
JEDNACÍ ŘÁD Výboru Klubu agility České republiky

Článek 1
Obecná ustanovení

1. Tento jednací řád upravuje působnost a způsob jednání Výboru Klubu agility 
České  republiky  (dále  jen  „Výbor“),  zvoleného  a  působícího  v souladu  se 
Stanovami Klubu agility České republiky.

Článek 2
Příprava na jednání výboru

1. Výbor se schází souladu se Stanovami Klubu agility České republiky alespoň 
čtyřikrát ročně.

2. O  jednání  Výboru  pořizuje  pověřený  člen  Výboru  (dále  jen  „Zapisovatel“) 
zápis, který je archivován a zveřejněn na internetové stránce Klubu agility České 
republiky.

3. Písemnou pozvánku na jednání Výboru zasílá předseda nebo jím pověřený 
člen výboru ostatním členům Výboru zpravidla e-mailem nejpozději 14 dnů před 
stanoveným  datem  jednání  Výboru;  písemné  materiály  (přednostně  v 
elektronické formě), které mají být projednány ve Výboru, jsou členům Výboru 
zaslány nejpozději 7 dnů před stanoveným jednáním Výboru.

4. Pozvánka  na  jednání  Výboru  musí  obsahovat  údaj  o  datu,  čase,  místě  a 
programu jednání výboru.

5. Písemný materiál  k projednání ve Výboru je oprávněn předložit  každý člen 
Výboru tak, aby bylo možné dodržet postup podle odstavce 3; předkládající člen 
Výboru na jednání Výboru materiál také uvede.

6. Každý  člen  Výboru  je  oprávněn  požádat  předsedu  Výboru  a  v  jeho 
nepřítomnosti místopředsedu Výboru o svolání mimořádného jednání Výboru s 
uvedením programu jeho jednání (zde se nepoužijí ustanovení odstavce 3.)

7. Nemůže-li se člen Výboru zúčastnit jednání Výboru, oznámí tuto skutečnost 
nejméně dva pracovní dny přede dnem jednání Výboru předsedovi Výboru. V 
případě nepřítomnosti na jednání Výboru má člen Výboru právo sdělit písemně 
svoje  stanovisko  ke  skutečnostem  projednávaným  Výborem  a  předložit  toto 
stanovisko předsedovi Výboru před jednáním Výboru. Předseda Výboru seznámí 
se stanoviskem Výbor a zajistí jeho zaznamenání v zápisu.

Článek 3
Jednání výboru
1. Jednání  Výboru  řídí  předseda a  v  jeho nepřítomnosti  místopředseda nebo

předsedou pověřený člen výboru. Každý člen Výboru má právo vyjadřovat se k 
projednávanému  bodu  programu  jednání  Výboru,  činit  návrhy  a  vznášet 
připomínky.

2. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů 
včetně předsedy nebo místopředsedy Výboru.

3. Shledá-li  předseda  Výboru  nebo  v  jeho  nepřítomnosti  místopředseda
Výboru,  že  Výbor  nebude  na  svolaném  jednání  způsobilý  se  usnášet  (čl. 3
odst. 2),  jednání  Výboru  zruší  a  svolá  jednání  Výboru  v  náhradním
termínu.  V  tomto  případě  nemusí  být  dodržena  lhůta  pro  zaslání  pozvánky,
určená v článku 2. odst. 3.

4. O  každém  bodu  programu  jednání  Výboru  rozhoduje  Výbor  usnesením. 
Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů Výboru. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Obsah usnesení se zaznamená v zápisu 
spolu s údajem o tom, jak který člen Výboru hlasoval.



Článek 4
Hlasování per rollam

1. Hlasováním  per  rollam  se  rozumí  korespondenční  hlasování  jednotlivých 
členů, typicky e-mailem.

2. Projednání per rollam je výborem používáno pro úsporu času a prostředků či 
z důvodu urychlení projednávání.

3. Při  předložení  materiálu  k  projednávání  per  rollam  označí  člen  Výboru 
předkládaný materiál jako materiál k projednání per rollam.

4. Při  projednání  materiálu  označeného k projednání  per  rollam se postupuje 
takto:
a) předseda  Výboru  nebo  pověřený  zástupce  zajistí  rozeslání  materiálu  bez 

zbytečného odkladu všem členům Výboru;
b) pokud  se  pro  návrh  vysloví  nadpoloviční  většina  členů  Výboru,  je  návrh 

schválen; o této skutečnosti informuje členy Výboru předseda Výboru nebo 
pověřený zástupce. 

c) pokud se člen Výboru nevysloví do 3 dnů od doručení materiálu, má se zato, 
že se zdržel hlasování. Pokud člen výboru vznese k materiálu připomínky, 
má se zato, že hlasuje proti.

d) není-li návrh schválen podle písmene b), předloží jej předseda Výboru nebo 
pověřený zástupce k  projednání  na  nejbližším jednání  Výboru,  ledaže se 
většina  členů  Výboru  vyslovila  proti  návrhu  nebo  předkladatel  předložil 
upravený návrh opět k hlasování per rollam.

5. Uvedeným postupem není dotčeno právo předložit návrh kdykoliv znovu.
6. Při  projednávání  materiálu  per  rollam  obsahuje  hlasování  člena  Výboru 

výslovné vyjádření o souhlasu, nesouhlasu či zdržení se hlasování o návrhu.
7. O výsledku hlasování per rollam je Výbor informován neprodleně po hlasování 

e-mailem. Projednávaný materiál a výsledek hlasování je zařazen jako příloha 
zápisu z jednání nejbližší schůze Výboru.

Článek 5
Zápis

1. Zápis  zpracuje Zapisovatel  Výboru  do tří  pracovních  dnů ode dne jednání 
Výboru  a  zašle  členům  Výboru  k  připomínkám.  Nedoručí-li  člen  Výboru  své 
připomínky  Zapisovateli  do  tří  dnů  od  doručení  zápisu,  má  se  za  to,  že  se 
zápisem souhlasí.

2. Zápis musí obsahovat
- datum jednání Výboru,
- jména přítomných členů Výboru,
- jména dalších osob přítomných jednání Výboru,
- označení  jednotlivých  bodů  programu  jednání  Výboru  a  znění  usnesení, 

která k nim Výbor přijal,
- v  případě  požadavku  kteréhokoliv  člena  Výboru  zaznamenání  jeho 

stanoviska či připomínky k příslušnému bodu programu nebo usnesení.
3. Kompletní evidenci zápisů vede jednatel Výboru.
4. Zápis, jeho přílohy a případně další dokumenty, o nichž tak rozhodne Výbor, 

se uveřejní na internetových stránkách Klubu agility České republiky. Kromě toho 
jsou usnesení Výboru zveřejněna v tištěném zpravodaji či  jiné tiskovině, plnící 
funkci klubového zpravodaje, pokud taková tiskovina existuje.

Článek 6
Účinnost

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2010. Schváleno Výborem dne 
23.dubna 2010.


