Tento jednací řád navazuje na stanovy CMZS a konkretizuje hlavní činnosti při
řízení cechu.
Jako hlavní zásada pro všechna jednání cechu je, že všichni členové jsou si rovni a při
hlasování má každý člen jen jeden hlas. Jednání, nebo přijatá opatření cechu nesmí
protěžovat nebo poškozovat člena nebo skupinu členů cechu. Členové cechu, kteří se podrobí
řízení pro zvýšení serióznosti, kvality a důvěryhodnosti budou doporučováni jako firmy se
zvláštní důvěryhodností.

Valná hromada
1. Valná hromada je řádně svolaná, když každý člen je obeslán pozvánkou nejméně 30 dní před
termínem konání valné hromady, odeslanou na e-mailovou adresu člena, která je jako
kontaktní vedena v seznamu členů. Pozvánka musí obsahovat návrh programu. V případě,
kdy nemá člen e-mailovou adresu, je obeznámen prostřednictvím pošty na adresu uvedenou
jako kontaktní v seznamu členů.
2. Představenstvo se volí tajným hlasováním. Kandidátku připravuje představenstvo a obdrží ji v
písemné formě každý účastník valné hromady při zahájení jednání. V případě, že v průběhu
jednání jsou předneseny další návrhy na kandidáty, dopíší se na kandidátku pod dalším
pořadovým číslem v pořadí tak, jak byly návrhy předneseny.
3. Vlastní volba se provádí tak, že každý člen na kandidátce může zaškrtnout jen tolik kandidátů
kolik se jich volí
4. Neškrtne-li člen cechu žádného kandidáta, má se za to, že volí kandidáty uvedené pod č.1 až
počet volených kandidátů, např. Volí se představenstvo o 7 členech, jsou zvoleni kandidáti
uvedení pod pořadovým číslem 1-7
5. Pokud člen zaškrtne více než kolik kandidátů se volí, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří jsou
uvedeni pod pořadovými čísly podle počtu volených kandidátů
6. Pokud je kandidátka přeškrtaná a nepřehledná, má se za to, že byli zvoleni kandidáti s
nejnižšími pořadovými čísly
7. Každá původní kandidátka daná členům k volbám je platná
8. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, v pořadí jak byli uvedeni na
kandidátce.
9. Volba představenstva ( jednotlivých funkcí ) se koná ihned po skončení voleb. Nejprve se volí
cechmistr. Volbu řídí odstupující cechmistr nebo nejstarší člen představenstva. Každý další
funkcionář představenstva je zvolen, pokud obdrží více než 50% hlasů přítomných členů
představenstva. Každý další funkcionář představenstva je zvolen, pokud obdrží více jak 50%
hlasů přítomných členů představenstva.
10. Pokud se volí tajným způsobem je do příslušné funkce zvolen ten, kdo obdrží největší počet
hlasů
11. Volba dozorčí rady se koná po skončení voleb. Zvolení členové dozorčí rady si zvolí ze svého
středu předsedu.

Představenstvo
Cechmistr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Řídí činnost představenstva podle usnesení valné hromady, stanov a plánu činnosti
Kontroluje plnění úkolů jednotlivými členy představenstva
Řídí činnost odborných sekcí
Má podpisové právo pro hospodaření s finančními prostředky cechu
Podepisuje základní dokumenty cechu, smlouvy a jiná rozhodnutí
Jedná jménem cechu.
Řídí činnost sekretariátu

Zástupce cechmistra
1. Zastupuje cechmistra v době jeho nepřítomnosti a přitom má právo podepisovat i neodkladné
základní dokumenty
2. Má podpisové právo pro hospodaření s finančními prostředky cechu
3. Koordinuje činnost odborných sekcí
4. Plní úkoly uložené mu cechmistrem
5. O své činnosti informuje cechmistra

Pokladník
1.
2.
3.
4.
5.

Vede účetní evidenci
Odpovídá za hospodaření s finančními prostředky cechu
Zpracovává výkazy o stavu příjmů, výdajů a výši finančních prostředků cechu
Dbá, aby každý účetní doklad byl podepsán dvěma funkcionáři s podpisovým právem
Má podpisové právo

Dozorčí rada
1. Kontroluje hospodaření cechu, zpracovává o tom zprávu, při zjištění závažných nedostatků
ihned informuje cechmistra
2. Kontroluje plnění přijatých závazků, posuzuje jejich výhodnost pro cech a navrhuje přijetí
vhodných opatření
3. Zpracovává zprávy o hospodaření cechu

Tajemník - Sekretariát
1. Vede administrativu cechu, zpracovává a ukládá písemnosti
2. Vede zápisy ze schůzí představenstva, rozesílá pozvánky na schůze a zpracovává informace
pro jednání schůzí
3. Vede evidenci hmotného majetku cechu

