
Organizační řád svazu ZL LAA ČR
Schválený Valnou hromadou dne 12. 11. 2022 v Praze

1. Členství
1.1. Členem svazu může být pouze člen LAA ČR
1.2. Členem svazu může být i člen LAA ČR, jemuž bylo členství v LAA ČR

pozastaveno z důvodu uzavření pracovního poměru s LAA ČR. Takový člen
nemůže volit a být volen do orgánů svazu ani do nadsvazových orgánů a je
osvobozen od placení svazového příspěvku

1.3. Vznik a zánik členství ve svazu ZL se řídí stanovami LAA ČR

1.4. Práva a povinnosti členů svazu ZL
1.4.1. Práva:

1.4.1.1. Účastnit se Valné hromady
1.4.1.2. Hlasovat na valné hromadě
1.4.1.3. Vystupovat v diskusi
1.4.1.4. Volit a být volen do orgánů svazu ZL a do orgánů LAA ČR za

podmínek stanovených Stanovami LAA ČR
1.4.1.5. Využívat členských výhod zabezpečených svazem

1.4.2. Povinnosti:
1.4.2.1. Platit členské příspěvky ve výši schválené Valnou hromadou

svazu
1.4.2.2. Dodržovat stanovy LAA ČR a organizační řád svazu

2. Orgány svazu
2.1. Valná hromada

2.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazu
2.1.2. Přijímá zprávu o činnosti a o hospodaření za období od minulé Valné

hromady
2.1.3. Schvaluje Organizační řád svazu
2.1.4. Schvaluje výši svazového příspěvku
2.1.5. Ukládá novému předsednictvu úkoly a závazná stanoviska svazu
2.1.6. Volí tajnou volbou pětičlenné předsednictvo svazu z členů Svazu ZL,

kteří s kandidaturou souhlasí
2.1.7. Volí delegáty na Konferenci LAA ČR

2.2. Předsednictvo svazu
2.2.1. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu svazu. Předseda

zastupuje svaz v Radě LAA ČR.
2.2.2. Řídí svaz v období mezi valnými hromadami svazu podle usnesení

Valné hromady svazu, organizuje soutěže, reprezentaci a garantuje
články o své odbornosti v časopisu Pilot.

2.2.3. Schází se k jednání dle rozhodnutí předsedy svazu nebo alespoň tří
svých členů a přijímá rozhodnutí na základě souhlasu nejméně tří
svých členů

2.2.4. Svolává Valnou hromadu svazu nejméně jednou za 3 roky.
2.2.5. Předsednictvo svazu ZL vydá každoročně zprávu o své činnosti vždy

před konáním konference LAA ČR.

3. Tento Organizační řád rozšiřuje a upřesňuje Stanovy LAA ČR pro potřeby Svazu ZL.
V případě rozporných ustanovení platí znění uvedené ve stanovách LAA ČR.


