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Jednací řád Valné hromady Místní akční skupiny Zálabí, z. s. 

25. června 2020, Kladruby nad Labem 
 

1. 
Předseda MAS zahájí jednání nejpozději 15 min. po stanoveném začátku jednání. Oznámí počet 

přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím a skutečnost, zda je valná hromada usnášeníschopná – 

Valná hromada MAS je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech k hlasování 

oprávněných zástupců členů MAS. Řídící zasedání jmenuje zapisovatele, ověřovatele zápisu a 

skrutátory (jejich úkolem je sčítat zvednuté hlasovací lístky, případně sčítat lístky odevzdané v tajné 

volbě). 

2. 
Předseda ukončí zasedání, pokud není jednání do 30 minut od stanoveného začátku 

usnášeníschopné. V takovém případě ten, kdo původní Valnou hromadu MAS svolal, svolá novou 

pozvánkou ve lhůtě pěti dnů od předchozí Valné hromady MAS náhradní Valnou hromadu MAS. Z 

pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o Náhradní Valnou hromadu MAS. Náhradní Valná hromada 

MAS se musí konat nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla Valná hromada MAS předtím 

svolána. 

3. 
Předseda ukončí zasedání, pokud není schválen program jednání valné hromady, a to ani po 
dohadovacím řízení. V tom případě je náhradní jednání svoláno do 15 dnů. 

 
4. 

Členové sdružující se v MAS Zálabí mají na valné hromadě vždy jen jednoho delegáta s hlasem 

rozhodujícím. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných s výjimkou 

rozhodnutí, která jsou ve stanovách spolku výslovně uvedena s jiným počtem hlasů. 

5. 
Diskuse je vedena v rámci každého z bodů programu. Do diskuze se přihlašují jen delegáti s hlasem 
rozhodujícím. Hostům uděluje slovo předseda. Délka diskusního příspěvku delegáta s hlasem 
rozhodujícím je 2 minuty a může se opakovat maximálně 2x k jednomu tématu. Doba diskuse na 
jedno téma je max. 20 minut. 

 
6. 

Na konci každého bodu programu probíhá hlasování o usnesení, pokud je součástí daného bodu 

programu. Hlasování je primárně veřejné. O jednotlivých usneseních hlasují delegáti s hlasem 

rozhodujícím na valné hromadě tak, že prezentují svůj hlas zdvižením hlasovacího lístku PRO nebo 

PROTI. Počet delegátů, kteří se zdrželi hlasování, bude dopočítáván do celkového počtu aktuálního 

stavu mandátů sledovaného skrutátory. Výsledek hlasování oznámí skrutátoři. 

mailto:mas@maszalabi.eu
http://www.maszalabi.eu/


Místní akční skupina Zálabí, z. s. 

nám. Komenského 235, 281 26 Týnec nad Labem 
 

 

 

 mobil: +420 602 280 585 e-mail: mas@maszalabi.eu www.maszalabi.eu 

 číslo bankovního účtu: 2897532309/0800, Česká spořitelna a.s.   IČ: 270 36 588 

 
 

Může být hlasováno o návrhu jako celku nebo odděleně, po jednotlivých částech. Pokud byly v diskusi 

podány pozměňující návrhy, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly podány, a potom o ostatních 

částech usnesení. Je-li navrženo více variant usnesení nebo jsou podány protinávrhy, hlasuje se 

nejdříve o variantě doporučené Radou MAS. O protinávrzích se hlasuje v opačném pořadí, než jak 

byly podány. Je-li úprava usnesení akceptována předkladatelem, potom o ní není samostatně 

hlasováno a je ihned hlasováno o upraveném návrhu usnesení. 

 
7. 

Projednávané materiály jsou zasílány delegátům nejpozději 7 dní před konáním valné hromady 

elektronickou formou jako příloha e-mailu. Podklady informativního charakteru (nejsou podkladem 

pro usnesení valné hromady) lze poslat i v kratším termínu. Valná hromada musí při schvalování 

programu odsouhlasit materiály předkládané na stůl. 

 

8. 
Výjimečné a mimořádné události řeší předseda spolku ve spolupráci s manažerem MAS. V případech, 

kdy hrozí nebezpečí z prodlení v činnosti MAS, je možné hlasování formou per rollam, tj. 

prostřednictvím elektronických prostředků (e-mail). O způsobu hlasování formou per rollam může 

rozhodnout pouze předseda spolku nebo manažer MAS. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá 

všem členům nejvyššího orgánu na jimi písemně sdělenou e-mailovou adresu. Spolu s takovouto 

otázkou se vždy zasílají pravidla hlasování a konkretizují se termíny pro hlasování. Aby bylo hlasování 

platné, musí se do 72 hodin od zahájení hlasování prostřednictvím elektronických prostředků 

zúčastnit (souhlasit nebo nesouhlasit) nadpoloviční většina všech k hlasování oprávněných členů 

MAS, a zároveň veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % 

hlasovacích práv. Nevyjádření se považuje za neúčast na hlasování. Výsledek hlasování zašle do 48 

hodin od ukončení hlasování odpovědná osoba všem členům nejvyššího orgánu. V nejbližším zápise 

valné hromady musí být uveden výsledek elektronického hlasování a zápis zveřejněn na webu MAS. 

 

akčních skupin ČR, o. s. 
25. června 2020, Kladruby nad Labem 
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