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JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY – ČLENSKÉ SCHŮZE 
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje 

 

Valná hromada – členská schůze (dále jen VH-ČS) Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje 
(dále jen ANNO JČK), schvaluje tento jednací řád (dále jen JŘ), kterým se bude řídit průběh VH a volby orgánů ANNO 
JČK na valné hromadě konané dne 27. 6. 2016. 

1. Účastníci VH-ČS 
1.1.  VH-ČS tvoří pověření zástupci členských organizací ANNO JČK (dále jen „členové“). Jako člen s hlasovacím 
právem se VH-ČS může účastnit pouze prostřednictvím jedné fyzické osoby - delegáta. Delegátem je statutární 
zástupce člena nebo osoba jím zmocněná.  

2. Rozhodování  VH-ČS  
2.1. V souladu se čl. 6. Stanov ANNO JČK je hlasovací právo rovné a VH-ČS může přijímat závěry a usnesení, je-li 
přítomna nadpoloviční většina delegátů. VH-ČS rozhoduje a usnáší se hlasováním, VV se volí dle rozhodnutí VH-ČS 
veřejnou nebo tajnou volbou. 
2.2. Pokud se po uplynutí 30 minut od, v pozvánce uvedeného času, zahájení VH-ČS nesejde nadpoloviční většina 
delegátů, koná se náhradní VH-ČS s totožným programem na stejném místě. Náhradní VH-ČS je usnášeníschopná 
bez ohledu na počet přítomných. Program VH-ČS může být tomto případě měněn pouze se souhlasem všech 
přítomných delegátů.  
2.3. VH-ČS může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy či výkonného výboru spolku. O 
rozhodnutích přijatých na zasedání VH-ČS pořizuje pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva 
členové přítomní na zasedání VH-ČS. 
 
3. Řízení a průběh jednání VH-ČS  
3.1. Jednání VH-ČS řídí předseda nebo pověřený člen ANNO JČK (dále jen předsedající). Předsedající uvádí 
jednotlivé body programu VH-ČS, uděluje slovo, otevírá a uzavírá diskuzi, formuluje závěry, řídí hlasování, dbá na 
dodržování programu VH-ČS včetně časového harmonogramu. Upozorňuje řečníky na odchýlení se od tématu, 
překročení časového limitu pro vystoupení, porušení JŘ, dobrých mravů či užívání osobních invektiv. Předsedající 
může řečníkovi odejmout slovo nebo ho přerušit. Řečník je povinen to akceptovat. 
3.2. Ihned po zahájení VH-ČS probíhá volba mandátové komise. Tu volí přítomní zástupci členů ANNO JČK. 
Mandátová komise ihned po svém zvolení prověří, kteří přítomní členové ANNNO JČK mají hlasovací právo, a tudíž 
se stávají delegáty, nebo toto právo nemají. Po té předloží VH-ČS k hlasování usnesení potvrzující jak nález 
mandátové komise, tak i její předchozí zvolení.  
V průběhu VH-ČS mandátová komise sleduje počet delegátů a zjišťuje, zda je VH-ČS usnášeníschopná. Při volbě 
ověřuje, zda volené osoby mohou být podle stanov a JŘ voleny. Komise ze svého středu volí předsedu, který řídí její 
činnost. Ten průběžně informuje volební komisi a předsedajícího, a VH-ČS před hlasováním nebo volbou. 
3.3. Po přijetí usnesení mandátové komise a potvrzení počtu delegátů a usnášení schopnosti, následuje hlasování o 
přijetí Jednacího řádu VH-ČS a následně volby volební a návrhové komise: 

- o jednacím řádu (JŘ) nechává hlasovat řídící VH-ČS 
- Volební komise organizuje volby a dohlíží na regulérnost a platnost hlasování. Při tajném hlasování vydává 

komise hlasovací lístky delegátům a sčítá vyznačené hlasy. Komise je 3 členná a ze svého středu si zvolí 
předsedu. Ten informuje VH-ČS o výsledcích hlasování bezprostředně po jeho skončení. 

- Návrhová komise vypracovává návrh usnesení. Registruje vždy písemně podané písemné návrhy na 
usnesení, protinávrhy, pozměňovací návrhy a doplňovací návrhy k nim, připravuje text návrhu usnesení. 
Komise je 3 členná a ze svého středu si zvolí předsedu. Předseda předkládá VH-ČS návrhy na usnesení. 

3.4. Jednání VH-ČS probíhá podle programu VH-ČS schváleného delegáty. Návrh programu předkládá VH-ČS 
předsedající. Ten otevře diskuzi ke každému bodu programu před hlasováním o usnesení. Do diskuze se delegáti 
přihlašují předsedajícímu VH-ČS. Předsedající udělí slovo v pořadí, v jakém obdržel přihlášky do diskuze. 
Žádá-li delegát o slovo opakovaně ke stejnému bodu programu, dá předsedající přednost přihlášeným, kteří 
v rozpravě k tomuto bodu ještě nevystoupili. 
Tato pravidla platí i pro vystoupení hostů a účastníků bez hlasovacího práva, připustí-li předsedající jejich vystoupení. 
3.5. Návrh na ukončení diskuze lze podat kdykoliv v jejím průběhu a předsedající je povinen o něm dát hlasovat. Je-li 
návrh přijat, dokončí svá vystoupení pouze ti delegáti, kteří se do diskuze přihlásili před podáním návrhu na ukončení. 
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3.6. S technickou nebo procedurální poznámkou se delegát může přihlásit kdykoliv. Touto poznámkou lze předkládat 
návrh na usnesení pouze o procedurálních záležitostech. 
3.7. Předsedající dá o návrzích vzešlých z diskuze hlasovat po jejím ukončení, jakmile návrh usnesení připraví 
návrhová komise. Se souhlasem VH-ČS lze hlasování odložit, přičemž je nutno usnést, do kterého bodu programu se 
hlasování zařadí. 
3.8. Na závěr jednání VH-ČS se hlasuje o návrhu celkového usnesení VH-ČS. Návrhy podávají delegáti. Před 
zahájením hlasování o každém návrhu usnesení může delegát podat pozměňovací návrh, doplňující návrh nebo 
protinávrh k příslušnému usnesení nebo návrh usnesením se nezabývat. Nejprve se hlasuje o návrhu usnesením se 
nezabývat, poté o protinávrhu, dále o pozměňovacím a doplňujícím návrhu a nakonec o původním návrhu 
s případnými změnami a doplňky, které již byly přijaty. 
Navrhovatel může před zahájením hlasování svůj návrh vzít zpět. 
 
4. Formální náležitosti hlasovacího a volebního procesu 
4.1. Hlasování probíhá veřejně zvednutím ruky. Hlasuje se prostou většinou přítomných delegátů. Volba k 
případnému doplnění členů do VV probíhá veřejným či tajným hlasováním dle rozhodnutí VH-ČS. V případě tajného 
hlasování každý přítomný delegát vhazuje do urny výhradně svůj volební lístek a výhradně osobně. 
4.2. Předseda volební komise seznámí delegáty se jmény nominovaných a v případě tajného hlasování rozdá 
delegátům volební lístky. Ti z navržených kandidátů vyberou kandidáty maximálně v počtu odpovídajícímu limitu a 
zapíší je čitelně na hlasovací lístek a ten vhodí do urny. 
Do VV jsou v 1. kole volby zvoleni ti z kandidátů, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Není-li naplněn limit, 
následuje další kolo volby. Po ukončení volby předseda volební komise seznámí plénum s výsledkem. 
4.5. Volba revizora probíhá stejně jako u VV, přičemž právo nominace kandidátů mají všichni přítomní členové.   
 
5. Zápis z jednání VH-ČS  
5.1. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem 
ověřují dva členové přítomní na zasedání valné hromady. 
Zapisovatel VH-ČS odevzdá zápis z jednání VH-ČS včetně plného znění usnesení předsedovi ANNO JČK do 7 dnů 
od skončení VH-ČS. Zápis obsahuje datum, místo a program jednání, jméno předsedajícího, usnesení k jednotlivým 
podaným návrhům a výsledky každého hlasování či volby (počet hlasujících pro a proti a počet delegátů VH-ČS, kteří 
se hlasování zdrželi 
5.2. Předseda ANNO JČK předá zápis do 3 pracovních dnů ověřovatelům, kteří ho do 7 dnů vrátí s případnými 
výhradami předsedovi ANNO JČK. Předseda do 3 pracovních dnů neprodleně seznámí zapisovatele s výhradami. 
Pokud zapisovatelé výhrady akceptují, upraví zápis do 7 dnů do konečné podoby. Neakceptované výhrady 
ověřovatelů připojí doslovně k zápisu. Konečné znění zápisu s případnými výhradami ověřovatelů vrátí předsedovi 
Asociace NNO JČK, který zajistí rozeslání zápisu všem členům. 
5.3. Zápis z VH-ČS podepisuje zapisovatel, ověřovatelé zápisu a předseda ANNO JČK. Předseda zajistí archivaci 
zápisu VH-ČS po dobu nejméně 10 let od jejího konání. 
5.3. Usnesení VH-ČS vykonává předseda ANNO JČK spolu s provozní kanceláří, případně pověří řešením člena 
výkonného výboru. Ten o výsledku podá písemnou zprávu předsedovi. 
 
6. Společná a závěrečná ustanovení 
6.1. VH-ČS může rozhodnout o tom, že se část jednání VH-ČS, popřípadě usnesení nebude zveřejňovat. 
6.2. Účast delegátů na celém jednání VH-ČS je základní povinností člena ANNO JČK. Pokud delegát z náhlých a 
neodkladných důvodů musí jednání VH-ČS opustit, omluví se předsedajícímu a ten bezprostředně informuje 
mandátovou komisi VH-ČS. 
6.3. Náklady VH-ČS hradí ANNO JČK ze svého rozpočtu, jsou-li v něm disponibilní finanční prostředky. Nemá-li je, 
budou náklady VH-ČS rozúčtovány rovným dílem mezi členy a ti je uhradí na základě zaslané faktury ve splatnosti. 
 
Tento JŘ nabývá platnosti a účinnosti bezprostředně po schválení VH-ČS dne 27. června 2016.  
 
 
 
 
………………………………..                                                     ………………………………… 
Předseda ANNO JČK                                                          předseda mandátové komise VH-ČS 
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