
 

 

Statut odborných sekcí a pracovních skupin 
(26.10.2007) 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

Česká bioplynová asociace o.s. (dále jen CzBA) realizuje svou odbornou činnost, 
především v oblasti výzkumu, vývoje, poradenství, služeb či vzdělávání prostřednictvím 
odborných sekcí, pracovních skupin a projektů.  
 

Článek 2 
Zřizování a pravidla vnitřních struktur CzBA 

1) Valné shromáždění CzBA svým usnesením určuje počet a zaměření odborných sekcí. 
V odůvodněných případech může dojít ke změně počtu či zaměření odborných sekcí, a to 
rovněž formou usnesení valného shromáždění.  

2) Představenstvo CzBA je oprávněno určit počet a zaměření pracovních skupin v rámci 
jednotlivých odborných sekcí. 

3) Představenstvo CzBA schvaluje záměry, plnění i hodnocení všech projektů 
navrhovaných a realizovaných CzBA. 

 
Článek 3 

Organizace odborné sekce 

1) Každá odborná sekce je řízena svým předsedou, který je volen zároveň jako člen 
představenstva na tříleté funkční období. Předseda jmenuje svého zástupce z řad 
vedoucích pracovních skupin. 

2) Předseda odborné sekce odpovídá za činnost sekce, plán jejích aktivit i plnění úkolů a 
cílů, které si sekce stanovila. K tomu je oprávněn požadovat informace a součinnost od 
vedoucích pracovních skupin. 

3) Předseda odborné sekce předkládá představenstvu CzBA ke schválení vždy do 31.3. 
roční zprávu o činnosti a výsledcích sekce za předchozí rok a do 15.11. plán činnosti na 
další rok. 

 
Článek 4 

Organizace pracovní skupiny 

1) Každá pracovní skupina je řízena svým vedoucím, který je jmenován a odvoláván 
představenstvem CzBA na dobu neurčitou. Vedoucí z členů skupiny jmenuje svého 
zástupce. 

2) Vedoucí pracovní skupiny odpovídá za činnost skupiny, plán jejích aktivit i plnění úkolů 
a cílů, které si skupina stanovila. K tomu je oprávněn požadovat informace a součinnost 
od ostatních členů skupiny. 

3) Vedoucí pracovní skupiny předává plán činnosti skupiny na další rok, schválený 
nadpoloviční většinou členů skupiny, vedoucímu odborné sekce do 30.10. běžného roku a 
roční zprávu o činnosti a výsledcích skupiny za předchozí rok do 28.2. běžného roku. 

 
Článek 5 

Členství v pracovní skupině 

1) Členem pracovní skupiny se může stát člen CzBA nebo jím určený zástupce (v případě 
právnických osob), případně delegovaný zástupce státní správy, který splňuje níže 
uvedené podmínky: 



 

 

 

 

- odborné vzdělání a alespoň 2 roky praxe v oboru, který je náplní pracovní skupiny 
a zároveň posláním CzBA 

- nominace alespoň dvěma dalšími členy CzBA 

2) Členové pracovních skupin jsou voleni na dobu neurčitou a odvoláváni 
představenstvem CzBA.  

 
Článek 6 

Činnost odborných sekcí a pracovních skupin 

1) Předseda odborné sekce alespoň jednou ročně v rámci sestavování roční zprávy o 
činnosti svolává a řídí zasedání sekce, jehož se účastní vedoucí pracovních skupin. Toto 
zasedání může být nahrazeno po dohodě všech účastníků e-mailovou korespondencí či 
alternativním způsobem komunikace. 

2) Pracovní skupina se schází k pravidelným workshopům minimálně jednou ročně. 
Svolává ji a řídí její vedoucí nebo v jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Kromě 
pravidelných workshopů se pracovní skupina podílí na projektech a aktivitách CzBA podle 
dohody s vedoucími projektů a představenstvem.  

 
Článek 7 

Pravidla projektového řízení 

1) Pracovní skupiny jsou oprávněny navrhovat výzkumné, vývojové, odborné a osvětové 
projekty, které po schválení představenstvem a zajištění financování realizují. 

2) Návrh a následně usnesení představenstva k projektu obsahuje vždy jmenování 
vedoucího projektu, členy projektového týmu, cíle, časový harmonogram, popis kroků 
včetně potřebných činností a přesný rozpočet projektu. 

3) Každý projekt je povinen vyčlenit část získaných prostředků pro zabezpečení základní 
administrativní a odborné činnosti CzBA. 

4) Za realizaci projektu a jeho výsledky je odpovědný vedoucí projektu jmenovaný na 
základě návrhu pracovní skupiny představenstvem. 

5) Vedoucí projektu je oprávněn požadovat spolupráci od ostatních členů všech 
pracovních skupin za předem v projektu definovaných podmínek. 

 
Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

1) Odborné sekce, pracovní skupiny, jejich náplň a členství v nich je povinným bodem 
každého řádného valného shromáždění CzBA.  

2) Náklady na činnost pracovních skupin i odborných sekcí mimo projekty jsou hrazeny 
CzBA, pokud byly předem projednány a odsouhlaseny s představenstvem. 

3) Tento statut je vnitřní směrnicí CzBA. Platnosti nabývá okamžikem schválení valným 
shromážděním. 

 
 
 
Zpracoval: Ing. Jan Matějka, místopředseda CzBA, 9.9.2007 
Schváleno VS dne 26.10.2007 


