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O r g an i z a č n í  ř á d  v ý b o ru  
 

Úvod 
Organizační řád výboru je soubor pravidel, v souladu se stanovami ČZS pro 
činnost výboru základní organizace, jednotlivých členů, odborných komisí a 
úsekových důvěrníků a pro činnost kontrolní komise. 
Organizační řád navazuje na „Jednací a volební řád ČZS" a „Osadní řád ZO". 
Obsahuje rozdělení činnosti ve výboru ZO na jednotlivé funkcionáře, popis jejich 
pracovních náplní a zodpovědnosti. Tento organizační řád slouží jako pomůcka při práci 
jednotlivých funkcionářů v rámci ZO.  

  Výbor ZO 
  Složení výboru. 

Počet členů a složení výboru odpovídá výsledku posledních voleb výroční členské 
schůze ZO ČZS a rozdělení funkcí dle ujednání z první schůze výboru; zpravidla 
svolané v den voleb. 

Složení výboru je následující:     

1) Předseda   
2) Tajemník    
3) Pokladní  - účetní 
4) Hospodář   

 
Činnost výboru. 
Činnost výboru je zajišťována jednotlivými funkcionáři, kteří zodpovídají za příslušnou 
oblast v rozsahu níže popsané pracovní náplně 

Oprávněni jednat za organizaci jsou předseda, případně tajemník, pokladník-účetní 
nebo usnesením výboru zmocněný člen výboru v záležitosti podrobně vymezené. 

Podpisová práva na úřední listiny (dopisy, objednávky, smlouvy apod.) mají pouze 
předseda a tajemník; na finanční operace navíc účetní a pokladní. 
Užívat razítko ZO mají právo předseda, tajemník, pokladní - účetní. Výbor sestavuje 
program jednání členské schůze. Sestavuje plán činnosti na následující rok. 

 
  Schůze výboru ZO. 

Výbor ZO jedná na schůzích, které svolává předseda, každou první středu v měsíci, 
v letním období od 19,00 hod., v zimním období od 18,00 hod. K jednání využívá prostory 
restaurace Nautilus.  
Schůze výboru musí být také svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 členů výboru. Členové 
výboru jsou povinni účastnit se všech řádných i mimořádných jednání výboru a svou účastí 
při hlasování rozhodovat o činnosti výboru. 
Obsahem jednání schůzí výboru jsou zejména rozbory aktuálních problémů v oblastech 
činnosti Osady, organizační opatření k zajištění chodu Osady, otázky hospodaření s 
financemi a majetkem, plnění usnesení členských schůzí, přijímání nových členů a 
vyřizování stížnosti členů a vlastníků parcel a jiné problémy. 
Program schůze připravuje a v úvodu navrhuje řídící jednání; zpravidla předseda 
výboru. Po event. doplnění programu na návrh přítomných členů musí být většinou 
schválen. 
Každá z projednávaných oblastí musí být podle povahy a aktuálnosti uzavřena usnesením 
s určením termínu dílčího nebo konečného splnění úkolu a jmenovité odpovědnosti. 
Výbor je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti z plného počtu členů výboru. 
K přijetí návrhu opatření nebo usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů 
výboru. 
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Přítomnost jednotlivých členů výboru se zjišťuje prezenční listinou, která je součástí zápisu. 
O projednávaných záležitostech, rozhodnutích a usneseních pořizuje tajemník stručný, ale 
úplný zápis, jehož kopie do týdne obdrží předseda, jeden výtisk pro zveřejnění do vitrín na 
Osadě zajistí tajemník a to neprodleně, dále tajemník zápis zveřejní na webových 
stránkách ZO. Zápis zpravidla stvrzuje podpisem předseda a tajemník. 
 

  Odpovědnost a pracovní náplň funkcionářů výboru. 
  Předseda 

Předseda zodpovídá:       
- za dodržování zákonnosti a ochranu společného vlastnictví, 
- za dodržování Stanov ČZS a Osadního řádu ZO, 
- za správné hospodaření se společným majetkem, 
- za přípravu a sestavení programu členských schůzí, 
- za přípravu a provedení voleb nového výboru ZO, 
- za sestavení finančního plánu na běžný rok, 
- za dodržení finančního plánu schváleného členskou schůzí, 
- za uložení písemností dle platných právních předpisů a archivaci, 
- za plnění usnesení členské schůze, 
- za organizování brigádní činnosti. 
 
Jedná se všemi svazovými i mimo svazovými právnickými i fyzickými subjekty; podepisuje 
dokumenty z jednání s těmito subjekty, dohody o provedení práce. V případě, že se jedná o 
odborné záležitosti, zve na jednání nebo konzultuje problematické záležitosti s těmito 
odpovědnými členy výboru.  Písemnosti závažného obsahu, zejména právně zavazující, 
zásadně podepisuje společně s tajemníkem nebo jiným pověřeným členem výboru a 
opatří je razítkem organizace (smlouvy a dohody, ze kterých vyplývá finanční plnění ZO, 
apod.) 

Veškeré projednávané otázky je povinen nejprve projednat ve výboru ZO. Usnesení 
výboru je pro něj při jednání závazné. 
V případě nebezpečí z prodlení přijímá rozhodnutí sám a o přijatém rozhodnutí informuje 
výbor na nejbližší schůzi. 
Připravuje program jednání schůzí výboru a řídí jejich průběh. 
Kontroluje plnění úkolů vyplývajících z jednání výboru. 
Sestavuje zprávy o činnosti výboru pro členské schůze. 
Spolupracuje s orgány ČZS. Spolupodílí se na inventuře nemovitého majetku. 

  Tajemník 
Spolu s předsedou je statutárním zástupcem ZO a zastupuje předsedu v jeho 
nepřítomnosti. 
Podepisuje s předsedou právně závazné dokumenty, pokud nebyl pro specifická jednání 
k tomuto úkonu zmocněn výborem jiný člen výboru nebo ZO. 
Průběžně vede a udržuje aktuální evidenci členské základny (osobní data, adresy, telefonní 
spojení, data o členství,…): 
- na evidenčních kartách v číselném pořadí parcel, 
- v sešitech nových a odešlých členů, 
- vede evidenci vlastníků v elektronické podobě, 
Zakládá kartičky přihlášek členů v abecedním pořadí. 
Z aktuálních dat vyhotovuje potřebné seznamy pro členy výboru; ev. dodává podklady pro 
jejich sestavení a doplnění. Eviduje, zakládá a likviduje písemnosti osady dle Spisového, 
skartačního a archivního řádu. 
Vybavuje přijímání nových členů ZO (vyplňuje doklady, vystavuje členské průkazy); na 
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základě přihlášek odsouhlasených výborem. 
Faktury došlé poštou předává k proplacení pokladní a účetní po projednání a schválení 
výborem. 
Do zprávy o činnosti výboru pro členské schůze připravuje informace o stavu členské 
základny. 
Vede přehledy předepsaných brigádnických hodin členů a vlastníků. 
Sestavuje zápisy ze schůzí výboru a předává je do týdne předsedovi. Zápis musí být 
jasný, konkrétní a kontrolovatelný. 
Eviduje, předává k vyřízení a zakládá došlé dopisy a kopie odeslané pošty v souladu se 
Spisovým, skartačním a archivním řádem. 
Podává informace o jednáních výboru do informačních vývěsek na Osadě. 
Zajišťuje prezenční listiny pro schůze výboru a shromáždění úsekových důvěrníků; 
vyhodnocuje účast. Podepsané listiny zakládá současně se zápisem ze schůze výboru, ČS, 
nebo shromáždění důvěrníků do archivu ZO. 

  Zodpovídá za správnost zápisů. 
  Dokumentaci eviduje a ukládá na místě určeném. 

 
Hospodář 
 
Spolupodílí se na inventuře nemovitého majetku. 
Vede přehled o materiálu k údržbě majetku Osady a dle pokynů výboru zajišťuje jeho 
doplňování. Vydává materiál na údržbu osady brigádníkům při organizovaných akcích. 

  Provádí průběžnou namátkovou kontrolu Osady, zejména vodního hospodářství. U  
  závažných nedostatků podává návrh na předvolání do výboru za účelem zajištění   
  nápravy. 

Sleduje, jak byly splněny návrhy na zajištění nápravy, a v souladu s Osadním řádem 
navrhuje další možností řešení.  
Podílí se na organizování brigádní činnosti. 

  Pokladní - účetní 
Vede peněžní deník, kde eviduje příjmy a výdaje provedené bankou a pokladnou. 
Vede evidenci faktur a vyhotovuje příkazy k jejich úhradě. 

   Zajišťuje styk s bankou (vklady, příkazy, výpisy, úvěry). 
Vede dokladovou evidenci. 
Zjišťuje souhrnné, event. dílčí hospodářské výsledky za účetní období. 

   Předkládá peněžní deník a účetní doklady ke kontrole kontrolní komisi, v souladu s plánem   
   kontrol. 

Vypracovává výroční zprávu o hospodaření a předkládá ji členské schůzi. 
Na základě podkladů členů výboru zpracovává ve spolupráci s předsedou návrh rozpočtu 
na následující rok. 
Vede přehled čerpání schváleného rozpočtu a čtvrtletně informuje výbor. 
Sleduje úhradu provozních poplatků a všech ostatních plateb jednotlivých členů a 
vlastníků a předkládá výboru přehled neplatících členů a jejich dluh. 

  Dává podklady pro vymáhání dluhů. 
  Dokumentaci eviduje a ukládá na místě určeném. 
  Spolupodílí se na inventuře nemovitého majetku. 
  Vede pokladní knihu, kde eviduje všechny výdajové a příjmové doklady. 

Vystavuje výdajové pokladní doklady na základě předložených dokladů podepsaných v 
souladu s Osadním řádem. 
Vystavuje příjmové pokladní doklady. 
Na základě těchto dokladů vyplácí a přijímá peněžní hotovost. 
Vystavuje zálohy po projednání a schválení výborem. 
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Zajišťuje doplnění, příp. odvod pokladní hotovosti u příslušného peněžního ústavu. 
Vede přehled skutečně odpracovaných brigádnických hodin. 
Předává přehled brigádnických hodin do vyúčtování. 
Zaznamenává zaplacené neodpracované hodiny. 
Dokumentaci eviduje a ukládá na místě určeném. 

  Předávání funkce. 
Při zvolení jiného člena ZO do příslušné funkce zajistí předseda výboru, aby mu byla 
funkce předána protokolárním zápisem, kterým se předává majetek, razítka a písemnosti 
organizace, které se k funkci vztahují. 
Člen výboru, jenž končí svou činnost, je povinen výše uvedené náležitosti předat 
předsedovi nebo nastupujícímu členu výboru s vyrozuměním předsedy. 

  Úsekoví důvěrníci. 
  Pro zajištění kontaktu s členy Osady svolává předseda shromáždění úsekových  
  důvěrníků zpravidla na dubnové výborové schůzi. Na shromáždění projednávají úkoly,  
  které výbor stanovil a je nutno k jejich zajištění pomocí úsekových důvěrníků. 
 
  Odměňování. 

Pravidelné finanční odměny pro členy výboru stanovuje, případně upravuje výbor ZO 
na návrh předsedy a účetní, v souladu s finančním rozpočtem a rozsahem pracovní 
náplně člena. Odměny jsou vypláceny v termínech sjednaných v individuálních 
smlouvách o provedení práce pro příslušné období - obvykle kalendářní rok. Případné 
přerušení výkonu funkce před uplynutím smluveného období je důvodem k ukončení 
výplat odměn. 

Mimořádné odměny navrhuje předseda event. další členové výboru a schvaluje výbor z 
částky rozpočtu schválené členskou schůzí. 

Pokud se uvede v dohodě o provedení práce, že se jedná o odměnu za výkon funkce, tak 
je to špatně a je to napadnutelné při případné kontrole. Odměna funkcionářů výboru ZO 
ČZS spadá mezi funkční odměny podle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů - § 6, 
odst. (10), bod b). Na funkční odměnu se vztahuje srážková daň (odměna do 5000 Kč) 
nebo zálohová daň (odměna nad 5000 Kč) a také se na ni vztahuje zdravotní pojištění (od 
1.1.2008). Sociální pojištění se na ni nevztahuje. Podle informace z VZP: na členské 
schůzi, kde byl zvolen nový výbor ZO, by se mělo schválit, zda budou funkcionáři 
vykonávat danou funkci zdarma nebo za odměnu. Pokud to bude za odměnu, tak musí na 
příslušnou zdravotní pojišťovnu každého zvoleného funkcionáře, který bude někdy v 
budoucnu dostávat nějakou funkční odměnu, nahlásit ZO jako zaměstnavatele a 
funkcionáře jako zaměstnance. 

 
  
 Kontrolní komise řídí se: 
 
  Metodický pokyn č. 1/2016 k činnosti kontrolních komisí v Českém zahrádkářském    
  svazu 

Tento metodický pokyn byl schválen usnesením Republikové rady ČZS dne 5.11.2016. 
Tímto pokynem se ruší Metodický pokyn k činnosti revizních orgánů Českého 
zahrádkářského svazu publikovaný ve Věstníku ČZS č. 1/2011.  
Metodický pokyn  č. 1/2016 je dostupný na webových stránkách ČZS. 

 
  Výpis ze Stanov ČZS 
 
  § 9 Vedení seznamu členů svazu 
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    (1)  Svaz a organizační jednotka vede seznam členů svazu v listinné nebo elektronické 
podobě v souladu se zvláštním právním předpisem5) a to pouze pro účely správy a zajištění 
činnosti svazu a organizační jednotky. 
 
    (2)  Statutární orgán zpracovává tyto osobní údaje 

a. jméno, příjmení, titul před a za jménem a příjmením, 
b. datum narození, 
c. adresu trvalého pobytu, 
d. kontaktní spojení (telefonní číslo, případně e-mailovou adresu). 

 
  (3)  Členové statutárního orgánu jsou povinni osobní údaje členů svazu zpracovávat  
výhradně v rámci svých kompetencí. 
 
  (4)  Osobní údaje jsou uvedeny na originálních písemnostech, kterými jsou zejména: 
seznam členů, přihláška za člena svazu, účetní doklady, dohody o provedení práce, 
nájemní, podnájemní a pachtovní smlouvy, korespondence se členy svazu apod. 
 
  (5)  V seznamu členů svazu se vedou pouze aktivní členové svazu. V příloze se vede 
po dobu 10 let pro archivní účely seznam členů svazu, kterým členství zaniklo. 
 
  (6)  Tajemník, zejména 
a. zabezpečuje činnosti pro výkon funkce předsedy základní organizace, 
b. připravuje podklady pro zasedání výboru a členské schůze, 
c. zpracovává zápisy ze zasedání členské schůze a výboru do 15 dnů od jeho 

ukončení, 
        d...vede dokumentaci základní organizace, 

  e.   kontroluje plnění přijatých usnesení ze zasedání členské schůze a výboru, 
  f.   aktualizuje seznam členů svazu,  
  g.  vyřizuje poštu výboru 
 (7)  Zdrojem majetku základní organizace, územního sdružení a svazu je 

a. hmotný majetek a majetková práva, 
b. podíl z členských příspěvků, 
c. účelové příspěvky a zápisné, 
d. výnosy z akcí svazu a organizačních jednotek organizovaných v souladu s 

posláním svazu, 
e. dary, dotace, případně jiné příspěvky státu, územních samosprávných celků a 

dalších organizací, 
f. výnosy z kapitálových vkladů a úroky 


