
 
JEDNACÍ ŘÁD 

Valné hromady A.C.TEPO Kladno,z.s 
Čl.I 
Úvodní ustanovení  
Jednací řád valné hromady A.C.TEPO Kladno ,z.s upravuje přípravu, průběh jednání, 
přijímání usnesení a kontrolu jejich plnění, jakož i další otázky související s jeho jednáním. 
Čl. II 
Příprava jednání valné hromady spolku  

1. Přípravu jednání organizuje a koordinuje předseda spolku (v jeho nepřítomnosti 
místopředseda) a to podle návrhů připravených pro jednání valné hromady výkonným 
výborem , členy spolku, revizní komisí. Přitom stanoví zejména:  

1. místo, dobu a navržený program jednání  
2. odpovědnost za zpracování a předložení materiálů  

2. Materiály pro jednání valné hromady musí obsahovat:  
1. název materiálu  
2. obsahovou část s popisem projednávané věci  
3. návrh na usnesení či opatření  

3. Veškeré materiály k projednání valné hromadě musí být doručeny výkonnému  výboru 
nejpozději  10 dní před plánovaným termínem valné hromady 

Čl. III 
Svolání valné hromady spolku  

1. Valnou hromadu svolává výkonný výbor . Pokud o svolání valné hromady požádá 1/3 
členů spolku starších 18ti let, výkonný výbor  nebo předseda, koná se mimořádná 
valná hromada do jednoho měsíce od takového podnětu výkonnému výboru.  

2. O místě, době a navrženém programu valné hromady informuje výkonný výbor 
formou vyvěšení údajů na nástěnkách  v šatnách spolku a na webových stránkách 
spolku alespoň 14 dnů před konáním valné hromady.   

Čl. IV 
Průběh jednání valné hromady spolku  

1. Jednání valné hromady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda (dále jen 
"předsedající").  

2. Účast na jednání valné hromady stvrzují členové svým podpisem do listiny 
přítomných.  

3. Předsedající jednání zahájí. Přitom konstatuje počet přítomných členů a zda se jedná o 
řádné či mimořádné jednání valné hromady. Poté navrhne a nechá postupně schválit:  

1. 3 člennou návrhovou komisi  
2. navržený program jednání  
3. zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť  

Předsedající rovněž určí osobu, která bude pořizovat zápis z jednání.  
4. Budou-li před schvalováním jednotlivých bodů vzneseny z řad členů spolku návrhy na 

změny či doplnění, rozhodne o nich valná hromada hlasováním.  
5. Valná hromada se může usnést na tom, že:  

1. nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát  
2. doba diskusního příspěvku se omezí (maximálně na 3minuty). Nemluví-li 

řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající 
slovo odejmout.  

6. K projednávaným věcem se mají právo vyjádřit  členové klubu starší 18-ti let. Jejich 
vystoupení však může být omezeno způsoby uvedenými v předchozím odstavci..  

7. Na závěr jednání může být zařazen bod " diskuse".  



Čl. V 
Přijímání usnesení, hlasování  

1. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna více než jedna třetina  členů 
klubu. K přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě (dále jen "usnesení"), je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů, pokud valná hromada nerozhodla 
jinak.  

2. Návrh usnesení předkládá  návrhová komise.  
3. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby valná hromada hlasovala o jednotlivých bodech 

navrženého usnesení, stanoví pořadí hlasování předsedající.  
4. Hlasování ke všem usnesením se provádí aklamací, pokud valná hromada nerozhodne, 

že bude provedeno tajné hlasování.  
5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který je nutno pořídit do 10ti dnů 

po ukončení jednání valné hromady a který musí obsahovat:  
1. počet přítomných členů  
2. schválený pořad jednání  
3. průběh a výsledek hlasování  
4. průběh diskuse s uvedením jmen diskutujících  
5. přijatá usnesení  

6. Za vyhotovení zápisu a jeho uložení k nahlédnutí odpovídá výkonný výbor. Ten 
rovněž vede evidenci usnesení valné hromady a zprávy o jejich plnění.  

7. Zápis podepisuje předseda nebo místopředseda a zapisovatel.  
Čl. VI 
Kontrola přijatých usnesení  

1. Závěry a úkoly vyplývající z přijatých usnesení valné hromady a jejich plnění 
zabezpečuje výkonný výbor. O plnění úkolů informuje členy klubu v rámci zápisů ze 
schůze výkonného výboru.  

2. Výkon kontrolní činnosti nad plněním usnesení valné hromady provádí kontrolní a 
revizní komise 

  
Tento jednací řád byl schválen  valnou hromadou spolku dne 29.dubna 2015. Tímto dnem 
rovněž nabyl svoji účinnost. 
 
 
 


