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Vnitřní řád Nozomi Dojo, z.s. 

Sekce I. -  Jednací řád 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tento dokument je součástí Vnitřního řádu Nozomi Dojo, z.s. (dále jen spolek) a zahrnuje 

pravidla a postup pro jednání na valné hromadě (dále jen VH). 
 

2. Účast na Valné hromadě  
2.1. Každý řádný i čestný člen spolku (dále jen člen), je oprávněn účastnit se VH a hlasovat na ní. 
2.2. VH se účastní řádní členové spolku osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je pověřen 

zastupováním na základě plné moci nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce u dětí 
mladších 15 let. 

2.3. Na pozvání výkonného výboru Nozomi Dojo (dále jen VV) se mohou VH zúčastnit hosté, kteří 
však nemají hlasovací právo a vystoupit mohou pouze se souhlasem předsedajícího VH. 

2.4. Organizace VH a pravidla pro počet hlasujících je upraveno ve stanovách spolku. 
 

3. Svolání Valné hromady 
3.1. VH svolává VV pozvánkou, která se zasílá v souladu se stanovami spolku minimálně 1 měsíc 

před datem konání VH. 
3.2. VH se svolává na základě rozhodnutí VV nebo požádá-li o její svolání alespoň 2/3 členů spolku. 
3.3. Pozvánka na VH musí obsahovat:  

3.3.1. místo, datum a hodinu konání VH, 
3.3.2. program jednání VH. 

 

4. Program a působnost 
4.1. Základní působnost VH je definována ve stanovách spolku. 
4.2. Valná hromada jedná podle schváleného programu 

 

5. Prezence a ověřování způsobilosti usnášení se 
5.1. Každý člen se osobně zapisuje do prezenční listiny, viz vzor, příloha I.1. 
5.2. V případě zastupování předloží zástupce při prezentaci doklad o totožnosti a písemnou plnou moc, 

která je podepsána zastoupeným členem spolku, z níž vyplívá rozsah zástupcova oprávnění, viz 
vzor příloha I.2. 

5.3. Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný počet přítomných členů vč. 
plných mocí, který zahájí VH, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. 

 

6. Zahájení valné hromady a volba orgánů 
6.1. VH zahajuje, po zjištění počtu členů, předseda spolku nebo jiný pověřený člen VV jako 

předsedající valné hromadě, který sdělí, že podle prezentace je přítomna nadpoloviční většina 
členů. Dále je označován jako předsedající. 

6.2. Předsedající přednese návrh mandátové komise. 
6.2.1. Mandátová komise 

- Může být 1-2 členná. 
- Kontroluje oprávněnost mandátů VH a podílí se na prezentaci členů. 
- Stanovuje počet hlasů pro hlasování, sčítá hlasy při hlasování. 

6.2.2. Valná hromada odsouhlasí volbu mandátové komise hlasováním. 
6.3. Předsedající přečte body programu. Návrh změny nebo doplnění programu může podat jakýkoli 

člen spolku. O jeho návrhu rozhodne valná hromada hlasováním. 
6.3.1. Valná hromada odsouhlasí program hlasováním. 

6.4. Předsedající přednese návrh na zapisovatele, ověřovatele zápisu a v případě potřeby návrhovou 
komisi (může být i 1 členná, funkci návrhové komise může převzít i předsedající) a pokud je VH 
volební, tak i volební komisi.  
6.4.1. Návrhy předkládá VV spolku. Další návrhy mohou být podány z pléna, a to nejpozději do 

zahájení hlasování. 
6.4.2. Navrženy mohou být pouze osoby přítomné jednání VH, které s kandidaturou souhlasí. 
6.4.3. Zapisovatel 
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- Vyhotoví a podepíše zápis z VH. V zápise, mimo jiné, zaznamenává průběh VH a 
výsledky hlasování. 

6.4.4. Ověřovatel 
- Ověřuje svým podpisem zápis.  

6.4.5. Návrhová komise 
- Shromažďuje a předkládá návrhy vč, diskuzních příspěvků, viz dále bod Jednán 

valné hromady. 
6.4.6. Volební komise 

- Dohlíží na regulérnost voleb, viz Vnitřní řád Nozomi Dojo, z.s., Sekce II. – Volební 
řád. 

6.4.7. Jednotlivé komise a funkce se mohou spojit 
6.4.8. Valná hromada odsouhlasí výše jmenované komise a funkce hlasováním. 

 

7. Jednání valné hromady a diskuze 
7.1. Jednání řídí předsedající v souladu s programem VH uvedeným v oznámení o konání VH. 
7.2. Předsedající má právo rozhodovat o všech organizačních záležitostech v průběhu VH, uděluje a 

odebírá slovo.  
7.3. Předsedající je oprávněn v rámci svého zmocnění vytknout účastníku VH jeho počínání a výroky, 

pokud se příčí pravidlům slušného chování nebo jiným způsobem narušuje průběh VH. 
7.4. Zprávy a návrhy k jednotlivým bodům programu uvede a přednese předsedající nebo jím 

pověřená osoba. 
7.4.1. VH bere zprávy na vědomí, nehlasuje se o nich. 
7.4.2. VH hlasuje o návrzích. 

7.5. Do diskuze se účastníci přihlašují písemně v průběhu VH členu návrhové komise, pokud je tato 
pro danou VH zvolena, jinak tuto funkci přejímá předsedající VH nebo jím pověřený člen spolku. 
Doba příspěvku by neměla přesáhnout 3 minuty. 

7.6. Předsedající řídí diskuzi tak, že uděluje slovo přihlášeným účastníkům. 
7.7. V průběhu diskuze nesmí být přednášející přerušován; k přerušení je oprávněn pouze 

předsedající, např. když se přednášející odchyluje od probíraného bodu, apod. s výzvou o 
vrácení se k tématu apod. Po druhé výzvě je předsedající oprávněn přednášejícímu odejmout 
slovo. 
 

8. Zápis 
8.1. O průběhu VH se pořizuje zápis. Zápis podepisují předseda spolku, zapisovatel a ověřovatel. 

Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina z VH s vlastnoručními podpisy přítomných členů a 
plné moci k zastupování na VH. 
8.1.1. Zápis obsahuje: den, místo a hodinu začátku a konce jednání; seznam přítomných členů 

a hostů (jako nedílná příloha); jména zapisovatele, ověřovatele a komisí; program 
jednání; průběh jednání a diskuze; schválená usnesení;  

8.2. Originál je uložen u předsedy spolku. 
8.3. Kopie zápisu se do 30 dnů zveřejní na webových stránkách spolku. Kopie zápisu se může 

odeslat dalším osobám, rozhodne-li o tom VH. 
8.4. V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě, že 

nastala skutečnost tímto řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu VH hlasováním. 
 

9. Hlasování 
9.1. Veřejné hlasování se děje deklamací; hlasuje se v pořadí PRO, PROTI, ZDRŽEL SE 

HALSOVÁNÍ. 
9.2. Neveřejné (tajné) hlasování probíhá, pokud o to požádá alespoň jeden člen spolku (viz Stanovy) 
9.3. Proces hlasování je popsán ve Vnitřním řádu Nozomi Dojo, z.s., Sekce II. – Volební řád. 

 

10. Schvalování návrhů 
10.1. Nejprve se hlasuje o návrhu VV jako celku. 
10.2. Pokud nebude návrh přijat jako celek, hlasuje se o jednotlivých bodech samostatně. 
10.3. V případě protinávrhů se hlasuje v pořadí, jak byly podány. 
10.4. Pro schválení jednotlivých bodů jednání VH a vznesených návrhů je nutná nadpoloviční většina 

přítomných členů. 
10.5. Další platnost hlasování upravují stanovy spolku. 
 

11. Ukončení VH 
11.1. Zapisovatel přečte zápis z VH a VH vyjádří svůj souhlas hlasováním. 
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12. Účinnost jednacího řádu 
12.1. Tento jednací řád byl projednán a schválen výkonným výborem Nozomi Dojo, z.s.dne 9.2.2017 a 

v tento den nabývá účinnosti. 

 
13. Revize dokumentu 
 

Verze  Popis  Zpracovatel 

2017-02-09 První vydání Pavel Štěpán st. 

   

   

 

 

9.2.2017 

 

 

Roman Záhora, v.r. 

Předseda Nozomi Dojo, z.s. 


