
Zásady 

Českého svazu pivovarů a sladoven, z.s. 

pro ustanovování a činnost pracovních komisí 

 

 

I. Způsob ustanovování pracovních komisí 

1. Podle čl. 10.2.8 Stanov Českého svazu pivovarů a sladoven, z.s., se sídlem Lípová 15, 120 

00 Praha 2, IČO: 40766152 (dále jen „Svaz“) ustanovuje trvalé pracovní komise Předsednictvo 

Svazu. Návrh na ustanovení pracovní komise může podat kterýkoliv člen Předsednictva a dále 

výkonný ředitel Svazu. Součástí ustanovení trvalé pracovní komise musí být stanovení okruhu 

problematiky, kterým se má taková komise zabývat. 

 

2. Dočasné pracovní komise Svazu je oprávněno ustanovit jak Předsednictvo Svazu, tak 

předseda Svazu, a to z vlastního podnětu, na návrh kteréhokoliv člena Předsednictva Svazu 

nebo na návrh výkonného ředitele Svazu. Součástí ustanovení konkrétní dočasné pracovní 

komise musí být definování konkrétního cíle, jehož má být prostřednictvím takové komise 

dosaženo. Předsednictvo především prostřednictvím výkonného ředitele Svazu zajišťuje 

komunikaci s jednotlivými Komisemi a informování Komisí o rozhodnutích Předsednictva, 

které se Komisí týkají. 

 

3. Osoba nebo orgán, který ustanoví příslušnou pracovní komisi, zároveň jmenuje její členy. 

Pokud se jedná o trvalé pracovní komise, jmenuje jejich členy vždy Předsednictvo Svazu, členy 

dočasných pracovních komisí může jmenovat jak Předsednictvo Svazu, tak Předseda Svazu. 

Orgán nebo osoba, který je oprávněn členy Komise jmenovat, je zároveň oprávněn takové členy 

odvolat. Každý člen Komise je oprávněn na své členství rezignovat. Rezignace nabývá 

účinnosti okamžikem, kdy je s ní seznámen Svaz, případně předseda Komise, pokud je 

rezignace uskutečněna během jednání Komise. 

 

4. Každý jmenovaný člen Komise musí se svým jmenování vyslovit souhlas a písemně se 

zavázat respektování svých povinností daných těmito Pravidly.      

 

II. Pravidla pro činnost pracovních komisí a povinnosti jejich členů 

 

1. Pokud předsedu příslušné pracovní komise (dále jen „Komise“) neustanoví ten, kdo ji zřídil, 

zvolí si členové příslušné komise ze svého středu na prvním jednání předsedu. Stejně tak si 

zvolí předsedu na prvém jednání Komise poté, kdy předchozí předseda rezignuje nebo jinak 

zanikne jeho funkce a ten, kdo Komisi ustanovil, nejmenuje jiného předsedu. 

 

2. Předseda Komise organizuje a řídí jednání Komise. Pokud se Komise nedohodne jinak, je 

její předseda odpovědný za pořizování zápisu z každého jednání Komise. Předseda zejména 

organizuje jednotlivá jednání Komise, svolává k němu její členy a stanovuje základní agendu 

k projednání. Během jednání Komise může každý člen Komise navrhnout k projednání další 

agendu. Stanoví – li tak Komise, může předseda na její jednání přizvat i jiné osoby, ovšem za 

předpokladu, že se zaváží respektovat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se 



během jednání Komise dozví, vyjma možnosti komunikovat takové informace s osobou, která 

je na jednání Komise vyslala.  

 

3. Pokud Komise hodlá přijmout stanovisko, závěr nebo rozhodnutí, musí se o takovém návrhu 

hlasovat. Návrh na rozhodnutí, usnesení či stanovisko Komise může vznést každý člen Komise 

při jejím jednání. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Komise. 

Komise je schopna usnášení, jsou – li přítomni alespoň tři členové Komise. 

 

III. Povinnost mlčenlivosti a loajality 

1. Každý člen Komise je povinen zachovávat mlčenlivost o všech veřejně nedostupných či 

interních skutečnostech, které se v souvislosti s jednáním Komise a s členstvím v Komisi dozví. 

Veškeré informace, dokumenty, závěry, rozhodnutí nebo stanoviska, která Komise během své 

činnosti získá nebo vytvoří, jsou přísně důvěrná a představují obchodní tajemství. Veškeré 

informace a výstupy, poskytované Komisí Svazu nebo jiným osobám, o kterých to Svaz určí, 

musí být anonymizované (a to i ve vztahu k obchodním společnostem).  

 

2. Člen Komise je povinen respektovat rozhodnutí Komise a nezpochybňovat jej navenek 

způsobem, který by narušoval důvěryhodnost či dobré jméno Svazu nebo Komise. Každý člen 

Komise je povinen při veřejném vystupování i při komunikaci se správními orgány a jinými 

orgány veřejné moci zachovávat loajalitu vůči Komisi a Svazu a neohrožovat důvěru v činnost 

Svazu a dobré jméno Svazu.  

 

3.    Oficiální stanoviska a výstupy Komise je oprávněn poskytovat předseda Komise nebo 

Komisí určení členové. Komise svá stanoviska, informace, rozhodnutí, dokumenty, jakož i jiné 

výstupy a závěry, poskytuje výhradně Předsednictvu Svazu, nestanoví – li Předsednictvo Svazu 

v konkrétním případě jinak. 

 

4. Omezení dle čl. III bodu 1 až 3 se nevztahují na možnost člena Komise komunikovat výstupy 

a obsah jednání Komise s členem Svazu, který jej na jednání Komise vyslal.  

 

IV. Ukončení činnosti pracovních komisí a závěrečná ustanovení 

1. Ten, kdo pracovní komisi ustanoví, je oprávněn ji i zrušit, případně změnit její účel i náplň 

agendy. Předsednictvo tak může činit i ve vztahu k dočasným pracovním komisím. 

 

2. Je – li členem pracovní Komise člen Předsednictva Svazu, je oprávněn informovat o činnosti 

Komise během jednání Předsednictva a povinnost mlčenlivosti dle čl. III se na něj pro takový 

případ nevztahuje. 

 

3. Dočasná pracovní Komise zanikne bez dalšího dosažením účelu, pro který byla ustanovena 

(zpravidla zpracování stanoviska, doporučení či podobného výstupu). Trvalou pracovní komisi 

může zrušit jen Předsednictvo Svazu. Po zániku Komise i po zániku členství člena Komise 

v Komisi trvají povinnosti člena Komise uvedené v čl. III.     

 



4. Tato pravidla jsou závazná i pro Komise a pracovní skupiny ustanovené před jejich přijetím, 

a to s účinností od 23.4.2018. Současní členové Komisí budou povinni písemně akceptovat své 

povinnosti dle těchto Pravidle, jinak jejich členství v příslušné Komisi nejpozději okamžikem 

jejího prvního jednání zanikne.     

     

5. Tato pravidla byla přijata rozhodnutí Předsednictva Svazu podle čl. 10.2.8 Stanov Svazu dne 

23.4.2018. 

 

V Praze 23.4.2018 

 

Ing. František Šámal 

předseda Svazu 


