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Manuál pro příjem členů Valné hromady a volbu a odvolání 
ostatních orgánů Sdružení Splav, o.s. 
 
 
 
 Členství ve Sdružení Splav, o.s. 

 Členy Sdružení Splav, o.s. (dále jen Sdružení) mohou být fyzické osoby starší 
18 let a právnické osoby s trvalým pobytem,  sídlem, či místem působení v 
regionu Sdružení., jejichž činnost a cíle se shodují se stanovami a cíli 
sdružení. 

 Přijetí za člena Sdružení navrhuje Programový výbor Valné hromadě na 
základě písemné přihlášky. Výbor dbá, aby složení Valné hromady 
respektovalo kriterium, že zástupci obcí nebudou tvořit více než 50% členů a 
dále dbá, aby struktura členů vykazovala rovnoměrný počet zástupců 
zemědělských subjektů a neziskových organizací. 

 Programový výbor při doporučování posuzuje, zda je žadatel schopen aktivně 
pracovat ve Sdružení 

 Přijímání členů Sdružení je 2x ročně Valnou hromadou Sdružení po 
doporučení Programovým výborem. 

 Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

 Členství zaniká: 
a/ vystoupením člena písemným oznámením, 
b/ úmrtím člena, 
c/ u právnické osoby jejím zrušením, 
d/ vyloučením člena pro zjevný rozpor jeho aktivit s cíli SSP, o.s. 
e/ zánikem sdružení 

 
Valná hromada 

 Rozhoduje o zrušení členství ve Sdružení 

 Rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů Sdružení (přítomných ?) 

 Volí a odvolává členy Programového výboru, Výběrové komise a Revizní 
komise  

 Schází se alespoň 1x ročně 
 
Předseda a místopředseda 

 Předseda je statutárním orgánem Sdružení 

 Je oprávněn Sdružení zastupovat, jednat za něj a podepisovat 

 Ke konkrétním jednáním může předseda písemně zmocnit kteréhokoli člena 
Programového výboru 

 Je volen na dobu 3 let a může být zvolen opakovaně (po 3 volební období ?) 

 Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a po tuto dobu 
přejímá veškeré jeho pravomoci  

 Je volen na dobu 3 let a může být zvolen opakovaně  (po 3 volební období ?) 
 
Programový výbor 

 Má 5 členů a je tvořen předsedou, místopředsedou a dalšími členy 

 Je volen na dobu 3 let a může být volen opakovaně (po 2-3 ? volební období) 

 Volí a odvolává předsedu a  místopředsedu (místopředsedy)  
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Výběrová komise 

 Má 7 členů 

 Její členové jsou voleni na dobu 2 let a max .50% členů komise může být 
voleno opakovaně na další 2 roky 

 
Revizní komise 

 Má 3 členy 

 Její členové jsou voleni na dobu 2 let a max .50% členů komise může být 
voleno opakovaně na další 2 roky 

 
 
 
 

 


