Jednací a volební řád Valné hromady Podzvičinska, z. s.
Úvod
V souladu se stanovami zapsaného spolku Podzvičinsko, z. s., článek VIII., bod 7, schvaluje Valná
hromada tento Jednací a volební řád, který upřesňuje některá ustanovení pro rozhodování a činnost
Valné hromady.

I.
JEDNACÍ ŘÁD
1.
Jednání Valné hromady
1. Před zahájením jednání jsou všichni přítomní povinni stvrdit svou účast podpisem do listiny
přítomných.
2. Pokud se člen Podzvičinska jednání Valné hromady nemůže zúčastnit, může zplnomocnit
zastupováním jinou osobu (plná moc bude uložena v archivu spolku). Taková plná moc musí mít
platnost jen pro zastupování na jedné konkrétní Valné hromadě a musí v ní být uveden rozsah
zástupního oprávnění). Pokud je takto zplnomocněna osoba, která už je členem spolku, disponuje
tato při hlasování taktéž hlasem člena, kterého zastupuje. Zmocněná osoba může při hlasování
disponovat max. 2 hlasy.
3. Členové Podzvičinska jsou povinni se zúčastnit každé Valné hromady nebo svoji neúčast omluvit.
4. Jednání se řídí tímto Jednacím a volebním řádem Valné hromady Podzvičinska, z. s.
5. Valnou hromadu řídí předseda spolku nebo jím pověřený člen, dále jen předsedající.
6. Předsedající nechá schválit program Valné hromady, ověřovatele zápisu a určí zapisovatele
jednání.
7. O jednání Valné hromady pořizuje určený zapisovatel zápis, který zkontroluje ověřovatel zápisu a
poté je zápis umístěn na webové stránky spolku. Součástí zápisu je listina přítomných, pozvánka
na Valnou hromadu a případné plné moci zástupců pověřených osob členů.
2.
Hlasování
1. Hlasování o jednotlivých usneseních a dalších záležitostech jednání je prováděno aklamací, pakliže
Valná hromada nerozhodne jinak. Hlasuje se zvednutím ruky.
2. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku.
Usnášeníschopnost Valné hromady ověří předsedající. Není-li přítomna potřebná většina,
předsedající zahájí o 30 minut později náhradní Valnou hromadu, která je již usnášeníschopná v
libovolném počtu členů. Program jednání oproti programu řádné Valné hromady se nemění. O

této možnosti však musí být všichni členové seznámeni v řádné pozvánce na původní Valnou
hromadu.
3. Řádná nebo náhradní Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý
člen spolku má jeden hlas.
4. O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování. Sčítání
hlasů provádí zapisovatel.
5. Na žádost člena Valné hromady bude v zápisu z jednání Valné hromady zaznamenáno jeho odlišné
stanovisko při hlasování.
3.
Usnesení z jednání Valné hromady
1. Usnesení je předkládáno k jednotlivým bodům jednání prostřednictvím předsedajícího.
2. Při podání pozměňovacích návrhů se nejprve hlasuje o posledně podaném a poté tak, jak byly
předkládány, ale vždy od posledně podaného.
3. Bylo-li schváleno znění usnesení, o ostatních protinávrzích se již nehlasuje.
4. Přijatá usnesení jsou zapsána a jsou součástí zápisu z jednání. Z tohoto zápisu má člen Valné
hromady právo dozvědět se obsah rozhodnutí, které bylo přijato v jeho nepřítomnosti.

II.
VOLEBNÍ ŘÁD
1.
Činnost Valné hromady jako volební komise
1. Tímto volebním řádem se řídí Valná hromada při volbách svých orgánů.
2. Volby orgánů řídí předseda Správní rady (spolku).
3. Předseda určí 2 ověřovatele zápisu z volby orgánů, z řad přítomných členů Valné hromady.
4. Volba probíhá aklamací.
5. Předseda zkontroluje počty přítomných členů. Poté oznámí jaký počet hlasů je třeba ke zvolení
kandidáta voleného orgánu.

2.
Kandidatura
1. Kandidovat do orgánů spolku může každý člen spolku, který splňuje podmínky stanov spolku.
2. Navrhovat kandidáty může kterýkoli člen spolku.
3. Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit, buď slovně, je-li přítomen, nebo písemně předem
při své nepřítomnosti na jednání Valné hromady. Jména kandidátů oznámí předseda před
zahájením volby.

3.
Volba
1. Samotnou volbu řídí předseda spolku.
2. O kandidátech se hlasuje o každém zvlášť a to v abecedním pořadí. V případě shodného počtu
kandidátů s počtem volených míst v orgánu spolku je možné hlasovat o všech kandidátech
najednou.
3. Hlasování probíhá aklamací v pořadí: pro kandidáta, proti kandidátovi a zdržel se hlasování.
Kandidát je zvolen nadpoloviční většinou přítomných. Poté předseda spolku ohlásí výsledek
hlasování a konstatuje, zda byl či nebyl kandidát zvolen.
4. Není-li zvolen potřebný počet členů orgánu, vyhlásí předsedající termín pro podávání dalších
návrhů kandidátů na nezvolené místo. Poté volba pokračuje dále.
4.
Zápis z volby
1. O výsledku každé volby je pořízen zápis, který podepíše předseda spolku a 2 ověřovatelé volby
určeni z přítomných členů Valné hromady.
2. V zápise se uvede:
a) název orgánu, do kterého byla volba uskutečněna
b) jméno kandidáta
c) počet přítomných volitelů v sále
d) počet hlasů pro kandidáta
e) počet hlasů proti kandidátovi
f) počet hlasů těch, kteří se zdrželi hlasování
g) výrok o zvolení či nezvolení kandidáta
h) případné výhrady členů Valné hromady
Vzor zápisu je přílohou tohoto jednacího a volebního řádu.
3. Zápis je předán do úschovy kanceláři spolku, kde je archivován.

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Účinnost jednacího a volebního řádu
1. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Valnou hromadou. Změny a doplňky tohoto jednacího
řádu nebo vydání nového jednacího řádu Valné hromady podléhají schválení Valné hromady
spolku. Dle nově schváleného jednacího a volebního řádu probíhá jednání již na Valné hromadě,
na které došlo k jeho schválení.

Schváleno Valnou hromadou Podzvičinska, z. s. dne 13. 6. 2019.

………………………………….
Ivan Doležal,
předseda spolku

Zápis z voleb orgánů Podzvičinsko, z.s.

Volený orgán:
Počet přítomných členů spolku při volbě:
Počet volených kandidátů: ……………….

P. č.

Jméno a příjmení

pro
kandidáta

proti
kandidátovi

zdrželo se
hlasování

zvolen
Ano / Ne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výhrady členů Valné hromady:

V ………………….. dne ………………

Jména a podpisy předsedy spolku a 2 ověřovatelů volby:

---------------------------------

---------------------------------

----------------------------

