1

3.	file_0.jpg


file_1.wmf


	

     O R G A N I Z A Č N Í   Ř Á D  
ELEKTROTECHNICKÉHO CECHU PLZEŇSKÉHO REGIONU 
Článek 1. 
Název, sídlo, působnost a činnost elektrotechnického společenstva 
1.	Živnostenské společenstvo přijímá název: 
"ELEKTROTECHNICKÝ CECH PLZEŇSKÉHO REGIONU". 
2. Sídlem cechu je Vejprnická ul. 56, 318 00 PLZEŇ. 
4.	Působnost cechu je vymezena platnými zákonnými ustanoveními a tímto registrovaným   
organizačním řádem. 
5.	Činnost cechu je zaměřena na zvýšení jakosti a profesionální úrovně v elektrotechnickém a s 
ním souvisejících oborů. Zejména bude zaměřena jak k práci členů cechu tak i ostatní odborné 
veřejnosti. 
Článek 2. 
Hlavní předmět činnosti cechu 
1.	Zastupuje, prosazuje a obhajuje společné zájmy svých členů ve prospěch rozvoje regionu a to 
zejména na zásadách vysoké profesionální odbornosti. 
2.	Zajišťuje výměnu informací a zkušeností, odborné semináře a školení mezi svými členy, ostatní 
odbornou veřejností, a také ve spolupráci s dalšími živnostenskými společenstvy a příslušnými' 
orgány státní správy. 
3. Rovněž zajištuje spolupráci mezi ostatními regiony. 
4.	Cech hájí a podporuje zájmy svých členů a přispívá k řádnému provozování jejich odborné   
činnosti. 
5.	Cech podává na vyžádání nebo z vlastní iniciativy orgánům státní správy návrhy, informace a 
stanoviska v oblasti odborných činností v elektrotechnice a souvisejících oborech. 
Článek 3. 
Členství v cechu 
1.	Vznik členství 
a)	Za člena může být přijat podnikatel, fyzická nebo právnická osoba působící odbornou   
činností v elektrotechnice a souvisejících oborech; 
b)	Za člena rovněž může být přijata osoba s elektrotechnickou kvalifikaci bez živnostenského 
oprávnění, která bude pro společenstvo přínosem, nebo která má o činnost cechu odborný 
zájem; 
c)	O přijetí s konečnou platností rozhoduje rada cechu. 
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2.	Člen má právo: 
a)	Účastnit se bez omezení všech akcí pořádaných cechem; 
b)	Zúčastnit se voleb a také být volen do orgánů cechu dle volebního řádu; 
c)	Požádat provedení odborné kontroly jakosti své produkce a bezpečnosti práce na svém 
pracovišti. Toto je cech povinen zajistit; 
d)	Vyžádat si u cechu posouzení vzniklých sporu nezávislým orgánem. 
3.	Člen je povinen 
a)	Dodržovat tento organizační řád; 
b)	Zaplatit v určeném termínu stanovený roční členský příspěvek a příspěvek za služby cechu; 
c)	Oznamovat cechu neprodleně všechny změny související s jeho členstvím, (při změně sídla, 
názvu, činnosti a další). 
4. Ukončení členství 
Členství může být ukončeno: 
a)	Na základě písemného sdělení člena; 
b)	Při hrubém porušení obecných zákonů a organizačního řádu cechu. O ukončení členství 
rozhoduje rada cechu, člen se může odvolat k Valné hromadě. Rozhodnutí Valné hromady 
je pak konečné; 
c)	Úmrtím člena; 
d)	Zánikem právnického subjektu; 
Ukončení členství platí od doby oznámení nebo nastalé skutečnosti. Zaplacený roční   
příspěvek, se při ukončení členství během kalendářního roku nevrací. 
Článek 4. 
Orgány cechu 
1.	Nejvyšším orgánem je Valná hromada. Svolává ji rada cechu nejméně jedenkrát za běžné roční 
období. Mimořádná Valná hromada může být svolána na návrh alespoň 30 % členů; 
2.	Pouze Valná hromada je oprávněná: 
a)	Schvalovat volební a jednací řád; 
b)	Schvalovat výši členských příspěvků a příspěvků za služby cechu na příslušné období; 
c)	Rozhodovat o zániku cechu a o návrhu na majetkové vypořádání předložené radou cechu; 
3. Valná hromada ze svého středu volí přímou volbou radu cechu. 
4.	Volený orgán Valnou hromadou je - rada cechu. 
	Rada cechu ze svého středu dále volí: 	cechmistra, 
zástupce cechmistra, 
člena rady pověřeného kontrolou. 
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5.	Rada je výkonným orgánem. Má minimálně tři členy a zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně. Ze 
své činnosti se odpovídá Valné hromadě. 
6.	Rada cechu: 
a)	Zaujímá stanoviska k požadavkům orgánů státní správy a ostatních institucí; 
b)	Spolupracuje s místními orgány při udělování licencí a veřejných zakázek, týkajících se celé 
oblastí odbornosti cechu. 
c)	     Realizuje případnou mezinárodní spolupráci dle konkrétních podmínek; 
d)     Ustavuje odborné sekce cechu. 
7.	Cechmistr: 
a)     Zabezpečuje rozvoj cechu, řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a zajišťuje spolupráci s          orgány státní správy, ostatními společenstvy atp. 
8.	Zástupce cechmistra : 
a)	Zastupuje cechmistra v době jeho nepřítomnosti nebo podle dohody s ním po projednání v 
radě cechu. 
9.	Odborné sekce zpracovávají podklady pro rozhodnutí a stanoviska rady cechu CI zabezpečují 
výkon odborných činností. 
Článek 5. 
Finanční hospodaření cechu 
1.	Základními finančními prostředky cechu jsou: 
a)	členské příspěvky; 
b)	příspěvky za odborné služby cechu; 
c)	dary, příspěvky a jiné příjmy od právnických nebo fyzických osob; 
2.	Finanční prostředky slouží k úhradě: 
a)	režijních nákladů cechu; 
b)	nákladů na vzdělávací činnost členů; 
c)	ostatních nákladů, (pojištění, údržba, případná daňová povinnost atp.). 
3.	Právo disponovat s finančními prostředky má cechmistr a jim jmenovaní dva členové rady 
v rozsahu plných mocí při zachování maximální hospodárnosti využití těchto prostředků. Zpráva 
o využití prostředků se předkládá vždy Valné hromadě. 
Článek  6. 
Všeobecná a závěrečná ustanovení 
1.	Volební období v cechu je pětileté. Volby jsou veřejné a přímé. Jejich přípravu a průběh   
i vyhlášení výsledků zajišťuje rada cechu. 
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2.	Na všech úrovních cechu platí: 
a)	schopnost usnášení je zajištěna prostou nadpoloviční účastí přítomných členů jednání; 
b)	k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 
3.	K rozhodnutí o zániku cechu je třeba souhlasu 2/3 přítomných na Valné hromadě svolané za 
tímto účelem. 
4. Kontrolní činností může být na základě rozhodnutí rady cechu pověřena instituce vně cechu. 
5.	Spory uvnitř cechu řeší v souladu s organizačním řádem rada cechu. O případném odvolání 
rozhoduje Valná hromada. 
6.	Organizační řád a jeho změny schvaluje Valná hromada cechu. Znění tohoto organizačního   
řádu nabývá účinnosti dnem schválení. 
Organizační řád byl schválen řádnou Valnou hromadou, konanou dne 29.05.1993.
 Doplněn byl Valnou hromadou dne 21.01.2006.
***** 
Všeobecné informace 
Kancelář cechu: 
Budova Č. 8, suterén,   Vejprnická ul. Č. 56, 318 00 PLZEŇ, (areál SOU elektrotechnické Plzeň . 
Poštovní adresa cechu: 
Elektrotechnický cech plzeňského regionu, Vejprnická ul. Č. 56, 318 02 PLZEŇ., 
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna (0800), č.ú.: 725509349/0800 
Identifikační číslo: 
45332746 
****  
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