
Jednací řád 
Klastr MECHATRONIKA, o.s.

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1   Jednací řád občanského sdružení Klastr MECHATRONIKA, o.s.  (dále jen 
„Klastr“ nebo „sdružení“) upravuje  zejména pravidla průběhu zasedání, usnášení se 
a plnění dalších úkolů Valné hromady daných stanovami sdružení.

1.2   Účastnit se, podávat návrhy a vykonávat ostatní práva dle stanov na Valné 
hromadě jsou oprávněni všichni členové Klastru, ledaže stanovy určí něco jiného. 
Právo hlasovat na Valné hromadě má člen Klastru až po schválení jeho členství 
Valnou hromadou, touto větou není dotčena první věta tohoto odstavce.  Členové 
Klastru mohou vykonávat svá práva na Valné hromadě osobně nebo v zastoupení 
zmocněncem na základě písemné plné moci. Za člena, který je právnickou osobou, 
na Valné hromadě jedná její statutární orgán nebo zastupuje osoba, kterou tento 
statutární orgán k tomuto písemně zmocní. Každá osoba s právem hlasovat má 
jeden hlas, ledaže stanovy nebo volební řád stanoví něco jiného. Každý člen může 
být zastoupen na Valné hromadě pouze jedním zmocněncem. 

1.3 Zasedání Valné hromady jsou neveřejná, přičemž jednání Valné hromady se 
může zúčastnit i další osoba v případě, že to určují stanovy, na základě pozvánky 
Výkonné rady nebo je-li přítomnost další osoby schválena nadpoloviční většinou 
přítomných členů Valné hromady. Ustavující Valná hromada je veřejná.

Článek 2
Valná hromada

2.1     Svolávání Valné hromady a náležitosti pozvánky upravují stanovy Klastru.

2.2 Před zahájením jednání jsou všichni členové Klastru i hosté povinni se zapsat 
do listiny přítomných, která byla připravena ze strany Výkonné rady (přípravného 
výboru v případě ustavující Valné hromady). Zmocněnci zastupující členy na 
základě plné moci předloží tuto plnou moc u prezence, při zápisu do listiny 
přítomných. Listina přítomných slouží jako podklad ke zjištění usnášeníschopnosti 
Valné hromady. Prezence účastníků Valné hromady je ukončena nejpozději 1 
hodinu po termínu zahájení Valné hromady stanoveném na pozvánce, pokud 
pozvánka nestanoví něco jiného.

2.3   Jednání Valné hromady řídí předsedající Valné hromady nebo jiný jím 
pověřený člen Klastru sdružení (dále jen „předsedající“).

2.4     Předsedající má na Valné hromadě zejména tyto pravomoci: 
a) Uděluje a odnímá slovo členům Klastru popř. dalším účastníkům.
b) Kontroluje dodržování programu Valné hromady.
c) Řídí hlasování a volby.



d) Formuluje znění usnesení Valné hromady.
e) Rozhoduje o všech sporných otázkách ohledně organizace Valné hromady, které 
nejsou ošetřeny stanovami sdružení, tímto jednacím řádem nebo volebním řádem.
f) Je-li to potřeba, určuje osoby, které budou sčítat hlasy při hlasování.

2.5 Zasedání zahajuje předsedající, který ověří, zda bylo zasedání Valné 
hromady svoláno v souladu se stanovami Klastru a konstatuje, zda je Valná 
hromada usnášeníschopná dle stanov sdružení a listiny přítomných. V případě, že 
se Valná hromada nesejde v usnášeníschopné podobě, určí prezident ještě na tomto 
zasedání termín mimořádné Valné hromady tak, aby se konala nejpozději do 30 
dnů od této, ledaže stanovy určí jiný postup.

2.6. Každý člen jednání je oprávněn navrhnout změnu či doplnění (dále jen 
„pozměňovací návrh“) programu jednání Výkonné radě, a to do začátku jednání 
Valné hromady k rukám prezidenta a po začátku jednání Valné hromady k rukám 
předsedajícího. 

2.7. Valná hromada jedná nejprve o schválení či odmítnutí pozměňovacích návrhů, 
přičemž následně schvaluje upravený program se schválenými pozměňovacími 
návrhy jako celek, který je pro další jednání Valné hromady závazný. Valná 
hromada může schválit v průběhu jednání změnu programu, přičemž v tomto 
případě už se nehlasuje o programu jako celku.

2.8. Předsedající Valné hromady uděluje k jednotlivým bodům programu slovo 
nejdříve předkladateli daného bodu, poté dalším diskutujícím v pořadí, v jakém se 
hlásili do diskuse. Právo zapojit se do diskuse mají členové Klastru i hosté Valné 
hromady. Diskutující mají právo vznášet dotazy, připomínky, podávat návrhy 
řešení, žádat o doplnění a vysvětlení a předkládat doplňující návrhy. Do diskuse je 
možné se zapojit jen do doby, než předsedající požádá o její ukončení a Valná 
hromada nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení souhlasí. Doba 
vystoupení v diskusi vyjma předkladatele bodu, člena Výkonné rady, člena Dozorčí 
rady a Výkonného ředitele je omezena na 10 minut a je ji možno prodloužit jen se 
souhlasem předsedajícího. Nikdo komu předsedající neudělil slovo, se ho nesmí 
ujmout. Proti výroku předsedajícího o udělení nebo odebrání slova může kterýkoliv 
člen sdružení podat námitku, o níž Valná hromada ihned hlasováním rozhodne.
Požádá-li o slovo člen Výkonné rady, Dozorčí rady nebo Výkonný ředitel musí mu 
být uděleno.

2.9. Přednost před diskusními příspěvky mají technické připomínky a procedurální 
připomínky nebo návrhy. Technickou připomínkou se rozumí stručná připomínka 
(maximálně 30 vteřin), která obsahuje důležitou věcnou informaci a neobsahuje 
vlastní názor diskutujícího. Diskutující se k nim hlásí obvyklým způsobem (ruce 
naznačující tvar písmene T). Procedurální připomínka nebo návrh se nevztahuje k 
obsahu projednávaného bodu, ale výhradně k proceduře jeho projednávání. 



Procedurálním návrhem je zejména: 

a) Návrh na stažení bodu z dalšího jednání.
b) Upozornění na jednání Valné hromady v rozporu se stanovami nebo jiným 

závazným předpisem, apod.
O procedurálním návrhu pokud to jeho povaha vyžaduje, nechá předsedající 
okamžitě hlasovat.

2.10 Po skončení diskuse k jednotlivým bodům programu shrne předsedající 
stručně závěr diskuse k projednávanému bodu a tento je zaznamenáván do zápisu z 
jednání. Poté nechá předsedající o předloženém návrhu hlasovat.

Článek 3
Hlasování na Valné hromadě

3.1    Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných s hlasovacím právem, 
nestanoví-li stanovy něco jiného. 

3.2    Hlasuje se zpravidla zvednutím pravé ruky, ledaže stanoví stanovy nebo 
volební řád něco jiného.  

3.3 Při hlasování o návrhu se nejprve hlasuje pro návrh, následně proti návrhu a 
nakonec kdo se zdržel hlasování.

3.4  V případě návrhů předložených ve více variantách, nebo jde-li o pozměňující 
návrhy, se hlasuje následovně: 

a) Jsou-li k návrhu předloženy pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat 
nejprve o pozměňujících návrzích dle pořadí, ve kterém byly předloženy a pak 
o návrhu v pozměněné podobě v případě, že byly pozměňovací návrhy přijaty.
V opačném případě dá předsedající hlasovat návrhu v předkládaném znění. 

b) V případě, že je předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách,   
hlasuje se o návrzích postupně v pořadí, v jakém byly předloženy. Přijetím 
jednoho návrhu je hlasování ukončeno a o dalších návrzích se již nehlasuje. 
V případě, že ani jedna varianta nebyla přijata, dá předsedající znova 
hlasovat o variantě, která dostala nejvíce hlasů.

c) Nepřijme-li Valná hromada navržené usnesení nebo žádnou z navržených 
variant, nebo se při jednání projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují 

     podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, může Valná 
hromada rozhodnout, zda a kdy věc znovu projedná popř. uložit Výkonné 
radě její přepracování.

3.5 Usnesení Valné hromady jsou závazná pro všechny orgány sdružení.



Článek 4
Zápis z jednání Valné hromady

4.1      O průběhu Valné hromady se pořizuje zápis z jednání, který obsahuje   
zejména:

a) Název, sídlo a IČO Klastru,
b) Místo a dobu konání Valné hromady,
c) Jméno a příjmení předsedajícího,
d) Program Valné hromady,
e) Popis projednávání jednotlivých bodů Valné hromady,
f)Rozhodnutí Valné hromady s uvedením výsledků hlasování s jeho 

rozdělením na počty hlasů, které byly pro návrh, proti návrhu a kdo se
zdržel hlasování.

K zápisu se přiloží návrhy předložené Valné hromadě k projednání a také listina 
přítomných. 

4.2    Průběh Valné hromady zaznamenává zapisovatel zvolený dle volebního řádu a
ověřuje ověřovatel zvolený dle volebního řádu. Zápis podepisuje předsedající,
zapisovatel, ověřovatel zápisu. Zápis z jednání Valné hromady obdrží všichni 
členové Klastru nejpozději do 30 dnů od konání Valné hromady. 

4.3   Zápis se archivuje po dobu trvání sdružení. 

4.4   Každý člen sdružení má právo na požádáni a se svolením prezidenta sdružení, 
do zápisu nahlížet a činit si z něj výpisy a opisy na vlastní náklady.

Článek 5
Jednací řád ostatních orgánů Klastru

5.1.  Na jednání ostatních orgánů Klastru se použije přiměřeně tento jednací řád, 
ledaže příslušný orgán si za účelem úpravy svého jednání schválí vlastní jednací 
řád.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

6.1 Dostanou-li se některá ustanovení jednacího řádu do rozporu se stanovami 
sdružení, považují se tato ustanovení jednacího řádu za neplatná. Dostanou-li se 
některá ustanovení jednacího řádu do rozporu s volebním řádem při konání voleb, 
má přednost volební řád.

6.2. Tento jednací řád byl schválen Valnou hromadou Klastru usnesením č. ..........  
ze dne 30.6.2011.


