
MAS Bobrava, z. s. 
Vnitř ní  49/18 

664 48 Mořavany 
IČ O: 03889076 

 

1 

 

Jednací řád Valné hromady  

MAS Bobřava, z.s. 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 
1. Tento jednací  ř a d upřavuje př í přavu, svola va ní , přu be h jedna ní  a hlasova ní  Valne  

hřomady spolku (da le take  „VH“) a přova de ní  za pisu  z jedna ní  VH spolku. 

2. Jedna ní  ř í dí cí ho vy bořu, vy be řove  komise a řevizní  komise spolku upřaví  jednací  ř a dy 

te chto jednotlivy ch ořga nu . 

3. O ota zka ch upřaveny ch tí mto jednací m ř a dem, popř . o dals í ch za sada ch jedna ní , 

řozhoduje VH v mezí ch za kona. 

 

Článek II. 

Příprava jednání Valné hromady 
1. Jedna ní  VH svola va  Ř í dí cí  vy boř minima lne  jednou řoc ne  nebo poz a da -li pí semne  o 

svola ní  alespon  tř etina c lenu  spolku, a to do tř iceti (30) dnu  od přokazatelne ho dořuc ení  

z a dosti na adřesu spolku. Valnou hřomadu je opřa vne na svolat řovne z  Řevizní  komise, 

vyz adují -li to za jmy spolku, a pokud tak po upozořne ní  Řevizní  komise neuc inil Ř í dí cí  

vy boř. 

2. VH svola va  př edseda spolku pí semnou pozva nkou nebo elektřonicky nejpozde ji 10 

kalenda ř ní ch dnu  př ed datem její ho kona ní . 

3. Pozva nka na VH musí  obsahovat: mí sto, datum a hodinu kona ní  a přogřam VH, př í padne  

oznac ení  př í loh, kteře  jsou zasí la ny souc asne  s pozva nkou. 

4. VH jedna  podle schva lene ho přogřamu, jehoz  na vřh př ipřavuje a př edkla da  Ř í dí cí  vy boř. 

5. Kaz dy  c len MAS Bobřava, z. s. (da le jen „c len spolku“) mu z e navřhnout zme nu c i doplne ní  

přogřamu zaseda ní  VH. Na vřh se př edkla da  u stne  nebo pí semne  př edsedovi spolku. 

Pí semna  fořma je nutna  př i př edkla da ní  na vřhu  za vaz ne js í ho chařakteřu, kteře  vyz adují  

dels í  dobu na sezna mení  a posouzení . Navřhovatel př edloz í  takovy  na vřh př edsedovi 

spolku tak, aby tento me l moz nost přove st kopie nebo řozesla ní  elektřonicky souc asne  s 

pozva nkou na VH. 

 

Článek III. 

Účast na jednání Valné hromady 
1. Kaz dy  c len spolku je opřa vne n u c astnit se zaseda ní  VH, hlasovat na ne m, poz adovat i 

dostat na ne m vysve tlení  za lez itostí  spolku, vztahuje-li se poz adovane  vysve tlení  k 

př edme tu zaseda ní  VH, a uplatn ovat na ne m na vřhy. 

2. Se souhlasem př edsedají cí ho se mohou jedna ní  zu c astnit hoste , kteř í  nemají  hlasovací  

přa vo; vystoupit mohou pouze s jeho souhlasem. 
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3. Valna  hřomada je schopna usna s et se, je-li př í tomna nadpolovic ní  ve ts ina c lenu  spolku. 

4. Kaz dy  c len, řesp. jeho pove ř eny  za stupce se zapisuje do přezenc ní  listiny. Necha -li se 

ne kteřy  c len zastupovat jiny m c lenem, př edloz í  za stupce př i přezenci doklad o 

totoz nosti a pí semnou plnou moc podepsanou zastoupeny m c lenem, z ní z  vyply va  

řozsah za stupcova opřa vne ní . Zastupovany  c len i jeho za stupce musí  by t ze stejne  

za jmove  skupiny. Plna  moc se odevzda  př i přezenci. 

5. Po skonc ení  přezence př edloz í  osoba pove ř ena  přezencí  zjis te ny  poc et př í tomny ch c lenu  

a platny ch hlasu  c lenu  spolku př edsedají cí mu, kteřy  sde lí  VH, zda je zpu sobila  se usna s et.  

6. V př í pade , z e by př i jedna ní  Valne  hřomady hřozilo, z e u př í tomny ch c lenu  dojde 

k pořus ení  podmí nky, z e veř ejny  sektoř - nesmí  mí t ví ce nez  49 % hlasovací ch přa v, 

př istoupí  se k př epoc tu hlasu . Hlasování pak probíhá v souladu s Instruktážním listem pro 

dokument "Hlasovací práva v MAS" ze dne 11. 08. 2014 a dokumentem "Hlasovací práva v 

MAS" vydané Oddělením metodiky osy 4 PRV Státního zemědělského intervenčního fondu, 

které jsou nedílnou součástí tohoto jednacího řádu. Předsedající VH zajistí v případě potřeby 

přepočet výše hlasu každého člena v souladu s jeho příslušností ke stanoveným zájmovým 

skupinám. 

7. Není -li př í tomna 60 minut po pla novane m teřmí nu zaha jení  Valne  hřomady 

nadpolovic ní  ve ts ina c lenu , řozhodne př edsedají cí  o svola ní  Valne  hřomady v jine m 

teřmí nu. 

 

Článek IV. 

Jednání Valné hromady 
1. VH zahajuje po zjis te ní  její  usna s ení schopnosti a podmí nek přo zaha jení  dle c l. III tohoto 

jednací ho ř a du př edseda spolku, nebo jiny  pove ř eny  c len. 

2. Př edsedají cí  VH v u vodu př ednese a necha  schva lit přogřam jedna ní  VH. 

3. VH zvolí  zapisovatele, dva ove ř ovatele za pisu a v př í pade  potř eby volební  komisi. 

4. Na vřh na zapisovatele, ove ř ovatele za pisu a volební  komisi př edloz í  př edsedají cí  Valne  

hřomady. Dals í  na vřhy mohou by t poda ny z ple na, a to nejpozde ji do zaha jení  hlasova ní . 

5. Navřz eni na zapisovatele mohou by t pouze c lenove  spolku c i př í tomní  přacovní ci 

kancela ř e MAS na jedna ní  VH, kteř í  s touto kandidatuřou souhlasí . 

6. Navřz eni na ove ř ovatele mohou by t pouze c lenove  spolku na jedna ní  VH, kteř í  s touto 

kandidatuřou souhlasí . 

7. Jedna ní  VH ř í dí  př edsedají cí  v souladu s přogřamem VH uvedeny m na pozva nce VH. 

8. Řozpřavu uvede př edsedají cí . Řozpřava se přova dí  přu be z ne  ke kaz de mu bodu jedna ní  

VH. Př edsedají cí  ř í dí  řozpřavu tak, z e ude luje př ihla s eny m u c astní ku m slovo v poř adí , v 

jake m se do diskuse př ihla sili. Pokud se ř ec ní ku v př í spe vek do řozpřavy nety ka  

přojedna vane  ve ci, mu z e mu př edsedají cí  po upozořne ní  odejmout slovo. Př edsedají cí  

řozpřavu ukonc í , nejsou-li dals í  ve cne  př ipomí nky nebo na vřhy. 

9. VH řozhoduje usnesení m, kteře  př ijí ma  k jednotlivy m na vřhu m př edloz eny m na poř ad 

jedna ní , př í padne  k její m jednotlivy m c a stem. Na vřh usnesení  př edkla dany  VH ke 
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schva lení  vycha zí  z na vřhu př edkladatele a na vřhu  přojednany ch VH v př í slus ne m bodu 

jedna ní . 

10. Usnesení  musí  obsahove  odpoví dat vy sledku m jedna ní . Za ve řy, opatř ení  a zpu sob 

kontřoly musí  by t v usnesení  fořmulova ny střuc ne , adřesne , s teřmí ny a uřc ení m 

odpove dnosti za plne ní  ukla dany ch u kolu . 

11. Na vřh usnesení  př edkla da  ke kaz de mu bodu jedna ní  př edsedají cí , v př í pade  přotina vřhu 

jeho př edkladatel, a o jeho př ijetí  se hlasuje. 

12. V př í pade  nejasnosti vy kladu ne kteře ho z ustanovení  tohoto jednací ho ř a du nebo v 

př í pade , z e nastala skutec nost s tí mto jednací m ř a dem nepř edpokla dana , řozhodne o 

dals í m postupu Valna  hřomada hlasova ní m. 

13. Z jedna ní  Valne  hřomady je poř izova n za pis, kteřy  křome  data, mí sta kona ní  a listiny 
př í tomny ch musí  obsahovat u daje o schva lene m přogřamu, př ijaty ch řozhodnutí ch s 
uvedení m vy sledku hlasova ní  k jednotlivy m bodu m přogřamu a na mitka ch u c astní ku  a 
za ve řec ne  usnesení . Za pis se povinne  zveř ejn uje.  
 

Článek V. 

Hlasování 
1. Hlasova ní  se přova dí  aklamací  nebo tajne . O zpu sobu hlasova ní  řozhoduje VH. Př i 

hlasova ní  aklamací  se hlasuje zdviz ení m řuky a hlasuje se v poř adí  „PŘO NA VŘH“, „PŘOTI 

NA VŘHU“ a „ZDŘZ EL SE“. 

2. Sc í ta ní  hlasu  přova dí  př edsedají cí  nebo jí m pove ř ena  osoba. 

3. Aktualizace přezence se přova dí  přu be z ne  a přo vy sledky hlasova ní  se pouz ije aktua lní  

stav př i hlasova ní . 

4. O na vřzí ch se hlasuje v poř adí : na vřh př edsedají cí ho, není –li tento př ijat, hlasuje se o 

přotina vřhu. O př í padny ch přotina vřzí ch bude hlasova no v poř adí , jak byly poda ny. 

5. Pokud není  z a dny  na vřh schva len jako celek, necha  př edsedají cí  Valne  hřomady hlasovat 

o jednotlivy ch c a stech na vřhu . 

6. Valna  hřomada řozhoduje nadpolovic ní  ve ts inou př í tomny ch c lenu , avs ak řozhoduje-li o 

odvola ní  přoti řozhodnutí  Vy bořu, o zme ne  stanov, o slouc ení , nebo zřus ení  spolku, o 

majetkove m vypoř a da ní  v př í pade  slouc ení , nebo zřus ení  spolku je nutna  alespon  

dvoutř etinova  ve ts ina př í tomny ch c lenu . 

7. Pařtneř spolku, kteřy  nesouhlasí  s př ijaty m usnesení m, ma  přa vo z a dat, aby jeho 

stanovisko bylo uvedeno v za pise z jedna ní . 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento jednací  ř a d byl přojedna n a schva len na jedna ní  Valne  hřomady dne 23. 6. 2020 a 

naby va  u c innosti dne 23. 6. 2020.  

 

 


