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Čl. I. 

Základní ustanovení 

 

1. Valná hromada spolku Fotbalový klub Těrlicko z.s. (dále jen „FK“ nebo jen „spolek“) 

vykonává svou působnost výlučně v souladu se stanovami spolku. Žádné ustanovení tohoto 

jednacího řádu nelze vykládat způsobem odporujícím stanovám spolku, dobrým mravům, 

nebo obecně závazným právním předpisům. 

2. Schválení jednacího řádu valné hromady je v působnosti valné hromady. O případných 

výjimkách z postupů stanovených tímto jednacím řádem lze v jednotlivých případech 

rozhodnout samostatným usnesením valné hromady; tím není dotčena povinnost jednat 

vždy v souladu se stanovami spolku. 

3. V záležitostech výslovně neupravených tímto jednacím řádem jsou dotčené osoby povinny 

postupovat v souladu s účelem a zájmy spolku s ohledem na zachování práv členů spolku. 

4. Je-li valná hromada svolána postupem dle čl. III. odst. 2 písm. d) věta druhá stanov spolku 

a nemůže-li úkony svěřené mu tímto jednacím řádem vykonávat předseda nebo pověřený 

člen výkonného výboru, zajistí výkon těchto úkonů svolavatel valné hromady. 

 

Čl. II. 

Úkony před zahájením zasedání, listina přítomných 

 

1. Bezprostředně před zahájením zasedání valné hromady předseda nebo pověřený člen 

výkonného výboru ověří počet přítomných řádných členů z hlediska usnášeníschopnosti 

valné hromady a zajistí podpis přítomných osob na listině přítomných.  

2. Na listině přítomných musí být u každého přítomného člena spolku uveden druh jeho 

členství (řádné, sportovní, čestné) a případná funkce v orgánech spolku. Na listině 

přítomných bude dále uvedeno jméno, příjmení a podpis všech osob, které se zasedání 

valné hromady účastní jako host, či zástupce řádného člena spolku, včetně uvedení 

poznámky o důvodu jejich přítomnosti na valné hromadě. Přítomnost hostů na valné 

hromadě je přípustná pouze tehdy, byla-li účast hosta oznámena v pozvánce na valnou 

hromadu, nebo vysloví-li s jeho přítomností souhlas valná hromada.   

3. Bude-li dle listiny přítomných v plánovaný čas zahájení valné hromady přítomna 

nadpoloviční většina řádných členů, zahájí předseda nebo pověřený člen výkonného 

výboru zasedání valné hromady postupem dle čl. III. tohoto jednacího řádu. 

4. Nebude-li dle listiny přítomných v plánovaný čas zahájení valné hromady přítomna 

nadpoloviční většina řádných členů, oznámí předseda nebo pověřený člen výkonného 

výboru tuto skutečnost přítomným osobám a při příchodu každé další osoby postupuje dle 

odst. 1 tohoto článku až do okamžiku, kdy bude přítomna nadpoloviční většina všech 

řádných členů spolku, nejdéle však do uplynutí 20 minut po plánovaném zahájení (dle 

pozvánky). Bude-li dosaženo usnášeníschopnosti do 20 minut po plánovaném zahájení, 
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předseda nebo pověřený člen výkonného výboru zahájí zasedání valné hromady postupem 

dle čl. III. tohoto jednacího řádu.  

5. Nebude-li dosaženo usnášeníschopnosti valné hromady ani po uplynutí 20 minut po 

plánovaném zahájení, konstatuje předseda nebo pověřený člen výkonného výboru, že valná 

hromada se koná jako náhradní valná hromada, která je usnášeníschopná za přítomnosti 

libovolného počtu řádných členů, a zahájí zasedání náhradní valné hromady postupem dle 

čl. III. tohoto jednacího řádu. Neobsahovala-li pozvánka na valnou hromadu poučení o 

možnosti konání náhradní valné hromady, náhradní valná hromada se nekoná a předseda 

nebo pověřený člen výkonného výboru oznámí přítomným zrušení valné hromady 

z důvodu její neusnášeníschopnosti; tím není vyloučeno projednat program valné hromady 

v nezávazné diskusi, aniž by byla přijata jakákoli závazná rozhodnutí valné hromady. 

 

Čl. III. 

Zahájení zasedání valné hromady, volba předsedajícího a zapisovatele 

 

1. Zasedání valné hromady zahájí předseda nebo pověřený člen výkonného výboru. Úvodem 

sdělí, kolik řádných členů je přítomno a zda je valná hromada usnášeníschopná, případně 

představí přítomné hosty, kteří nejsou členy spolku, včetně sdělení důvodu jejich účasti na 

valné hromadě. 

2. Následně předseda nebo pověřený člen výkonného výboru nechá hlasovat o volbě 

předsedajícího valné hromady (dále jen „předsedající“). Návrh na volbu předsedajícího 

přednostně předkládá ten, kdo zahájil zasedání, přičemž je oprávněn navrhnout za 

předsedajícího i svou osobu. Není-li zvolen předsedající dle návrhu osoby, která zasedání 

zahájila, lze předsedajícím zvolit kteréhokoli člena výkonného výboru, ledaže se tito 

členové práva být zvolen předsedajícím výslovně vzdali; o pořadí hlasování o jednotlivých 

členech výkonného výboru rozhoduje ten, kdo zahájil zasedání. Není-li předsedajícím 

zvolen žádný člen výkonného výboru, lze předsedajícím zvolit kteréhokoli řádného člena 

spolku dle návrhu z pléna. 

3. Zvolený předsedající nechá hlasovat o volbě zapisovatele. Zapisovatelem může být 

zvolena kterákoli vhodná osoba z řad členů spolku starší 18 let; navrhovat osobu 

zapisovatele je oprávněn výlučně předsedající. Na návrh předsedajícího mohou být vedle 

zapisovatele zvoleni též 1 až 3 ověřovatelé zápisu; pro výběr zapisovatelů se ustanovení 

předchozí věty použije obdobně.   

4. Po volbě zapisovatele navrhne předsedající schválení programu valné hromady. Není-li 

program schválen ve znění navrženém pozvánkou, lze hlasovat o přesunutí jednotlivých 

bodů nebo jejich vypuštění. O zařazení nového bodu, který nebyl uveden v pozvánce, lze 

rozhodnout pouze v případě, že jsou přítomni a souhlasí s tím všichni řádní členové spolku. 

Za nový bod programu se nepovažuje hlasování o usnesení, kterým se pouze upravuje 

průběh zasedání valné hromady (přerušení zasedání, připuštění účasti hosta, odchýlení se 

od jednacího řádu apod.), jakož i o usnesení, kterým si valná hromada vyhradí určitou 

záležitost k rozhodnutí ve smyslu čl. III. odst. 2 písm. f) bod xi. stanov; tuto záležitost je 
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povinen předložit k rozhodnutí valné hromadě výkonný výbor na jejím nejbližším 

zasedání. 

5. Není-li program ani po přesunu či vypuštění jednotlivých bodů schválen a z průběhu 

zasedání je zřejmé, že program nebude možné schválit, předsedající zasedání valné 

hromady ukončí. 

6. Je-li program řádně schválen, zajistí předsedající projednání jednotlivých bodů programu 

dle schváleného pořadí.  

 

Čl. IV.  

Průběh jednání valné hromady, hlasování 

 

1. Ke každému bodu programu poskytne předsedající přiměřené vysvětlení, případně za tím 

účelem udělí slovo kterékoli jiné osobě, a přednese návrh usnesení. Následně dá prostor 

k dotazům, připomínkám a diskusi. Dle povahy věci a průběhu jednání je předsedající 

oprávněn udělovat slovo diskutujícím, a to v pořadí, v jakém se do diskuse přihlásili. 

2. Dle výsledku diskuse dá předsedající hlasovat o původním návrhu usnesení, nebo o návrhu 

v upraveném znění dle obdržených připomínek; přitom je předsedající povinen dbát o 

zachování účelu původního návrhu a nesmí se odchýlit od věcného obsahu projednávaného 

bodu. 

3. Usnesení, jímž valná hromada: 

a) činí procesní nebo věcné rozhodnutí, se zpravidla uvozuje slovy „Valná hromada  

schvaluje …“,  

b) požaduje výkon nějaké činnosti po jiném orgánu spolku, předložení dokumentu apod., 

se uvozuje slovy „Valná hromada ukládá…“, 

c) pověřuje orgán nebo konkrétní osobu k určitému jednání, se uvozuje slovy „Valná 

hromada pověřuje…“, 

d) volí členy orgánu spolku, případně činovníky v těchto orgánech, se uvozuje slovy: 

„Valná hromada volí …“, 

e) bere na vědomí určité skutečnosti, se kterými má být seznámena, aniž by o nich 

současně rozhodovala, se uvozuje slovy: „Valná hromada bere na vědomí …“. 

4. Hlasování probíhá veřejně. Hlasování a sčítání hlasů se provádí postupně k dotazům 

předsedajícího „kdo je pro“, „kdo je proti“ a „zdržel se někdo“. Všichni přítomní řádní 

členové jsou povinni se hlasování zúčastnit zvednutím ruky pro právě jednu z možností 

(„pro“, „proti“, nebo „zdržel se“). 

5. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných 

řádných členů, pokud stanovy spolku neurčí jinak.  

6. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je 

potřeba souhlasu alespoň 3/5 většiny přítomných řádných členů.  
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7. K platnosti usnesení o veškerých dispozicích s nemovitým majetkem je třeba předchozí 

výslovný souhlas člena Rady obce Těrlicko, který je současně členem výkonného výboru 

FK. 

8. Po skončení hlasování sdělí předsedající výsledky hlasování a zda usnesení bylo přijato. 

9. Jsou-li projednány všechny body dle schváleného programu, může předsedající umožnit 

závěrečnou diskusi, a následně zasedání valné hromady ukončí. 

 

Čl. V. 

Volba orgánů spolku 

 

1. Volenými orgány spolku jsou výkonný výbor a kontrolní komise. 

2. Členem voleného orgánu spolku může být zvolen pouze řádný člen spolku. 

3. Při volbě člena voleného orgánu lze současně určit, k jakému dni je tato volba účinná, 

nikoli však zpětně. Není-li den účinnosti volby určen, účinky zvolení (vznik funkce) 

nastávají dnem zvolení.  

4. Je-li volen člen orgánu, v němž jsou volené funkce dosud řádně obsazeny (tzn. trvá funkční 

období dosavadního člena a jeho funkce do okamžiku volby nového člena nezanikla jiným 

způsobem), provede se spolu s volbou nového člena též odvolání dosavadního člena, jehož 

členství ve voleném orgánu má volbou nového člena zaniknout. 

5. Kandidáty do volených orgánů je v počtu odpovídajícím počtu volených členů povinen 

navrhnout svolavatel valné hromady. 

6. Před hlasováním o volbě členů příslušného orgánu oznámí předsedající, jací kandidáti byli 

navrženi svolavatelem valné hromady, a dotáže se přítomných řádných členů, zda souhlasí 

s tím, aby o těchto kandidátech bylo hlasováno najednou (en bloc), nebo zda má proti 

tomuto postupu kdokoli z přítomných řádných členů námitky nebo navrhuje jiného 

kandidáta. Vznést námitku proti volbě en bloc nebo navrhnout jiného kandidáta je 

oprávněn kterýkoli přítomný řádný člen spolku.  

7. Nebudou-li vzneseny námitky nebo navrženi jiní kandidáti dle předchozího odstavce, dá 

předsedající hlasovat o návrhu usnesení, jímž budou voleni všichni svolavatelem navržení 

kandidáti najednou. 

8. Vznese-li kterýkoli řádný člen námitky nebo navrhne jiného kandidáta dle odst. 6 tohoto 

článku, předsedající vyzve přítomné řádné členy, aby sdělili případné návrhy na další 

kandidáty. Poté předsedající oznámí seznam všech kandidátů, včetně kandidátů 

navržených svolavatelem valné hromady, a dá hlasovat samostatně o každém kandidátu, a 

to v pořadí dle příjmení a jména kandidátů, přičemž nejprve se hlasuje o všech kandidátech 

navržených přítomnými řádnými členy, a až následně o kandidátech navržených 

svolavatelem valné hromady. Nelze hlasovat o osobě, která dala najevo, že se svou 

kandidaturou nesouhlasí, ani o nepřítomné osobě, ledaže bude nejpozději na zasedání valné 

hromady předložen její písemný souhlas s kandidaturou.  
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9. Okamžikem, kdy bude zvolen příslušný počet členů voleného orgánu, předsedající 

hlasování ukončí a o dalších kandidátech se již nehlasuje.  

10. Je-li valná hromada svolána za účelem odvolání člena voleného orgánu, lze na této valné 

hromadě provést současně volbu nového člena tohoto voleného orgánu pouze tehdy, je-li 

volba členů příslušného orgánu uvedena v programu pozvánky na valnou hromadu. 

11. Je připuštěno provést volbu/odvolání i jen jednoho člena voleného orgánu, zejména 

zaniklo-li pouze jednomu z členů voleného orgánu členství v tomto orgánu, nebo je-li zde 

důvod pro odvolání jen jednoho z členů voleného orgánu. I v případech dle předchozí věty 

lze z praktických důvodů, zejména za účelem sjednocení funkčního období, provést volbu 

všech členů příslušného orgánu. 

 

Čl. VI. 

Zápis ze zasedání valné hromady 

 

1. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis, z něhož musí být patrné: 

a) kdo zasedání svolal a jak, 

b) kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, 

c) jaký byl počet přítomných řádných členů, 

d) zda valná hromada zasedala jako řádná nebo náhradní, 

e) jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, 

f) jaká usnesení byla přijata, včetně výsledku hlasování, 

g) kdy byl zápis vyhotoven. 

2. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných s jejich podpisy, písemné podklady 

k projednávaným bodům, a dále plné moci (originály nebo kopie) pro zástupce 

nepřítomných řádných členů. 

3. Za pořízení zápisu odpovídá a podepisuje jej předsedající spolu se zvoleným 

zapisovatelem, případně ověřovateli zápisu, byli-li zvoleni. Zápis musí být vyhotoven do 

30 dnů ode dne konání zasedání valné hromady.  

4. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle FK, a to v určených dnech a 

hodinách. 

5. Zápis včetně příloh se pořizuje v jednom originálním vyhotovení uloženém v sídle spolku 

a jednu kopii zápisu včetně příloh uchová samostatně výkonný výbor. Je-li zápis z valné 

hromady podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, pořizuje se pro tyto účely navíc jedno 

originální vyhotovení zápisu včetně originálu listiny přítomných.     

 

Čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 
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Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou spolku dne 29. 10. 2021 a nabývá platnosti 

a účinnosti dnem schválení. 

 


