
JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 

 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY NAD PRAHOU 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání a usnášení Valné hromady 

Místní akční skupiny Nad Prahou (dále jen VH). 

2. Volební řád upravuje způsob volby orgánů Místní akční skupiny Nad Prahou (dále jen 

MAS). 

Čl. 2 

Příprava a průběh jednání 

1. Jednání VH svolává Programový výbor nejméně jednou za rok. Jednání VH může 

Programový výbor svolat mimořádně na návrh Správní rady, Dozorčí rady, 

zakladatelů nebo požadavku minimálně 1/5 členů VH.  

2. VH se svolává formou pozvánky zasílané elektronicky členům MAS minimálně 7 

kalendářních dnů před termínem konání. 

3. Členové MAS jsou povinni se zúčastnit každé VH nebo svoji neúčast omluvit 

(elektronicky) nebo delegovat svého zástupce na základě prosté plné moci.  

4. Účast na jednání VH stvrzují členové MAS podpisem do prezenční listiny.  

5. Program jednání navrhuje a předkládá Programový výbor na základě vlastních 

námětů nebo návrhů členů MAS. Program zašle společně s pozvánkou a 

podkladovými materiály na jednání VH, ve výjimečných případech alespoň den 

předem, aby se členové mohli na jednání připravit. 

6. Předsedajícím jednání (dále jen předsedající) je obvykle předseda Správní rady MAS 

nebo jiný člen Správní rady. V případě, že se předseda Správní rady MAS nemůže 

zúčastnit, pak určí svého zástupce. Pokud tak neučiní, o předsedajícím rozhodnou 

členové VH na začátku jednání. Jednání zahájí nejstarší z přítomných členů MAS.  

7. Jednání VH jsou veřejná, jednání se může zúčastnit kdokoliv. 

8. VH je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů 

MAS.  Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů. 

Nesejde–li se usnášeníschopná většina do 30 minut po stanoveném termínu zahájení 

řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a zahájit náhradní zasedání. Na 

náhradním zasedání lze jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad 

předchozího zasedání. Usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu členů 

při dodržení zásady, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více 

než 49 % hlasovacích práv.  

 

 



Čl. 3 

Hlasování VH 

1. VH o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním. V odůvodněných 

případech může být hlasování tajné, pokud o něm rozhodne VH na návrh člena MAS. 

2. Hlasování probíhá tak, že předsedající vyzve hlasující ke zdvižení hlasovacího lístku 

postupně pro jednotlivé návrhy - v pořadí od posledního pozměňovacího návrhu až 

k původnímu návrhu usnesení. 

3. Každý účastník jednání VH,  který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí 

zdvižením hlasovacího lístku právě pro jednu z možností v pořadí "pro", "proti", 

"zdržel se hlasování“. 

4. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů 

MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 

49 % hlasovacích práv. 

5. V případě nesplnění podmínky v bodě 4 se provádí udělení či přepočet hlasů podle 

doporučeného návrhu SZIF z 11. 8. 2014. 

6. Tajné hlasování probíhá tak, že každý účastník VH, který má právo hlasovat, vyznačí 

své rozhodnutí jednoznačně na hlasovacím lístku, které jsou anonymně 

shromážděny. Výsledky tohoto hlasování sdělí tříčlenná komise, zvolená veřejným 

hlasováním před hlasováním tajným. 

 

 

Čl. 4 

Zápisy z jednání VH 

1. O průběhu každého jednání VH se pořizuje zápis. Zápis pořizuje předem stanovený 

člen MAS nebo pověřený pracovník společnosti. 

2. Zápis v úvodu obsahuje informace o datu a místu konání VH, jméno předsedajícího, 

jména přítomných členů MAS  a hostů. 

3. Každý projednávaný bod programu VH je v zápise zapsán samostatně a je k němu 

uveden stručný zápis, o čem konkrétně se jednalo a konečné schválené znění 

usnesení. 

4. Správnost zápisu stvrzují svým podpisem předsedající a zapisovatel. 

5. Všechny zápisy z jednání VH jsou veřejné a jsou k nahlédnutí v sídle MAS a 

zveřejněny na www.nadprahou.eu . 

 

Čl. 5 

Všeobecné zásady volby orgánů MAS 

1. Právo volit na VH má každý člen.  

http://www.nadprahou.eu/


2. Volba členů orgánů MAS se provádí jako přímá veřejná. VH může rozhodnout o 

změně způsobu volby na tajnou. 

3. Volebním řádem se řídí volba členů povinných orgánů - Programového výboru, 

Výběrové komise a Kontrolního výboru. 

4. Členové VH nominují před zahájením volby písemnou formou kandidáty do 

jednotlivých orgánů.  

5. Kandidát musí projevit svůj souhlas s kandidaturou před zahájením hlasování. 

6. Kandidáti do volených orgánů jsou zvoleni dle nejvyššího počtu hlasů. Volí se 

postupně zástupci veřejného sektoru, neziskového sektoru a soukromého sektoru. 

Podmínkou pro zvolení je nadpoloviční většina přítomných členů VH. V případě 

rovnosti počtu hlasů se volba opakuje pouze s kandidáty, kteří získali tento stejný 

počet hlasů. 

7. Před případnou tajnou volbou zvolí VH tříčlennou volební komisi s poměrným 

zastoupením jednotlivých sektorů. Tato komise následně připraví hlasovací lístky. 

Před zahájením samotné tajné volby seznámí členy VH se způsobem hlasování a 

formálními podmínkami pro uznání platnosti hlasovacího lístku.  

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

Tento Jednací a volební řád byl schválen VH konanou dne 25. 11. 2014 v Měšicích. 

 


