JEDNACÍ ŘÁD
Pléna Interski ČR, z.s.

Článek 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád Pléna Interski ČR, z.s. (dále jen „Pléna“) upravuje pravidla a postup zasedání Pléna.
Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov Interski ČR, z. s. (dále jen „Spolku“) a příslušných
obecně závazných právních předpisů, které upravují náležitosti a průběh zasedání a rozhodování
nejvyššího orgánu spolku.
Článek 2
Účast na zasedání Pléna
1. Každý člen Spolku (dále jen „Člen“) dle čl. 4.3 stanov Spolku (dále jen „Stanovy“) je oprávněn
účastnit se zasedání Pléna, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Hlasovací právo na
Plénu mají jen řádní členové, a to každý jeden hlas.
2. Zasedání Pléna se účastní všichni Členové Spolku osobně, v případě právnických osob pak
prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zástupce, uvedeného v seznamu Členů, příp.
zástupce, který je pověřen zastupováním Člena na základě plné moci (zmocněnec). Platí, že každý
Člen je zastoupen nejvýše jedním zástupcem, za jednoho Člena se Pléna účastní jedna osoba. Pro
všechny účastníky platí, že musí být k datu konání Pléna starší 18-ti let. Na pozvání výkonného
výboru se mohou zasedání zúčastnit hosté, kteří nemají hlasovací právo a vystoupit mohou pouze
se souhlasem Předsedajícího Pléna.
3. V případě zasedání Pléna s programem voleb členů orgánů se mohou zasedání účastnit i
kandidáti na členy orgánů. Navržení kandidáti mají právo na představení v rozsahu nejvýše 5
minut. Pokud kandidát není Členem nebo zástupcem Člena, nezasahuje do předvolební ani
povolební diskuse, pokud není zvolen jako člen orgánu.
Článek 3
Předsedající Pléna
1. Zasedání Pléna řídí Předsedající.
2. Předsedajícího volí účastníci Pléna na návrh předsedy Spolku veřejným hlasováním (aklamací).
3. Předsedající zahajuje a ukončuje zasedání Pléna, řídí jednání a hlasování, moderuje diskusi,
uděluje a odebírá slovo účastníkům Pléna a dohlíží na to, aby zasedání probíhalo důstojně,
v souladu s právním řádem, Stanovami, Jednacím řádem, Volebním řádem a ostatními vnitřními
předpisy Spolku.
4. Předsedající může na návrh účastníka Pléna nebo i bez návrhu přerušit zasedání nejvíce na jednu
hodinu, pokud není dodržen Jednací řád, Volební řád, Stanovy nebo relevantní právní předpisy
nebo pokud to uzná za vhodné z jiného důvodu.
Článek 4
Mandátová komise
1.

Mandátová komise ověřuje oprávněnost Členů Spolku, jejich zástupců a hostů k účasti na
zasedání Pléna (mandátů), podává zprávu o počtu a složení členů Pléna a skutečně přítomných
účastnících Pléna a zjišťuje, zda je Plénum usnášeníschopné.

2.

V případě zastoupeného Člena na základě plné moci, je plná moc je považována za platnou
v listinné i elektronické formě. Je-li odeslána plná moc odeslána z ověřené/registrované mailové
adresy Člena, výtisk plné moci spolu s uvedením mailové adresy odesílatele je předložen
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Mandátové komisi. V případě zjevných pochybností může Mandátová komise ověřit pravost plné
moci telefonicky u zmocnitele.
3.

Při hlasování působí členové Mandátové komise ve funkci skrutátorů, kde posuzují platnost,
správnost a úplnost hlasovacích a volebních lístků, vykonávají jejich distribuci, zpracovávají
výsledky všech hlasování, při volbách členů orgánů Spolku spolupracují s Volební komisí.

4. Tříčlennou Mandátovou komisi volí účastníci Pléna na návrh Předsedajícího aklamací. V
Mandátové komisi musí být zástupci různých Členů Spolku.
5. Mandátová komise ze svého středu zvolí předsedu, který přednáší Plénu výsledky a zjištění
Mandátové komise.
Článek 5
Návrhová komise
1. Návrhová komise v průběhu zasedání Pléna shromažďuje závěry k projednávaným otázkám a
formuluje závěry a usnesení vzešlá z jednání Pléna, provádí zápis ze zasedání.
2. Tříčlennou návrhovou komisi volí účastníci Pléna na návrh předsedajícího aklamací. V Návrhové
komisi musí být zástupci různých členů IS ČR.
3. Návrhová komise ze svého středu zvolí předsedu, který návrhy, závěry a usnesení předkládá
účastníkům Pléna ke konečnému schválení ve formě usnesení.
Článek 6
Ověřovatelé zápisu
1. Předsedající navrhne nejméně dva ověřovatele zápisu ze zasedání Pléna z přítomných účastníků.
2. Ověřovatelé zápisu potvrzují pravdivost a shodu zápisu ze zasedání a volby členů orgánů se
skutečným průběhem zasedání, voleb a usneseními, která byla v rámci zasedání přijata.
Článek 7
Svolání Pléna
1. Řádné Plénum svolává k zasedání předseda nebo místopředseda nejméně jedenkrát do roka.
Plénum se svolává pozvánkou zaslanou Členům, a to na elektronickou adresu uvedenou
v seznamu členů.
2. Mimořádné zasedání Pléna svolává výkonný výbor Spolku:
a) z rozhodnutí výkonného výboru,
b) požádá-li o její svolání alespoň 1/3 řádných Členů Spolku nebo předseda či místopředseda
Spolku nebo kontrolní komise.
Nesvolá-li v těchto případech výkonný výbor Plénum do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je
oprávněna svolat zasedání Pléna kontrolní komise.
3. Písemná pozvánka na Plénum musí obsahovat:
a) místo a čas konání Pléna,
b) program zasedání Pléna,
c) označení příloh, které jsou zasílány současně s pozvánkou.
Článek 8
Prezence a ověřování způsobilosti usnášení
1. Každý Člen se osobně zapisuje do prezenční listiny. Nechá-li se některý Člen zastupovat, předloží
zástupce při prezenci doklad o totožnosti, pakliže jeho totožnost není dostatečně známa a
písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným Členem Spolku, z níž vyplývá rozsah
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zmocněncova oprávnění. Plná moc se odevzdá Předsedajícímu, ten ji postoupí následně zvolené
Mandátové komisi.
2. Plénum je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny Členů Spolku s hlasovacím
právem. K platnosti usnesení Pléna je potřeba nadpoloviční většiny přítomných.
3. Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný počet přítomných Členů
Předsedajícímu, který sdělí Plénu, zda je způsobilé usnášení.
Článek 9
Zahájení Pléna
1. Zasedání Pléna řídí až do zvolení Předsedajícího Pléna předseda Spolku nebo pověřený Člen
výkonného výboru.
2. Plénum zvolí Předsedajícího, členy Mandátové a Návrhové komise, Ověřovatele zápisu a v
případě volebního Pléna i členy Volební komise.
3. Po zjištění její usnášeníschopnosti dle článku 8 tohoto jednacího řádu Mandátovou komisí,
předseda Návrhové komise přednese a nechá schválit program zasedání Pléna.
4. Návrh na Předsedajícího, členy obou komisí a ověřovatele zápisu předloží předseda Spolku nebo
pověřený Člen výkonného výboru. Další návrhy mohou být podány z Pléna, a to nejpozději do
zahájení hlasování. Navrženy mohou být pouze osoby přítomné na zasedání Pléna, které s touto
kandidaturou souhlasí.

Článek 10
Zasedání Pléna
1. Zasedání Pléna řídí Předsedající v souladu s programem Pléna uvedeným v pozvánce na zasedání
Pléna.
2. Jednotlivé orgány Spolku, včetně orgánů poradních (pracovní skupiny a komise), předkládají
Plénu zprávy o své činnosti. Zprávy a návrhy, včetně jejich projednání, jsou časově limitovány
následovně:
a) zpráva o činnosti IS (předseda, VV)
- do 15 minut,
b) zpráva o hospodaření IS
- do 10 minut,
c) zpráva o činnosti pracovních komisí a skupin
- do 5 minut za každou komisi/skupinu,
d) úvodní slovo předkladatelů návrhů na změnu Stanov, návrhu rozpočtu a dělení finančních
prostředků – do 5 minut ke každému návrhu,
v odůvodněných případech může Předsedající udělit referujícím delší časový prostor.
3. Rozpravu ke každému bodu zasedání Pléna uvede Předsedající nebo osoba jím pověřená.
4. Předsedající řídí rozpravu tak, že uděluje přihlášeným účastníkům slovo v pořadí, v jakém se do
diskuse přihlásili.
5. Příspěvek do rozpravy se přednáší ústně a jeho délka může činit nejvýše 3 minuty, Předsedající
může rozhodnout o prodloužení doby k přednesení příspěvku. V průběhu přednesu svého
příspěvku nesmí být přednášející přerušován, k přerušení je oprávněn výlučně Předsedající.
Předsedající upozorní, že příspěvek se odchyluje od projednávaného bodu programu a vyzve
přednášejícího, aby se držel projednávaného tématu. Po druhé výzvě je Předsedající oprávněn
přednášejícímu odejmout slovo. Předsedající je v rámci tohoto zmocnění oprávněn vytknout
účastníku Pléna jeho počínání a výroky, pokud odporují pravidlům slušného chování a dobrým
mravům nebo jiným způsobem narušují průběh zasedání; v případě obzvláště hrubého
vyjadřování či vystupování je předsedající oprávněn odejmout slovo ihned.
6. Nepřednesené příspěvky se odevzdávají písemně Předsedajícímu, který je předává Návrhové
komisi. Pokud nebudou tyto příspěvky zahrnuty do usnesení nebo k nim nebude v průběhu Pléna
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zaujato stanovisko, budou projednány ve Výkonném výboru a bude na ně písemně odpovězeno
ve lhůtě třiceti dnů od konání Pléna.
7. Ze zasedání Pléna se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se
konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Pléna byly zvoleny a jaká byla přijata
usnesení. Zápis podepisují předsedající a předseda Návrhové komise, zápis stvrzují Ověřovatelé
zápisu. Prezenční listina z Pléna s vlastnoručními podpisy přítomných a plné moci k zastupování
na Plénu jsou nedílnou součástí zápisu.
8. Předseda nebo místopředseda Spolku zajistí rozeslání zápisu ze zasedání Pléna, a to do třiceti dnů
od jeho konání na elektronickou adresu člena uvedenou v seznamu členů. Každý člen Spolku je
oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Spolku, a to v určených dnech a hodinách, současně je
oprávněn požádat o jeho opětovné zaslání elektronickou formou.
9. V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto Jednacího řádu nebo v případě, že
nastala skutečnost s tímto Jednacím řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu
Plénum hlasováním.
Článek 11
Hlasování
1. Účastníci Pléna s hlasovacím právem hlasují veřejně (aklamací), pokud nerozhodnou o tajném
hlasování.
2. Při veřejném hlasování se hlasuje zdvižením ruky pro návrh usnesení, proti návrhu usnesení,
nebo pro zdržení se hlasování. Sčítání hlasů provádí předsedající, nebo jím pověřená osoba.
Každý účastník Pléna má při hlasování jeden hlas.
3. V případě tajného hlasování, řídí tajné hlasování Mandátová komise. V případě tajného hlasování
se hlasuje hlasovacími lístky, přičemž každý účastník Pléna s právem hlasovacím má jeden hlas.
Předseda Mandátové komise sdělí výsledek hlasování Plénu.
4. Aktualizace prezence se provádí průběžně a pro výsledky hlasování se použije aktuální stav při
hlasování.
5. V případě, že nejsou podány žádné protinávrhy, hlasuje se nejprve o návrhu Předsedajícího. V
případě, že tento návrh nebude schválen jako celek, nechá Předsedající hlasovat o jednotlivých
bodech tohoto návrhu. O případných protinávrzích bude hlasováno v pořadí, jak byly podány.
Článek 12
Usnesení Pléna
1. Zásadní projednávané záležitosti se uzavírají usnesením. Návrhy na usnesení předkládá
účastníkům Pléna předseda Návrhové komise.
2. O předložených návrzích rozhodují účastnící Pléna s právem hlasovacím aklamací, a to v tom
pořadí, v jakém byly předloženy.
3. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných účastníků Pléna, pokud
Stanovy nestanoví jiné podmínky schválení (např. dvoutřetinovou většinou).
Článek 13
Zasedání a rozhodování Pléna per rollam
1. Členové Spolku s hlasovacím právem mohou rozhodnout o jednání Pléna mimo zasedání pomocí
technických prostředků, případně o rozhodování o jednotlivých věcech písemně nebo pomocí
technických prostředků (per rollam) v souladu se Stanovami Spolku.
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2. Pokud se jednání nebo rozhodování Pléna koná per rollam, použijí se Stanovy a zvláštní vnitřní
předpis (směrnice); pokud takový předpis není, pak ten, kdo jednání nebo rozhodování vyhlašuje,
stanoví konkrétní prováděcí podmínky.
Článek 14
Účinnost Jednacího řádu
Tento Jednací řád byl projednán a schválen Plénem Spolku dne 16. 6. 2020, a tím nabývá
účinnosti.
V Horním Jelení, 18.5.2020
Ing. Pavel Krnáč
Pověřený Předseda IS ČR
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