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HLAVA I. 
Základní ustanovení 

1. ČINNOST SPOLKU, SPOLEČNÝ ZÁJEM ( § 2 1 7 NOZ) 

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. (dále jen VKS LTM) je zapsaný spolek ve 

smyslu ( § 214 a násl. NOZ) o dobrovolnosti spolčování, ve kterém se 

dobrovolně spolčují fyzické osoby a právnické osoby za účelem uspokojování 

jejich zájmu o veslařský sport nebo jeho podporu. Účelem spolku je tedy 

sportovní vyžití zejména v oblasti veslařského sportu. 

2. VEDLEJŠÍ ČINNOST 

Spolek provozuje vedlejší výdělečnou činnost v podobě pronájmu 

nevyužitého majetku, pořádání sportovních a společenských akcí a 

provádění reklamní činnosti. Zisk je použit pro podporu hlavní spolkové 

činnosti podle bodu l. Umožňuje podporu hlavní činnosti, hospodárné 

využití majetku spolku (údržby majetku) včetně správy spolku(§ 217 NOZ). 

3. POSTAVENÍSPOLKU 

VKS LTM má postavení právnické osolJy s působností na celém území české 

republiky, případně v zahraničí. Vystupuje v právních vztazích svým jménem 

prostřednictvím statutárního orgánu a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývající. 

4. STANOVY SPOLKU 

Spolek se řídí stanovami schválenými valnou hromadou. 

Spolek a jeho stanovy musí být řádně zaregistrovány ve veřejném rejstříku 

spolků. 

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku (§ 221 NOZ). Musí 

být k dispozici a k nahlédnutí všem členům spolku. 

Na usnesení valné hromady nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým 

mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím 

ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že 

bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost 

rozhodnout(§ 245 NOZ). 
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5. ORGANIZACE SPOLKU (§ 243 NOZ) 

Statutární orgán 

Je jím výbor volený na valné hromadě VKS LTM Výbor VKS LTM volí a 

odvolává valná hromada spolku. Výbor VKS LTM má 5 členů. (§244 NOZ}. 

Statutární orgán (dále jen výbor} mezi valnými hromadami řídí činnost 

spolku. Svá zásadní rozhodnutí si musí dodatečně nechat schválit valnou 

hromadou. 

Nejvyšší orgán spolku 

Nejvyšším orgánem je valná hromada spolku. 

6. ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

a) Vznik členství. Na členství nemá žádný subjekt automatický nárok. 

Přihlášky za člena přijímá výbor a rozhoduje o nich většinovým 

hlasováním na své schůzi, kdy rozhoduje o přijetí žadatele za člena 

žadatele (viz HLAVA Ill. odst. 2}. O definitivním přijetí za řádného 

člena rozhodne valná hromada. 

b) Zánik členství. Vystoupením nebo vyloučením subjektu, úmrtím 

člena nebo zánikem právnické osoby 

c} Povinnosti člena. Již přijetím za člena žadatele tento vyjadřuje vůli 

být vázán stanovami a vnitřním řádem spolku. 

d} Podrobné podmínky. Práva a povinnosti vyplývající ze členství 

popisuje „Hlava Ill. Členství ve VKS LTM" 

7. ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA SPOLKU 

- Zrušení a přeměna spolku je přípustná a možná dle platných ustanovení 

NOZ. 

8. ZÁNIK SPOLKU 

Výmazem z veřejného rejstříku. 

9. SÍDLO SPOLKU A MAJETEK 
VKS LTM má sídlo na adrese: Střelecký ostrov 1013/3, Předměstí, 412 01 
Litoměřice, IČ: 01343394 

10. MAJETEK SPOLKU 

Do majetku spolku patří zeJmena sportovní inventář posiloven, lodí 

v loděnici a další hmotný i nehmotný majetek. 

11. ODPOVĚDNOST členů spolku za dluhy spolku 
Členové spolku neručí za dluhy VKS LTM. § 215 odst. 2 NOZ 

(\ 



A) ZÁKLADNÍ CÍL 

HLAVA li. 
Cíle a úkoly 

Základním cílem VKS LTM je péče o veslařský sport v Litoměřicích a vytváření 

podmínek pro jeho další rozvoj, uspokojování potřeb členské základny a ochranu 

práv svých členů v rozsahu své působnosti. 

B) ÚKOLY 

K dosažení tohoto cíle VKS LTM plní zejména tyto úkoly: 

a) organizuje domácí mistrovské a nemistrovské soutěže včetně soutěží 

mezinárodních 

b) řídí a pečuje o rozvoj veslařského sportu na všech úrovních 

c) zodpovídá za závodníky reprezentující VKS LTM 

d) vydává základní organizační, sportovně-technické, ekonomické a metodické 

předpisy s platností ve VKS LTM 

e) spolupracuje s českým veslařským svazem (dále jen ČVS) 

f) zastupuje zájmy VKS LTM v ČVS 

g) zastupuje zájmy VKS L TM v České unii sportu (ČUS), případně v jiné odborné 

organizaci (sdružení sportovních klubů apod.) 

h) spravuje movitý a nemovitý majetek VKS LTM. 

i) spolupracuje s českými, moravským: a zahraničními kluby a organizacemi 

v zájmu veslařského sportu. 

j) spolupracuje se Slavojem Litoměřice, z.s. 

HLAVA Ill. 
Členství ve VKS L TM 

1. Členství ve VKS LTM je dobrovolné. 

2. Členem VKS LTM se může stát každý občan, právnická osoba i fyzická osoba, 

kteří jsou občansky bezúhonní a splňují podmínky stanovené těmito 

stanovami 

3. Struktura členství 

VKS LTM má členy žadatele, řádné členy, čestné členy a ostatní členy. 

4. „Žadatelem" se stává člen, který požádal na základě písemné přihlášky o 

řádné členství ve spolku. Zkušební období k získání řádného členství trvá 1 

rok. Toto zkušební období počíná běžet žadatelům ode dne zaplacení 

členského příspěvku a rozhodnutím výboru o přijetí žadatele za člena 

žadatele s Výbor VKS LTM může na základě svého rozhodnutí zkušební dobu 
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zkrátit. Během zkušebního období má žadatel postavení člena "ostatního", to 

znamená, že má právo účastnit se všech akcí pořádaných spolkem a se 

souhlasem výboru VKS LTM i akcí navenek. 

S. „Řádnými členy" VKS LTM se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, které se 

budou aktivně zúčastňovat sportovních a společenských akcí, veslařských 

soutěží nebo se budou i jinak zapojovat do činnosti spolku VKS LTM. 

6. „čestnými" členy VKS LTM se mohou stát pouze fyzické osoby, které se 

zasloužili o veslařský sport v Litoměřicích. O čestném členství rozhoduje 

valná hromada VKS LTM, a to na návrh výboru VKS LTM nebo na základě 

písemného návrhu nejméně 20-ti řádných členů. čestní členové VKS LTM se 

mohou zúčastňovat jednání valné hromady VKS LTM či výboru VKS LTM s 

hlasem poradním. čestní členové jsou zbaveni povinnosti platit členské 

příspěvky. 

7. „Ostatními" členy VKS LTM se mohou stát fyzické i právnické osoby, které 

mají zájem podílet se na činnosti VKS LTM, poskytovat materiální či finanční 

pomoc. Ostatními členy je mládež do 18-ti let, ale i členové, kteří se 

souhlasem výboru VKS LTM platí udržovací příspěvky a běžné činnosti spolku 

se nezúčastňují. 

8. O členství ve VKS LTM, s výjimkou čestného členství (žadatel, řádný i ostatní 

člen) je nutno žádat podáním písemné přihlášky a zaplacením základního 

členského příspěvku výboru VKS LTM. O výši členského příspěvku rozhoduje 

valná hromada spolku na návrh výboru spolku 

9. Člen VKS LTM má právo zejména: 

a. aktivně se zúčastňovat činnosti VKS LTM 

b. uplatňovat své zájmy, názory a kritiku 

c. vyžadovat informace o činnosti a hospodaření VKS LTM 

d. zúčastnit se jednání výboru VKS LTM, jedná-li se o něm 

e. využívat výhody vyplývající ze členství 
f. podílet se na prostředcích, které VKS LTM obdrží k podpoře 

veslařského sportu 

g. 

h. řádný člen má právo být volen do výboru VKS LTM 

10. Člen VKS LTM má tyto základní povinnosti: 

a. šetřit, chránit a zvelebovat veškerý majetek VKS LTM 

b. řádně, včas a ve stanovené výši hradit členský příspěvek 

c. dodržovat zásady sportovní etiky a vždy se chovat a jednat tak, aby 

nepoškodil dobré jméno VKS LTM a veslařského sportu 

d. dodržovat stanovy a řídit se jimi jakož i dalšími vnitřními předpisy 

spolku 

11. Členství ve VKS LTM zaniká(§ 237 NOZ): 

a. vystoupením člena VKS L TM na základě vlastní žádosti 

b. vyloučením člena VKS LTM valnou hromadou 
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c. úmrtím člena 

d. zrušením nebo zánikem členské právnické osoby 

e. zrušením VKS LTM 

12. Při nezaplacení členského příspěvku na příslušné časové období, ani po 

zaslání písemné výzvy k zaplacení v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší 

jak 30 dnů ode dne odeslání výzvy, členovi VKS LTM toto členství zaniká. 

Výzva k úhradě může být zaslána i e-mailem. Člen musí být ve výzvě na tento 

následek upozorněn. (§ 238 NOZ). 

13. Člen VKS LTM může na základě svého rozhodnutí doporučeným dopisem 

adresovaným do sídla spolku vystoupit z VKS LTM. Pokud má k VKS LTM 

nějaké závazky, je povinen je bezodkladně vyrovnat. 

14. Člen VKS LTM může být vyloučen z VKS LTM, pokud se závažným způsobem 

proviní proti stanovám VKS LTM, právnímu řádu, nebo jeho činnost není v 

souladu se zájmy členů spolku VKS LTM. Podle § 239 NOZ může spolek 

vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v 

přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se 

nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku 

zvlášť závažnou újmu. 

Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu 

vždy písemně (§239 NOZ). 

15. Seznam členů(§ 236 NOZ). 

Spolek vede seznam členů. Seznam je přístupný všem členům spolku. Výbor 

musí žadateli zpřístupnit seznam členů do 30-ti dnů ode dne, kdy o to 

písemně výbor člen požádal. Jiným způsobem seznam členů zpřístupnit 

nelze. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho 

náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, 

popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena 

může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z 

nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li 

zájem hodný právní ochrany. 

Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v 

něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho 

patrné, že je neúplný. 

A) VALNÁ HROMADA 

HLAVA IV. 

Řízení spolku 

1. a)Valná hromada členů je nejvyšším orgánem VKS LTM. 
b)Svolává ji minimálně jedenkrát ročně statutární orgán VKS LTM (§ 
248-odst. 1 NOZ). 



c) Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle VKS LTM. Výbor 
VKS LTM je povinen dále svolat valnou hromadu ve lhůtě 30 dnů ode dne 
doručení písemné žádosti řádného člena VKS LTM disponujícím podpisy 
třetiny řádných členů s hlasem rozhodujícím. 
d) Pozvánka musí obsahovat určení místa a čas konání, musí být vyvěšena 
minimálně 14 dní před konáním valné hromady. Součástí pozvánky je i 
program jednání. 
e)Zasedání valné hromady může být odvoláno či zrušeno a to tím způsobem, 
jak bylo svoláno. 
f) Místo konání valné hromady je v místě sídla VKS LTM nebo i jinde, vždy 
v katastru obce Litoměřice. 

2. Po uplynutí čtyřletého mandátu výboru jeho mandát zaniká. Předseda 

spolku, nebo jiný člen výboru je povinen nejpozději do tří měsíců od zániku 

mandátu výboru svolat řádnou valnou hromadu za účelem volby nového 

výboru. 

3. Valnou hromadu tvoří členové VKS LTM. Každý řádný člen VKS LTM má 

jeden hlas rozhodující. Ostatní nebo čestní členové VKS LTM mají jeden hlas 

poradní. Členové výboru se zúčastňují valné hromady s hlasem rozhodujícím. 

4. Valná hromada zejména: 

a. schvaluje stanovy VKS LTM, jejich doplňky a změny 

b. schvaluje symboliku VKS LTM 

c. schvaluje základní předpisy VKS LTM 

d. volí a odvolává členy výboru a kontrolní komise VKS LTM 

e. projednává zprávu o hospodaření a činnosti VKS LTM za uplynulý rok 

a schvaluje rozpočet a plán činnosti na další období 

f. odsouhlasuje výši členského příspěvku (příp. vkladu) pro příslušné 

období a způsob jeho úhrady 

g. rozhoduje o vstupu VKS LTM do jiných organizací 
h. uděluje diplomy, vyznamenání, věcné a finanční dary VKS LTM na 
návrh výboru 
j. rozhoduje o zrušení VKS L TM a způsobu likvidace majetku VKS LTM 

5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna více jak jedna třetina 

řádných členů VKS LTM s hlasem rozhodujícím, kteří musí mít zaplacený 

členský příspěvek na dané období nejpozději před zahájením valné hromady. 

6. Usnesení je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina 

přítomných řádných členů VKS LTM s hlasem rozhodujícím. Změny a doplňky 

stanov, podléhají schválení dvoutřetinové většiny všech přítomných členů 

VKS LTM s hlasem rozhodujícím. 

7. Valná hromada schvaluje jednací řád, volební řád, případně další předpisy 

spolku. 

8. V případě, že 30 minut po plánovaném zahájení není přítomna dle bodu 5 

více než jedna třetina řádných členů, je valná hromada usnášení schopná 

v počtu přítomných a jejich nadpoloviční většiny. 



B)VÝBOR-STATUTÁRNÍORGÁN 

V době mezi zasedáním valné hromady řídí činnost VKS L TM výbor - statutární 

orgán, dále jen výbor VKS LTM, který má S členů. Členové výboru VKS LTM volí 

ze svého středu předsedu. Členem výboru nesmí být člen Kontrolní komise. 

Funkční období výboru je čtyřleté. 

1. Výbor VKS LTM svolává předseda VKS LTM zpravidla jedenkrát za 14 dní. 

Mimořádné zasedání svolává předseda VKS L TM na žádost minimálně (tří) 

členů výboru VKS LTM nebo na základě vlastního rozhodnutí. 

2. Výbor je oprávněn přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina 

jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina 

přítomných členů výboru VKS LTM. V případě rovnosti rozhoduje hlas 

předsedy VKS LTM. 

3. Výbor VKS L TM zejména: 

a. řídí činnost VKS LTM mezi zasedáními valné hromady ve všech 

oblastech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě 

b. rozhoduje o pracovně-právním vztahu všech dobrovolných a 

profesionálních pracovníků VKS LTM, řídí jejich pracovně právní 

vztah v VKS L TM 

c. vydává a schvaluje vnitřní předpisy, pokud jejich vydání nespadá do 

působení valné hromady 

d. stanoví rozsah zmocnění jednotlivých členů výboru VKS LTM 

vyplývajícího z právního řádu ČR 

e. jmenuje a odvolává trenéry jednotlivých kategorií 

f. má právo uzavírat smlouvy upravující sportovně technické a 

ekonomické vztahy uvnitř VKS LTM, ale i navenek 

g. zabezpečuje činnost VKS L TM v souladu s rozhodnutími valné 

hromady 

4. V čele výboru stojí předseda VKS LTM, který zastupuje výbor VKS LTM v 

období mezi zasedáními. Jménem spolku jedná ve všech věcech samostatně 

předseda spolku nebo vždy společně alespoň dva členové výboru spolku. 

S. VKS L TM vede podvojné účetnictví. 

6. Každý člen výboru bude pracovat s plným nasazením. Když nebude člen 

výboru plnit své povinnosti, tak ho valná hromada odvolá a to třeba i na 

mimořádné valné hromadě. Má zásadní povinnost zúčastňovat se schůzí 

výboru. Pokud mu to nějaké vážné okolnosti delší dobu neumožňují, navrhne 

zástupce nebo nástupce ke kooptaci. 

Musí být ošetřen stav lichého počtu členů výboru a nadpoloviční účasti na 

schůzích výboru, aby byl usnášení schopný. Předseda při svolávání schůze a 

odeslání návrhu jejího programu e-mailem zjistí, kdo se omlouvá a je-li 

ohrožena usnášení schopnost, termín změní. 



Předseda případně nehlasuje, aby vyvážil tento stav. Zasahuje pak svým 

hlasem jen tehdy, je-li počet hlasů nerozhodný. 

7. Zápisy z valných hromad a z výborových schůzí budou veřejně přístupné, jen 

pokud tuto možnost schválí výbor spolku v době mezi valnými hromadami a 

v případě svolání valné hromady, když tuto možnost schválí valná hromada. 

Členům spolku budou k dispozici tyto zápisy k nahlédnutí za účasti 

některého ze členů výboru, který tohoto nahlédnutí člena spolku bude 

přítomen. 

C) KONTROLNÍ KOMISE 

1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti VKS LTM řádně vedeny a 
vykonává-li činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně 

dalšími interními předpisyVKS LTM. 

2. Funkční období kontrolní komise je čtyřleté. 

3. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné 
s výkonem člena výkonného výboru. Členy kontrolní komise volí a odvolává 
valná hromada. 

4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda kontrolní komise 
řídí a koordinuje činnost kontrolní komise a svolává její zasedání. Předseda 
kontrolní komise nebo jím pověřený člen kontrolní komise má právo účasti 
na zasedání výboru VKS LTM. 

S. Kontrolní komise zejména: 

a. nejméně lx za pololetí kontroluje hospodaření s majetkem, 
dodržování schváleného rozpočtu, dodržování uzavřených smluv 
a plnění úkolů vyplývajících z jednání výboru VKS LTM 

b. upozorňuje výbor VKS L TM na zjištěné nedostatky a předkládá 
návrhy na opatření k jejich nápravě 

c. zpracovává zprávu o hospodaření VKS LTM na základě komplexní 
kontroly roční účetní závěrky a daňového přiznání za příslušný rok 
a veškerá zjištění a podklady předkládá k projednání valné 
hromadě VKS LTM 

d. rozhoduje o návrhu vyloučeného člena na přezkoumání 

rozhodnutí o jeho vyloučení 

HLAVA V. 

Ustanovení o volbách 

1. Funkční období volených orgánu VKS LTM je čtyřleté. 

2. Volba členů výboru VKS L TM je prováděna veřejným hlasováním na řádném 

zasedání valné hromady VKS LTM, neurčí-li valná hromada, že bude 



hlasováno tajně. Volební právo má každý řádný člen VKS LTM starší 18 let s 

hlasem „rozhodujícím". Nepřítomný kandidát může být zvolen, pokud 

předem písemně vyjádřil ochotu funkci převzít. 

3. Je-li na funkci jen jeden kandidát, je zvolen, dostane-li nadpoloviční počet 

hlasů přítomných 

4. Je-li na funkci více kandidátů, je zvolen ten, který dostane více než polovinu 

hlasů přítomných. Nedosáhne-li žádný kandidát tohoto počtu, koná se další 

kolo volby mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Potom 

rozhoduje prostá většina hlasů. Při rovnosti hlasů se volba opakuje a 

nedojde-li k rozhodnutí, rozhoduje los. 

HLAVA VI. 

Majetek a hospodaření 

1. Majetek VKS LTM tvoří hmotný majetek, finanční prostředky, pohledávky a 

jiná majetková práva. VKS LTM může hospodařit a nakládat i se svěřeným 

majetkem jiných organizací i státu v souladu s příslušnými právními předpisy. 
2. Zdroje majetku VKS LTM jsou zejména: majetek podle HLAVY I. bodu č. 10. 

Dále: 

a. majetek převedený do vlastnictví VKS LTM od jiných subjektů, 

b. dotace a subvence od ČVS a od dalších jiných organizací 

c. členské vklady, příspěvky a dary členů VKS LTM 

d. příjmy z reklamní činnosti (včetně zahraniční) 

e. příjmy od sponzorů, dobročinné činnosti a dary 

f. příjmy ze sportovní, společenské, kulturní a další činnosti VKS LTM 

g. dotace od města Litoměřice 

3. Hospodaření VKS LTM se řídí ročním plánem a rozpočtem schváleným 

valnou hromadou VKS LTM. 

4. S finančními prostředky VKS LTM v rámci schváleného rozpočtu disponuje 

výbor VKS LTM, jeho pověření členové a členové VKS LTM v rámci svého 

pověření pracovními úkoly. Rozhodování je kolektivní a každý výdaj a příjem 

bude oznámen na výborové schůzi. 

S. O nabývání, pozbývání a převodech movitého majetku a výdajích v rámci 

použitelných zdrojů mimo schválený rozpočet pro dané období rozhoduje 

valná hromada VKS LTM. O převodu nebo přechodu nemovitého majetku 

může rozhodovat pouze valná hromada. 

6. Spolek vede podvojné účetnictví, má bankovní účet, daň z příjmu odvádí 

podle platných zákonů. Účetnictví musí být přehledné a úplné. 



HLAVA VII. 

Symbolika 

1. VKS LTM při své činnosti používá tradiční symboliku v barvě červeno-bílé. Listy vesel jsou bílé 

s červeným pruhem v ose listu, ukončené červeným lemem. 
2. Znak VKS LTM je rovněž v červeno-bílé barvě. Znak VKS LTM tvoří červené písmeno L se šesti 

vodorovnými pruhy na bílém podkladě v obdélníku lemovaném červenou obrubou. 

HLAVA VIII. 

Závěrečná ustanovení 

Toto úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou VKS LTM konanou dne 17.3.2016 a jsou 

závazné pro všechny členy VKS L TM. 

Stanovy budou zaregistrovány u Krajského soudu v Ústí nad Labem - v registru spolků 

V Litoměřicích dne 17.3.2016 

Předseda spolku Ing. Zdeněk Pecka 



JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD 
valné hromady spolku Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 

se sídlem Střelecký ostrov 1013/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice, 
IČ 01343394, 

konané dne 17.3.2016 od 17:00 hod. v sídle spolku v sále loděnice 

Část I. 
Platnost, účinnost a působnost jednacího řádu 

~·· 

1. Jednací a hlasovací řád v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen jako „zákon") a v souladu se stanovami spolku Veslařský 
klub Slavoj Litoměřice, z.s. upravuje zásady jednání pro valnou hromadu (dále také 
jen „VH") spolku Veslařský klub Slavoj, z.s., se sídlem Střelecký ostrov 1013/3, 
Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ 01343394, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka číslo 8350 (dále jen "spolek") 
konanou dne 17.3.2016 v sídle spolku v sále loděnice. 

2. Platnost a účinnost jednací a hlasovací řád nabývá okamžikem jeho schválení VH 
spolku. Jednací a hlasovací řád (dále též jako „JHŘ") schvaluje VH 3/5 většiny hlasů 
přítomných řádných členů spolku s tím, že pokud byly přítomnými členy podány 
protinávrhy, je nejprve hlasováno o předloženém návrhu VH, není-li tento návrh přijat, 
hlasuje se o jednotlivých protinávrzích. Na každého člena připadá jeden hlas. Pokud 
je některý z návrhů přijat prostou většinou členů, o dalších návrzích se již nehlasuje. 

3. VH je schopná usnášení, účastní-li se jejího zasedání více jak polovina řádných členů 
spolku. 

4. Do doby zvolení předsedy a orgánů VH řídí jednání VH předseda spolku. 

Část li. 
Účast na valné hromadě 

1. Právo účasti na valné hromadě (dále jen jako „VH") mají všichni členové spolku 
zapsaní v seznamu členů a to buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce na 
základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, podpis člena 
na plné moci musí být úředně ověřen, dále členové výboru a revizní komise, osoby 
navrhované, resp. zvolené do funkcí orgánů VH. 

2. Člen (jeho zástupce) se na VH zapíše do listiny přítomných členů spolku na VH. 
3. Pokud VH odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto 

skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny 
přítomných potvrzují svými podpisy osoby zvolené do funkci orgánů VH. 

Část Ill. 
Práva a povinnosti členů spolku na valné hromadě 

1. Na VH spolku člen vykonává svá práva za podmínek stanovených zákonem a 
stanovami. 

2. Člen má právo na VH hlasovat, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení 
záležitostí týkajících se spolku, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení 
předmětu jednání VH a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 

3. Člen spolku nemůže vykonávat hlasovací právo, pokud nezaplatí členský příspěvek 
ve stanoveném termínu. 



4. Při případném odchodu člena spolku z místnosti jednání VH, je člen povinen svůj 
odchod i příchod oznámit u prezence tak, aby mohl být průběžně řádně evidován 
počet hlasů členů při hlasování. 

Článek IV. 
Zásady jednání na valné hromadě 

1. Jednání VH se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na VH. 
2. VH volí předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním 

hlasů (skrutátory). 
3. Jednání VH a za její průběh odpovídá po svém zvolení předseda VH. 
4. Předseda VH je povinen dodržovat pořad jednání VH, řídit se ustanoveními JHŘ, 

stanovami společnosti a zákona. 
5. Předseda VH je oprávněn přerušit jednání VH a vyhlašovat přestávky nezbytné 

k řádnému uplatnění práv členů spolku a zajištění pořádku a regulérnosti VH, přijímat 
procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh VH, předkládat návrhy procedurálního 
charakteru a nechat o nich hlasovat i mimo stanovený pořad jednání VH. 

6. Protinávrhy, návrhy a dotazy podávají členové písemně a musí být podány jasně, 
věcně a srozumitelně. Předseda VH nebo výbor spolku jsou povinni zajistit odpovědi 
na písemně podané žádosti. 

7. Písemné návrhy a protinávrhy, protesty a prohlášení předložené na VH budou 
přiloženy k zápisu o VH. 

Článek V. 
Způsob hlasování členů spolku na valné hromadě 

1. Hlasovat jsou oprávněni všichni řádní členové nebo jejich zplnomocnění zástupci, 
kteří jsou v době vyhlášení hlasování na VH přítomni a jsou řádně zapsáni v listině 
přítomných. 

2. Na každého člena připadá na VH jeden hlas. 
3. Členové spolku na VH hlasují zvednutím ruky. 
4. VH rozhoduje 3/5 většiny přítomných řádných členů spolku, pokud zákon nebo 

stanovy spolku nevyžadují většinu jinou. 
5. Postup při hlasování: 

a) předseda VH oznámí hlasování k určitému bodu pořadu jednání VH, 
b) před každým hlasováním přečte předseda VH přesné znění návrhu, o kterém se 
hlasuje, 
c) na výzvu předsedy VH členové hlasují do doby, než dá předseda VH pokyn pro 
ukončení hlasování a to sice zvednutím ruky, 
d) osoby pověřené sčítáním hlasů oznámí počet hlasů „pro" předsedovi VH, 
e) předseda VH oznámí výsledek hlasování a zda byl návrh rozhodnutí VH ve formě 
usnesení přijat. 

7. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, 
předseda VH seznámí členy s dalším návrhem. Dále bude postupováno dle písm. b) 
a násl. předchozího odstavce. 

8. Předseda VH může též rozhodnout o tom, že pokud nebudou ze strany členů spolku 
uplatněny další návrhy, o dalších návrzích nebude hlasováno a projednávání bodu 
pořadu jednání ukončí. 



Článek VI. 
Účinnost rozhodnutí členské schůze 

1. Rozhodnutí VH nabývá účinnosti, nestanoví-li zákon nebo stanovy spolku jinak, 
okamžikem kdy takové rozhodnutí VH učinila, pokud VH nestanoví, že nabývá 
účinnosti později. 

Ing. Zdeněk Pecka, předseda spolku 


