Jednací řád ČSCH
Český svaz chovatelů, zapsaný spolek, se sídlem Maškova 1646/3, Praha, IČ 00443204 (dále jen svaz nebo
ČSCH), na jednání valné hromady dne ……………… přijal usnesením nejvyššího orgánu spolku tento
vnitřní svazový předpis Jednací řád ČSCH.
Tento jednací řád je navržen jako univerzální předpis pro všechny orgány ČSCH. Pro příslušný orgán se z
navrženého jednacího řádu uvede odpovídající označení jednání, pro které má platit.
1. Účastníky členské schůze (výroční členské schůze, konference, Valné hromady ČSCH) jsou členové ZO
ČSCH (členové klubů, delegáti městských, okresních a oblastních organizací a delegáti chovatelských
sekcí, členové ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH) a hosté.
1. Účastníky členské schůze nebo výroční členské schůze jsou členové ZO a členové klubů. Účastníky
konferencí a Valné hromady ČSCH jsou delegáti zvolení na členských schůzích nebo konferencích nižších
organizačních složek, členové statutárních orgánů, KK a hosté.
2. Člen svazu může být zastoupen na zasedání orgánu svazu a při hlasování o usnesení jiným členem svazu
v rozsahu zástupního oprávnění uvedeného v plné moci.
2. Člen voleného orgánu může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho,
na základě plné moci, při jeho neúčasti hlasoval. Ust. § 159 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb.
3. V odůvodněných případech je možné rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s
využitím technických prostředků (např. e-mail, SMS apod.) a následným potvrzením usnesením přijatým na
nejbližším jednání orgánu.
3. V odůvodněných případech je možné rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím
elektronické pošty, tzv. hlasováním „per rollam“a následným zanesením do zápisu z jednání orgánu.

Rozhodování prostřednictvím hlasování „per rollam“ je možné ve všech orgánech ČSCH, mimo
návrhu rozpočtu a návrhu na prodej nemovitostí. Hlasovat způsobem „per rollam“ mohou dát pouze
statutární zástupci příslušného orgánu.
Jednoznačně formulované otázky nebo návrhy usnesení jsou zaslány vždy všem členům příslušného
orgánu najednou, na jimi sdělenou e-mailovou adresu.
Každý člen příslušného orgánu zasílá svůj hlas všem členům příslušného orgánu jako odpovědní emailovou zprávu na zaslané otázky nebo návrhy usnesení.
Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin od zahájení hlasování zúčastnit tohoto hlasování
(souhlasit nebo nesouhlasit) nadpoloviční počet členů příslušného orgánu, jako při hlasování na
společném zasedání tohoto orgánu. K přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny
účastníků hlasování. Nevyjádření se není považováno za souhlas, ale za neúčast na hlasování.
Hlasování je ukončeno uplynutím 72 hodin od zahájení hlasování, tj. od odeslání příslušné otázky nebo
návrhu k hlasování.
Výsledek hlasování zpracuje pověřený statutární zástupce příslušného orgánu do 48 hodin od ukončení
hlasování do „ Protokolu o hlasování, následně převede zaslané odpovědi člen příslušného orgánu do
listinného vyhotovení a uchová je pro archivaci v listinném a elektronickém vyhotovení.
Dále zašle výsledek hlasování všem členům, příslušného orgánu nejpozději však do 72 hodin od
ukončení hlasování.
Na nejbližším zasedání projedná v příslušný orgán informaci o hlasování způsobem „per rollam“,
výsledek hlasování uvede do zápisu ze zasedání a tento zápis zveřejní na webovém portálu Svazu.

Hlasování per rollam se netýká jednání Valné hromady Svazu, pobočných spolků a konferencí na
všech úrovních Svazu. Takový je návrh LK na změnu ust. § 4 odst. 13 Stanov ČSCH
4. Hlas rozhodující mají na členské nebo výroční členské schůzi všichni členové ZO ČSCH a členové kubů.
Při jednání územních a vyšších orgánů pak řádně zvolení delegáti městských, okresních a oblastních
organizací, delegáti příslušných konferencí chovatelských sekcí, delegáti valné hromady mají hlas
rozhodující na základě potvrzených delegačních lístků.
5. Jednání orgánu, pokud nejsou prohlášena za veřejná, se mohou zúčastnit pouze pozvaní hosté. O přístupu
veřejnosti rozhoduje orgán, o jehož jednání jde.
6. Účastníci zasedání se zapisují do prezenční listiny (u jednání vyšších orgánů se prokazují delegačním
lístkem potvrzeným vysílající organizační složkou osvědčujícím jejich mandát zastupovat tuto organizační
složku svazu, na konferenci anebo na valné hromadě, nejsou-li vysílající složkou včas nahlášeni orgánu,
který konkrétní jednání svolává).
7. Jednání členské schůze (výroční členské schůze, konference, Valné hromady ČSCH) řídí pověřený člen
výboru (orgánu ČSCH) příslušného statutárního orgánu.
8. Členská schůze (výroční členská schůze, konference, valná hromada ČSCH) je usnášeníschopná, je-li
přítomna nadpoloviční většina členů ZO ČSCH, zvolených delegátů s hlasem rozhodujícím disponujících
nadpoloviční většinou mandátů.
9. Na jednáních orgánů svazu se hlasuje aklamací nebo tajně. O způsobu hlasování rozhoduje orgán, o
jehož jednání jde. O způsobu hlasování rozhoduje orgán předem nebo před schválením pořadu jednání.
10. Aklamací se hlasuje zvednutím ruky, hlasovacího lístku apod. Tajně se hlasuje například vhozením
hlasovacího lístku do hlasovací urny. Rozhodnutí Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala většina hlasů
přítomných členů, delegátů s hlasem rozhodujícím, pokud stanovy nebo jiný vnitřní nebo obecně závazný
předpis nestanoví pro přijetí rozhodnutí většinu kvalifikovanou.
11. Členská schůze, konference nebo valná hromada, Jednání nebo zasedání orgánů Svazu schvaluje v
úvodu svého jednání program jednání, jednací řád, volební řád, zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.
Před zahájením jednání členské schůze, konference, valné hromady, může být jednajícím orgánem
rozhodnuto, že z průběhu jednání bude pořízen zvukový záznam, který bude po určitou dobu uchován a
bude využit zpravidla pro účely zpracování zápisu z jednání. 1. změna: zápis musí být pořízen ze zasedání
každého orgánu Svazu. 2. změna: jednací řád a volební řád, které jsou schvěné VH, platí pro všechny
organizační složky Svazu.
12. Připomínky k programu jednání, jednacímu řádu, volebnímu řádu mohou být uplatněny nejpozději do
doby hlasování o jeho schválení, nebo jde li o jednání valné hromady, lze je uplatnit písemně ve lhůtě do 14
dnů před konáním valné hromady na adresu Sekretariátu ÚVV ČSCH. Stejný důvod, jako u 2. změny
v předchozím odstavci.
13. Členská schůze (výroční členská schůze, konference, Valná hromada ČSCH) volí pracovní komise,
těmito komisemi je zpravidla tříčlenná nebo pětičlenná komise mandátová, komise volební a komise
návrhová. Pracovní komise volí ze svých členů předsedu. Na jednání s menším počtem jednajících může
práci návrhové komise vykonávat komise mandátová a návrhovou komisi není třeba ustavovat.
14. V závěru jednání schvaluje členská schůze, konference, Valná hromada ČSCH závěrečné usnesení.
Návrh usnesení přednáší jednajícímu auditoriu plénu předseda návrhové komise. Rozhodnutí Usnesení
schválená v průběhu jednání musí být zahrnuta do závěrečného usnesení orgánu a vždy budou přednesena.
Význam slova auditorium je posluchárna; posluchačstvo,

15. Před zahájením diskuse může být rozhodnuto o tom, jakou dobu má diskutující k dispozici pro
přednesení svého příspěvku. Diskusní příspěvek by pak tuto dobu (zpravidla pět minut) neměl překročit.
Vyžaduje-li téma diskusního příspěvku dobu delší, než byla určena, požádá diskutující předsedajícího
jednání o schválení delšího času k přednesení svého příspěvku. Může však ve schváleném čase přednést
pouze zkrácený obsah svého příspěvku s tím, že podrobné znění předá zapisovateli písemně. Diskusní
příspěvky přesahující délku stanovené doby lze předat přímo návrhové komisi, která je posoudí a rozhodne
o způsobu jejich vyřízení.
16. Diskuse se mohou zúčastnit členové ZO ČSCH, členové klubů, delegáti konference, delegáti valné
hromady, v diskuzi mohou vystoupit i hosté přítomní na jednání. Přihlášení do diskuse lze provést písemně,
nebo zvednutím ruky, pořadí diskutujících určuje předsedající jednání, nebo člen orgánu pověřený řízením
jednání
17. Diskusní příspěvek se musí týkat projednávané problematiky a korespondovat s body programu jednání.
Jednací řád ČSCH schválila ….. valná hromada ČSCH dne ……………..

Poznámka:
Žluté a přeškrtlé – navrhujeme vypustit
Červeně – návrh nového znění

