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JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA 

SPOLKU CELNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 
Čl. 1 

Předsednictvo Spolku celníků České republiky 

(1) Předsednictvo Spolku celníků České republiky (dále jen „P SC“) je 
nejvyšším výkonným orgánem Spolku celníků České republiky (dále jen „Spolek“) mezi 
Sněmy (Konferencemi) Spolku. Plní řídící a organizační úkoly. 

(2) Úkoly P SC jsou určeny stanovami Spolku, závěry Spolkového Sněmu 
(Konference), doporučeními z Konferencí předsedů klubů Spolku, vlastními 
usneseními, podněty a požadavky z klubů celníků (dále jen „Klub“) Spolku a návrhy 
členů Klubů.  

(3) V P SC pracují členové, zvolení podle stanov na Spolkovém Sněmu.  

(4) P SC spolupracuje s kluby a zabezpečuje jejich informovanost. 
 

Čl. 2 
Pravomoc P SC 

(1) Členové P SC se na svých zasedáních usnášejí o 

a) základních otázkách realizace úkolů, které vyplývají ze stanov, organizačně 
technických principech řízení Klubů, působení na veřejnosti, spolupráci s Celní 
správou České republiky, a spolupráci s partnerskými organizacemi, 

b) výstavbě nových orgánů - odborné komise (sekce), 

c) základních otázkách své práce, 

d) zabezpečování činnosti a chodu P SC, způsobu vedení evidence členů Spolku, 
zajišťování administrativní činnosti, udržování kontaktů s jednotlivými kluby 
Spolku, odbornými komisemi (sekcemi) i partnerskými a zahraničními 
organizacemi, 

e) odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena Klubu. 

(2) Za tímto účelem P SC 

a) zpracuje plán činnosti na běžný rok (období), 

b) stanoví dlouhodobé i krátkodobé úkoly odborným komisím (sekcím), 

c) zřizuje a ruší odborné komise (sekce), případně jiné orgány P SC a určuje dělbu 
práce mezi nimi. Odborné komise (sekce) ustavené P SC jsou nestálého složení. 
Předseda, místopředseda, hospodář, jednatel a členové P SC jsou oprávněni 
v rozsahu obvyklých, případně obecně platných zásad zastupovat Spolek 
navenek. V případě, že předseda Spolku by nemohl vykonávat funkci po delší, tj. 
více než dvouměsíční období, plní jeho úlohu v celém rozsahu místopředseda. 
Jednatel zodpovídá za spolupráci s kluby a spolupracujících organizací, za 
evidenci členů, za zápisy, korespondenci.  
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Čl. 3 
Příprava zasedání P SC 

(1) Přípravu zasedání organizuje předseda a jednatel Spolku. Na pořad jednání 
se zařazují věci ze schváleného plánu činnosti. 

(2) Návrhy k projednání dalších potřebných věcí mohou předkládat 

a) jednotliví členové P SC,  

b) odborné komise, 

c) rady klubů,  

d) jednotliví členové Spolku. 
 

Čl. 4 
Ustavující zasedání P SC 

Ustavující zasedání P SC se koná vždy po celostátním Spolkovém Sněmu, 
zpravidla ihned po volbách členů P SC. Řídí je předseda Spolku. S výjimkou předsedy 
Spolku, který je přímo volen, na Spolkovém Sněmu zvolí místopředsedu, jednatele a 
hospodáře. 
 

Čl. 5 
Ustavující zasedání kontrolní komise 

(1) Ustavující zasedání kontrolní komise se koná vždy po celostátním 
Spolkovém sněmu, zpravidla ihned po volbách. 

(2) Zvolení členové kontrolní komise zvolí ze svého středu předsedu. 

(3) Předseda kontrolní komise informuje o složení kontrolní komise P SC. 
 

Čl. 6 
Činnost P SC 

(1) Zasedání P SC se svolává podle plánu činnosti, nejméně však čtyřikrát do 
roka.  Zasedání je možné uskutečnit i konferenčním způsobem. Svolává je předseda 
nebo místopředseda Spolku. 

(2) Vyžádají-li si to mimořádné poměry, nebo rozhodne-li o tom P SC, či 
požádá-li o to alespoň 1/3 rad klubů (požadavek se předkládá písemně předsedovi 
Spolku s uvedením předmětu jednání), svolá se mimořádné zasedání P SC, které se 
koná nejpozději do 30 dnů od požádání k jeho svolání. 

(3) Na zasedání mohou být podle povahy programu jednání přizváni členové 
komisí a dalších vytvořených orgánů P SC, odborníci a představitelé celních a 
finančních orgánů, společenských organizací, předsedové rad klubů apod. 

(4) Zasedání se zúčastňuje předseda nebo další člen kontrolní komise Spolku. 
 

Čl. 7 
Činnost Rady klubu celníků 

Rada klubu celníků použije pro svá jednání přiměřeně obdobná ustanovení jako 
P SC. 
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Čl. 8 
Účinnost 

Tato směrnice nabývá účinnosti 20. března 2016. 
 
 

 
 
 

předsednictvo 
Spolku celníků České republiky 


