
JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 
  Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o. s. 

 

1. 

Řídící zasedání zahájí jednání nejpozději 15 min. po stanoveném začátku jednání. Oznámí počet 

přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím a skutečnost, zda je valná hromada usnášeníschopná. 

Řídící zasedání jmenuje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
 
2. 

Řídící ukončí zasedání, není-li valná hromada usnášeníschopná, případně stane-li se tak v 

průběhu jednání. Náhradní zasedání je svoláno do čtyřiceti minut a řídí se stejným, případně 

zbývajícím programem.  
 
3. 

Řídící ukončí zasedání, pokud není schválen program jednání valné hromady a to ani po 

dohadovacím řízení. V tom případě je náhradní jednání svoláno do 14 dnů. 
 
4. 

MAS sdružující se v Národní síti mají na valné hromadě vždy jen jednoho delegáta s hlasem 

rozhodujícím.  
 
5. 

Do rozpravy se přihlašují jen delegáti s hlasem rozhodujícím. Hostům uděluje slovo řídící schůze. 

Délka diskusního příspěvku delegáta s hlasem rozhodujícím je 2 minuty a může se opakovat 

maximálně 2x k jednomu tématu. Doba diskuse na jedno téma je max. 20 minut. 
 
6. 

Hlasování je zásadně veřejné, na návrh delegáta VH tajné, po schválení VH. V případě veřejného 

hlasování dávají delegáti s hlasem rozhodujícím na valné hromadě svůj hlas zdvižením 

hlasovacího lístku "pro," "proti," nebo "zdržel se hlasování." Výsledek hlasování oznámí 

zapisovatel. Pokud se hlasuje tajně, jsou hlasy zaznamenány na hlasovacích lístcích a vkládají se 

do předem připravené urny. Volby do vedení NS řídí a výsledky oznamuje volební komise 

schválená valnou hromadou. 
 
7. 

Návrh usnesení předkládá předseda návrhové komise. K tomuto návrhu může v rámci diskuse 

podat kterýkoli delegát hlasem rozhodujícím protinávrh. O návrzích se hlasuje v opačném pořadí, 

než v jakém byly podány. Schválením jednoho návrhu se ostatní považují za nepřijaté. 
 
8.  

Projednávané materiály jsou zasílané delegátům jeden týden před konáním Valné hromady 

elektronickou formou jako příloha e-mailu a zároveň bude uveden odkaz na internetové umístění 

dokumentů. Valná hromada musí při schvalování programu odsouhlasit materiály předkládané na 

stůl. 

 

Tento jednací řád byl schválen na Valné hromadě ve Křtinách dne 17.3.2011 a je platný pro další 

Valné hromady NS MAS ČR, o.s. do doby odsouhlasení dalších změn a dodatků.                                                            

 

                                                                                                                               
                                                                                                                  Bc. František Winter 

                                                                                                             předseda NS MAS ČR, o.s.                                                                          


