
Jednací řád 

České komory odborných lesních hospodářů (ČKOLH). 
ČKOLH (dále jen komora) vydává Jednací řád, který byl jako součást stanov schválen na valné hromadě. 
 

Část I. – základní ustanovení 
1) Jednací řád rozpracovává některá ustanovení stanov a upravuje jednání orgánů komory. 
2) Stanovuje postup při jednání valné hromady, výboru a revizní komise komory. 
3) Určuje postup při volbách a hlasování v těchto orgánech. 

 
Část II. – poslání a cíle komory  

1) Naplňování cílů a směrů komory je neziskové a řídí se obecně platnými předpisy. 
2) Výbor komory rozpracovává hlavní směry činnosti do ročních plánů práce a předkládá ke schválení valné hromadě. 

Část III. – členství v komo ře 
1) Přihláška za řádného člena se podává výboru komory písemně na stanoveném tiskopisu. 
2) Doporučení na udělení čestného a zvláštního členství může výboru komory podat každý člen a to formou 
písemného návrhu. Výbor komory musí předložený návrh projednat do 60 dnů po obdržení návrhu. 
3) Po projednání žádosti o členství a zaplacení členského příspěvku obdrží členové členský průkaz. 
4) Návrh na vyloučení člena komory může výboru podat kterýkoliv člen komory. Výbor komory provede vlastní šetření 
a nejpozději do 3 měsíců po podání návrhu rozhodne o tom, zda doporučí valné hromadě vyloučení. 
5) Na členství v komoře není právní nárok. 
 

Část IV. – práva a povinnosti členů komory 
1) O uhrazení členského příspěvku vydá výbor komory potvrzení. 
2) Členové komory mají právo se zúčastňovat jednání výboru a revizní komise komory.Mohou zde podávat stížnosti, 
oznámení, podněty a připomínky. Orgány komory je musí přijmout a zajistit jejich správné a včasné vyřízení. 
 

Část V. – organiza ční struktura komory 
Valná hromada  

1) Jednání valné hromady svolává výbor písemnou pozvánkou s uvedením pořadu jednání v termínech určených 
stanovami. 
2) Valnou hromadu zahajuje a řídí předseda nebo pověřený člen výboru. 
3) Po zahájení jednání valné hromady a zjištění prezence, sdělí předsedající pořad jednání. Oznámený pořad jednání 
může být na návrh kteréhokoliv člena změněn nebo doplněn. O pořadu jednání a případných změnách a doplňcích 
musí proběhnout hlasování. 
4) Valná hromada dle potřeby volí z přítomných 3 členy mandátové komise, 3 členy návrhové komise a 3 členy 
volební komise. 
5) Mandátová komise ověřuje počet přítomných s hlasem rozhodujícím a podává valné hromadě zprávu o splnění 
předepsaných náležitostí k platnému jednání a usnášení. Přítomnost členů komory se zjišťuje prezenční listinou, která 
je součástí zápisu. 
6) Návrhová komise přednáší valné hromadě návrh na usnesení. 
7) Volební komise řídí průběh voleb a vyhlašuje jejich výsledky. 
8) O průběhu jednání je vyhotoven zápis. Při hlasování o návrzích a usneseních je nutno do zápisu uvést počet těch, 
kteří hlasovali pro přijetí návrhu a počet těch, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování. 
 

Výbor komory 
1) Ustavující schůzi zahajuje nejstarší člen výboru. Po provedení voleb předsedy, místopředsedy a hospodáře 
převezme řízení schůze nově zvolený předseda. O výsledků voleb informuje valnou hromadu člen pověřený řízením 
jednání valné hromady. 
2) Řádné schůze výboru svolává zpravidla předseda, který navrhne pořad jednání. Přítomnost členů se zjišťuje 
prezenční listinou, která je součástí zápisu ze schůze. Jednání výboru jsou pro všechny členy komory volně 
přístupná. 
3) Dojde li ke změně funkcí, zajistí předseda protokolárním zápisem předání funkcí, majetku, písemností, razítka, 
smluv, účetní  a pokladní evidence a dalších písemností. Zápis o předání a převzetí podepíše předávající a 
přejímající, kteří také obdrží kopii tohoto zápisu. 
4) Jestliže během funkčního období došlo ke snížení počtu členů výboru pod stanovený počet, provede se jejich 
doplnění kooptací a to nejvýše o jednu třetinu členů. Kooptace musí být schválena na nejbližším jednání valné 
hromady. V případě, že je potřeba provést doplnění o větší počet než o jednu třetinu, musí být provedeny doplňující 
volby. 
 

Revizní komise 
1) Pro jednání a práci revizní komise platí stejné zásady jako jsou uvedeny pro výbor komory. 
 



Část VI. – volby do orgán ů komory 
 
1) Volby se provádějí jedenkrát za tři roky. 
2) K provedení a zajištění voleb se volí 3 členná volební komise. 
3) Návrh kandidátů připravuje výbor po předchozím projednání se členy navrhovanými do funkcí a předá jej volební 
komisi. 
4) Volby řídí předseda volební komise. 
5) Předseda volební komise přednese návrh na způsob voleb a to tajné hlasování hlasovacími lístky, nebo veřejné 
hlasování zvednutím ruky. O způsobu volby musí proběhnout hlasování přítomných členů. Použije se ten způsob 
voleb, který získá většinu hlasů přítomných členů komory. 
6) Předseda volební komise přednese návrh kandidátů na členy výboru a revizní komise. Ti se představí. 
7) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů oprávněných voličů přítomných při volbě. 
8) Formu a úpravu hlasovacích lístků použitých při tajné volbě určí volební komise, která volby organizuje. 
9) V případě, že není zvolen navrhovaný počet členů výboru nebo revizní komise, musí být provedena doplňující 
volba. V případě, že ani po opakované volbě není zvolen potřebný počet členů nového výboru nebo revizní komise, 
platí mandát starého výboru a revizní komise. 
10) Předseda volební komise sepíše o činnosti komise a průběhu voleb zápis, který podepíší všichni členové volební 
komise. Tento zápis je součástí zápisu z jednání. 
 
 

Část VII. – hlasování v orgánech komory 
 
1) O návrzích se hlasuje veřejným hlasováním zdvižením ruky. 
2) Hlasování řídí předsedající schůze. 
3) Nejdříve se hlasuje o protinávrzích v pořadí v jakém byly předloženy. Nebyl-li protinávrh předložen či přijat, hlasuje 
se o původním návrhu. K přijetí protinávrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 
4) K přijetí návrhu na změnu pořadu jednání je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 
5) Přehlasovaní členové mohou žádat, aby jejich návrh byl uveden v zápise z jednání.Této žádosti musí být 
vyhověno. 
6) K přijetí usnesení o zrušení a majetkové likvidaci komory je potřeba souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných 
členů. 
7) Výbor a revizní komise komory jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 
8) K přijetí usnesení výboru nebo revizní komise komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru 
nebo komise. 
9) K přijetí usnesení o kooptaci člena výboru nebo revizní komise je potřeba souhlasu dvou třetin všech členů výboru 
nebo revizní komise. 
10) Členové komory, kteří se zúčastní jednání výboru nebo revizní komise a nejsou do těchto orgánů zvoleni nebo 
kooptováni, nemohou při jednání hlasovat. 
 
Projednáno a schváleno na valné hromadě ČKOLH v Pelhřimově dne 20.2.2003. 


