
VŘ1 - Jednací řád členské schůze 
1. Členskou schůzi svolává statutární orgán spolku podle potřeby. 
2. Pozvánka na členskou schůzi obsahuje nejméně čas a pořad zasedání a způsob účastni na schůzi; 

v případě konání schůze s možností distanční účasti se uvede způsob připojení. Pozvánka je zaslána 
členům spolku nejméně 7 dní před konáním schůze a to zpravidla elektronickou cestou na kontakt 
vedený v seznamu členů. Případné náklady na zaslání pozvánky jiným způsobem mohou být dány 
k tíži příslušného člena. V takovém případě je člen povinen tyto náklady uhradit nejpozději před 
zahájením členské schůze. 

3. Záležitost, která nebyla uvedena na pořadu jednání při svolání, může být projednána a rozhodnuta 
pouze za souhlasu většiny přítomných. 

4. Členskou schůzi vede osoba určená svolavatelem. Tato osoba také odpovídá za pořízení zápisu.  
5. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů 

členů přítomných v době usnášení. V případě rozhodování o více variantách je přijata varianta, která 
získá nejvíce hlasů a to i v případě, že nezíská většinu hlasů. Každý člen má jeden hlas, v případě 
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 

6. Souhlas může být vyjádřen také mimo členskou schůzi. Takové vyjádření musí být vyhotoveno 
hodnověrným způsobem a musí obsahovat nejméně označení záležitosti, ke které je souhlas 
vydáván, jednoznačnou identifikaci člena (obvykle jméno a příjmení) a datum souhlasu. Souhlas 
musí být doručen nejpozději do 15 dnů od ukončení zasedání.  Zápis bude o takto vyjádřené 
souhlasy doplněn se stejnou účinností, jako kdyby byl vyjádřen na jednání. Takovýto dodatečný 
souhlas však nemůže změnit jiná usnesení přijatá na dotčené členské schůzi po jednání o této 
záležitosti; pokud by souhlas vedl k rozporu, nebude přijat.  

7. Zápis ze členské schůze musí obsahovat pozvánku, seznam záležitostí dodatečně projednávaných na 
základě bodu 3 jednacího řádu (uvedených nejméně v rozsahu obdobném bodům pořadu jednání 
v pozvánce spolu se jmény členů, kteří dodatečné projednání navrhli) a plné znění všech přijatých 
usnesení. Musí být vyhotoven nejpozději do 30 dnů od ukončení zasedání. V případě podání alespoň 
jednoho dodatečného souhlasu se prodlužuje doba na vyhotovení o 15 dnů. 

8. Zápisy z jednání členské schůze jsou uloženy v sídle spolku a jsou na vyžádání přístupné každému 
členovi spolku. 

 
Tento jednací řád vstupuje v platnost ke dni 1.5.2015. 
  




