Jednací a volební řád
28. Valné hromady
Okresního sdružení ČUS Beroun z.s.
způsobem hlasování per rollam

Preambule
1.

Statutární orgán a výkonný výbor Okresního sdružení ČUS Beroun, z.s., IČO:
00435252, se sídlem V Hlinkách 650/25, 26601, Beroun, zapsaný ve spolkovém
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 5309 (dále jen „Spolek“),
rozhodl dne 15. 4. 2021 o svolání valné hromady Spolku s tím, že v důsledku epidemie
koronaviru SARS CoV-2 (též COVID-19) a s tím souvisejících omezení ze strany vlády
ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne valná hromada vzdáleně s elektronickým
hlasováním, tedy per rollam (dále jen „Valná hromada“).

2.

Možnost konání, jednání a rozhodování spolkových orgánů mimo zasedání, tedy např.
per rollam, i v případě, že tato možnost není zakotvena v zakladatelském právním
jednání daného spolku (stanovy), vyplývá ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící
se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o
změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex Covid“), a to
konkrétně v ust. § 18 a násl.

3.

Dle § 19 odst. 2 Lex Covid platí, že: „Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní
jednání podmínky rozhodování podle odstavce 11, určí je v případě nejvyššího orgánu
statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům
orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním“.

4.

Statutární orgán a výkonný výbor Spolku v návaznosti na shora uvedené rozhodl o
konání valné hromady vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to na
základě pravidel stanovených tímto jednacím řádem.

5.

Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a s tím
souvisejícího nestandardního způsobu konání valné hromady jsou na program jednání
zařazeny pouze otázky, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či
důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. Z tohoto důvodu nebyly do
programu Valné hromady zařazeny takové body (které za obvyklých okolností bývají
pravidelně do programu jednání valné hromady zařazeny), které nejsou slučitelné se
vzdáleným hlasováním či by způsobily nehospodárné prodlužování hlasování, a tedy
celé konání Valné hromady.

1

§ 19 odst. 1 - Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických
prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v
písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským
právním jednáním, nejsou dotčeny

I. Svolání valné hromady a usnášeníschopnost
1.

Za okamžik svolání Valné hromady se považuje okamžik odeslání pozvánky na Valnou
hromadu, přičemž součástí pozvánky nebo její nezbytnou přílohou je:
a) program Valné hromady,
b) rozhodnutí o složení komise podle odstavce 2 tohoto článku jednacího řádu,
c) tento jednací řád,
d) výzva k oznámení delegátů Valné hromady,
e) výzva k nominaci kandidátů do volených orgánů Spolku,
a to formou emailové zprávy na emailové adresy členských subjektů evidovaných
v seznamu členů pro účely běžné elektronické komunikace.

2.

Valnou hromadu včetně voleb zabezpečuje dvoučlenná komise, která byla zvolena
Výkonným výborem Okresního sdružení ČUS Beroun z.s. dne 15.4.2021. Tato komise
dohlíží na průběh a platnost Valné hromady.

3.

Členské subjekty s hlasovacím právem jsou povinny ve lhůtě 10 dnů (3.5.–12.5.2021)
ode dne svolání Valné hromady oznámit (z korespondenční Emailové adresy) na
emailovou adresu volby2021@cusberoun.cz identifikaci delegáta Valné hromady
včetně uvedení emailové adresy, ze které bude konkrétní delegát hlasovat na Valné
hromadě. V případě, že tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že delegátem:
a) Okresního svazu je statutární orgán (resp. jeho předseda v případě kolektivního
statutárního orgánu), a hlasuje prostřednictvím emailové adresy užívané pro
běžnou komunikaci
b) TJ/SK je statutární orgán (resp. jeho předseda v případě kolektivního statutárního
orgánu), a hlasuje prostřednictvím emailové adresy užívané pro běžnou
komunikaci

4.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se hlasování účastnila nadpoloviční
většina delegátů (zástupců). Hlasování se účastní takový delegát, který hlasuje
způsobem a ve lhůtě stanovené tímto jednacím řádem alespoň o jednom bodu
programu. Delegát, který hlasoval alespoň o jednom z bodů zařazených do programu
Valné hromady způsobem a ve lhůtě stanovené tímto jednacím řádem se považuje za
přítomného na Valné hromadě.

5.

Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a
současně pro zjednodušení průběhu Valné hromady není možné předkládat
protinávrhy k předloženým návrhům usnesení k jednotlivým bodům programu.

II. Zásady volby do orgánů Spolku
1.

Návrh kandidáta výkonného výboru a kandidáta do kontrolní komise je oprávněn podat
každý členský subjekt. Návrh je třeba podat formou emailové zprávy zaslané na
elektronickou adresu volby2021@cusberoun.cz, a to nejpozději do 12.5.2021 23:59:59
hod.

2.

V návrhu je nezbytné uvést:
a) jméno a příjmení kandidáta
b) označení funkce, na kterou je kandidát navrhován (člen výkonného výboru, člen
kontrolní komise)
c) datum narození kandidáta
d) adresu trvalého bydliště kandidáta
e) kontakt na kandidáta (e-mail)

3.

Kandidát nemůže být navržen současně na více funkcí, a to z důvodu, že při hlasování
per rollam dle tohoto jednacího řádu, není možné zajistit, aby kandidát nebyl současně
zvolen do vzájemně neslučitelných funkcí.

4.

Komise po obdržení návrhu ověří u navrženého kandidáta (dotazem zaslaným na
kontaktní elektronickou adresu), zda s návrhem souhlasí. Současně ověří, zda není
některý z kandidátů navržen na více funkcí. Pokud tomu tak bude, zjistí u takto
navrženého kandidáta, na kterou funkci zamýšlí kandidovat a v důsledku toho, na
kterou funkci se vzdává kandidatury. Pokud nebude kandidát reagovat, a/nebo pokud
nebude ochoten vzdát se kandidatur na více funkcí tak, aby kandidoval jen na jednu
z funkcí, nebude jeho kandidatura vůbec připuštěna.

5.

Při volbě výkonného výboru a členů dalších volených orgánů se bude vycházet
z návrhů kandidátů, které budou Spolku předloženy dle předchozích odstavců.
Seznam kandidátů bude zaslán členským subjektům nejpozději 7 dnů před zahájením
hlasování dle čl. V odst. 2 tohoto jednacího řádu.

III. Volba členů výkonného výboru

1.

Členové Výkonného výboru jsou voleni v počtu 5

2.

Členy Výkonného výboru volí všichni přítomní delegáti Valné hromady. Zvoleni jsou
kandidáti, pro které hlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů.
3. Zvolení členové Výkonného výboru volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Volby proběhnou na nejbližším zasedání výkonného výboru po skončení Valné
hromady.

IV. Volba Kontrolní komise
1.

Kontrolní komise je 3 členná. Členy kontrolní komise volí všichni přítomní delegáti
Valné hromady. Zvoleni jsou kandidáti, pro které hlasovala nadpoloviční většina
přítomných delegátů.

2.

Zvolení členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Volba předsedy
proběhne na nejbližším zasedání kontrolní komise po skončení Valné hromady.

V. Průběh konání Valné hromady
1.

Hlasování probíhá elektronicky formou emailové zprávy. Delegáti hlasují zasláním
emailové zprávy z nahlášené elektronické adresy na elektronickou adresu Spolku
volby2021@cusberoun.cz, a to jednou emailovou zprávou ke všem bodům programu,
přičemž v rámci takové emailové zprávy hlasují samostatně ke každému bodu
programu a v případě voleb do orgánů Spolku samostatně označením „PRO, PROTI
nebo ZDRŽEL SE“ u každého z kandidátů.

2.

Lhůta pro hlasování je tímto jednacím řádem stanovena na 7 dnů počínaje dnem
21.5.2021 00:00:00 hod. do 28.5.2021 23:59:59 hod. Za rozhodný se považuje
okamžik doručení emailové zprávy na předmětnou elektronickou adresu Spolku.

3.

Usnesení každého bodu programu je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina
přítomných delegátů.

VI. Postup Spolku po ukončení hlasování
1.

Po vypršení lhůty pro hlasování dle čl. V tohoto jednacího řádu provede komise Spolku
vyhodnocení průběhu hlasování per rollam, a to tak, že:
a) ověří mandát každého z hlasujících, tedy zda hlasoval v souladu s pravidly
stanovenými tímto jednacím řádem,
b) na základě ověření mandátu hlasujících konstatuje, zda byla Valná hromada
usnášeníschopná,
c) vyhodnotí rozhodnutí o jednotlivých bodech programu.

2.

Komise provede zápis o vyhodnocení průběhu hlasování per rollam.

3.

Komise uloží výsledky hlasování, tj. všechny došlé emailové zprávy od každého
z hlasujících, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě, aby bylo možné provést
kontrolu průběhu hlasování Valné hromady, a předloží je nově zvolenému výkonnému
výboru a nově zvolené kontrolní komisi na jejich nejbližším zasedání.

4.

Komise zveřejní do 5 dnů ode dne lhůty pro ukončení hlasování výsledky hlasování
Valné hromady, a to rozesláním těchto výsledků emailovou zprávou na elektronické
adresy všech členských subjektů Spolku.
Volba předsedy a místopředsedy do výkonného výboru a volba předsedy do kontrolní
komise, bude oznámena stejným způsobem neprodleně po prvním zasedání těchto
orgánů spolku.

5.

V případě, že nedošlo ke zvolení všech členů orgánů spolku, vyrozumí o takové
skutečnosti komise způsobem dle odst. 4 tohoto článku tohoto jednacího řádu všechny
členské subjekty Spolku, přičemž volba zbývajících členů volených orgánů proběhne
podle pravidel stanovených pro volby tímto jednacím řádem obdobně s tím, že komise
stanoví novou počáteční lhůtu pro zahájení hlasování, která bude činit maximálně 5
dnů ode dne vyrozumění dle odst. 4 tohoto článku tohoto jednacího řádu. Pro
vyloučení všech pochybností platí, že pro účely další volby zůstávají zachovány
mandáty delegátů a nominace kandidátů (nezvolených do některého z orgánů spolku
na základě předchozí volby) pro Valnou hromadu a nelze je měnit či doplňovat.

6.

Počátek funkčního období každého člena voleného orgánu je stanoven na den
následující po posledním dni lhůty pro hlasování, při kterém byl dotyčný člen zvolen do
orgánu Spolku.

VII. Náhradní Valná hromada
1.

Zjistí-li komise postupem podle čl. VI tohoto jednacího řádu, že Valná hromada nebyla
usnášeníschopná, svolá náhradní valnou hromadu v souladu se stanovami, s tím, že
pro jednání náhradní valné hromady se použijí pravidla stanovená tímto jednacím
řádem obdobně.

V Berouně dne 26. 4. 2021

