povinen stanovit nový termín konání valné hromady v souladu s čl. III.2.2 stanov. 

6. Výkonný výbor předkládá valné hromadě jednací řád valné hromady, v případě konání 
volební valné hromady též volební řád. 

7. Zápis z jednání valné hromady mimo osob uvedených v čl. III.2.11 stanov podepisuje 
vždy předseda jako statutární orgán. 

 
III. 
Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor jedná podle potřeby.  
2. Výkonný výbor určí osobu odpovědnou za vedení účetnictví, jinak odpovídá předseda. 
3. Z jednání výkonného výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo ten, 

kdo jednání výkonného výboru svolal.  
4. Při rozhodování per rollam se postupuje obdobně dle bodu 3. 
5. Pozvánka k jednání výkonného výboru, podkladové materiály a zápis se členům 

výkonného výboru zasílají zejména elektronicky. 
6. V případě nemožnosti dosáhnout rozhodnutí výkonného výboru zejména z důvodu 

prodlení je oprávněn předseda rozhodnout sám. Jeho rozhodnutí musí být v nejkratší 



možné lhůtě projednáno a schváleno výkonným výborem, jinak pozbývá platnosti. 
7. Výkonný výbor eviduje členy podle podaných přihlášek příp. podle evidenčních listů. 

Vzor přihlášky a evidenčního listu je uveden v příloze.  
8. Přihlášky se podávají prostřednictvím vedoucího oddílu/klubu. U osob mladších 18ti 

let rozhoduje o přijetí člena vedoucí oddílu/klubu. 
9. Výkonný výbor ukončí členovi členství v případě, že člen je více než 1 rok v prodlení 

s placením členského příspěvku. 
10. Výkonný výbor přijaté podněty a návrhy od členů projedná v nejkratší možné lhůtě a 

člena o vyřízení jeho podnětu či návrhu informuje. 
 
IV. 
Oddíly/kluby 

1. Vedoucí oddílu/klubu (dále jen vedoucí) při organizování činnosti postupuje v souladu 
s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru a v souladu s přijatým plánem 
činnosti a rozpočtem. 

2. Vedoucí v souladu s čl. V.5  stanov svolává schůzi oddílu/klubu. 
3. Vedoucí vede přehled členů klubu, odpovídá za svěřený materiál a další hodnoty.  
4. Vedoucí vede přehled o činnosti oddílu/klubu, eviduje docházku na tréninky, účast na 

závodech a dalších akcích, archivuje výsledkové listiny apod. 
 
V. 
Hospodaření 

1. RECH vede účetnictví podle zákonných předpisů.  
2. Výkonný výbor sestavuje na základě plánu činnosti jednotlivých oddílů/klubů 

rozpočet na daný rok. Rozpočet lze v průběhu roku upravit podle skutečných 
příjmů/výnosů nebo výdajů/nákladů. 

3. Vedoucí může provést změnu v rozpočtu při zachování jeho celkového rámce. 
4. Vedoucí může rozhodnout o zápůjčce materiálu členovi, který jej potřebuje ke své 

činnosti. 
5. Zásady hospodaření stanoví samostatný předpis. 

 
VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento organizační a jednací řád byl schválen výkonným výborem dne 29.1.2016. 
 
 
Cheb dne 29.1.2016       Miroslav Vlach 
         předseda 
 
Přílohy: 

1. Přihláška 
2. Evidenční list  

 


