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VNITŘNÍ SMĚRNICE
Cechu kamnářů České Republiky

PREAMBULE
Vnitřní směrnice je prováděcí předpis Cechu kamnářů ČR, z. s. stanovující pravidla pro provozní a legislativní
činnost CKČR. Jde o dokument závazný, schvalovaný Sněmem CKČR. Jednotlivá ustanovení této směrnice
nabývají platnosti dnem jejich schválení.

1. DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK
Cech
Cech kamnářů České republiky, z. s.
Stanovy
stanovy Cechu kamnářů České republiky, z. s.
Člen
člen Cechu kamnářů České republiky, z. s.
Sněm
jednání Sněmu Cechu, nejvyššího orgánu Cechu
Sněmovní období
období mezi Sněmem a následujícím Sněmem CKČR
Rada
rada Cechu, nejvyšší orgán Cechu v době mimo jednání Sněmu
Komise
skupina členů Cechu jmenovaná Radou pro určitou soustavnou činnost či konkrétní úkol
Nadřízený orgán
orgán Cechu (Sněm, Rada, Prezident, Viceprezidenti, Komise), který zadal úkol členovi nebo jiné
pověřené osobě z řad členské základny
Odpovědná osoba
osoba, jíž je jmenovitě přidělen úkol a tato je garantem jeho splnění
Stránky
oficiální internetové stránky Cechu na adrese www.cechkamnaru.cz
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2. VÝKLAD STANOV
Pozastavení /přerušení/ členství v CKČR /čl. 7/
Členství v CKČR může být pozastaveno na žádost člena a to max. na 3 /tři/ Sněmovní období. Žádost
musí být podána písemnou formou adresovanou na sekretariát CKČR. Žádost musí schválit Rada
CKČR, Sněm je na nejbližším zasedání pouze o této skutečnosti informován. Opětovné obnovení
členství v CKČR potvrzuje Sněm formou hlasování a to na základě návrhu Rady CKČR.
Administrativní příspěvek v tomto případě není vyžadován.
Schváleno v Praze dne 25.3.2017

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
3.1 Hlasování formou komunikačních prostředků
a)

členové Cechu mohou přijímat rozhodnutí i formou komunikačních prostředků. V tomto
případě Rada Cechu předloží návrh k hlasování s termínem vyjádření. Pokud se člen k návrhu
nevyjádří, platí, že se zdržel hlasování. Každý řádný člen má při hlasování jeden platný hlas.
Návrh je platný, byl-li přijat nadpoloviční většinou ze všech členů Cechu.
Zápis o stavu hlasování jednotlivých členů Cechu musí být evidován pro každý návrh
samostatně.

b)

Rada Cechu může přijímat rozhodnutí i formou komunikačních prostředků. V tomto případě
předloží navrhovatel – pouze prezident Cechu nebo 1.víceprezident – návrh k hlasování
s termínem vyjádření. Pokud se člen Rady Cechu k návrhu nevyjádří, platí, že se zdržel
hlasování. Každý člen Rady Cechu má při hlasování jeden platný hlas. Návrh je platný, byl-li
přijat nadpoloviční většinou ze všech členů Rady Cechu. Zápis o stavu hlasování jednotlivých
členů Rady Cechu musí být evidován pro každý návrh samostatně.

3.2 Volební komise
Volební komise je volena na zasedání Sněmu, který předchází volebnímu Sněmu. Je tříčlenná,
ve složení předseda a dva členové. Jejím úkolem je přijímání návrhů a evidence kandidátů do
Rady CKČR a Kontrolní komise. Dále příprava, zajištění a organizace vlastních voleb. Volební
komise ukončuje svou činnost po zvolení Rady CKČR a Kontrolní komise. Člen Volební komise
nemůže být členem Rady CKČR ani Kontrolní komise. Pokud některý z členů Volební komise
nebude moci tuto funkci vykonávat, může Rada CKČR kooptovat člena náhradního.
Schváleno v Praze dne 25.3.2017
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3.2 Dlouhodobé interní vzdělávání - DIV
a) cíl DIV
Zkvalitnit odborné vědomosti členské základny CKČR v širokém spektru znalostí v kamnářské
oblasti. DIV není zaměřena na konkrétní období, je dlouhodobá, průběžná a specifikovaná dle
oborové aktuálnosti.
b) semináře
Semináře, které budou začleněny do DIV pořádá CKČR nebo jiný subjekt. Návrh na pořádání
semináře se podává technické komisi, která vyhodnotí žádost včetně návrhu na výši
kreditového hodnocení a předá doporučení čí nedoporučení radě CKČR. Seminář schvaluje
Rada CKČR.
Potvrzení o absolvování semináře jednotlivých členů CKČR bude sloužit seznam, na kterém
budou originální podpisy zúčastněných členů Cechu. Oprávněnost a garanci tohoto seznamu
potvrzuje podpisem a razítkem zástupce pořádajícího subjektu. Tento seznam musí být předán
na sekretariát CKČR. Současně zástupce pořádajícího subjektu potvrdí svým podpisem účast
člena CKČR na semináři do indexu zúčastněného.
c) kreditní systém bodování
Každý seminář bude ohodnocen počtem kreditů /bodů/. Hodnocení navrhuje technická komise
a schvaluje Rada CKČR. Seminář je ohodnocen počtem kreditů 1 až 10. Kredity za absolvovaný
seminář budou započítány pro získání titulu „Autorizovaný kamnář CKČR“.
d) titul „Autorizovaný kamnář CKČR“
Člen, který získá schválený počet kreditů obdrží titul „Autorizovaný kamnář CKČR“. Tento titul
je časově omezen na období 6-ti let od data obdržení titulu a to z důvodu další motivace
sebevzdělávání člena CKČR. Po ukončení stanoveného období se členovi zakazuje tímto titulem
dále prezentovat. Držitele titulu současně opravňuje užívat i razítko Autorizovaný kamnář CKČR.
Výše uvedený titul je oprávněnému členu pouze propůjčen CKČR na stanovené období.
e) podmínka získání titulu „Autorizovaný kamnář CKČR“
Titul „Autorizovaný kamnář CKČR“ obdrží člen při získání min. 100 kreditů za období 6 let.

Schváleno v Praze dne 25.3.2017
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