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JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD 

řádné valné hromady  

Elektrotechnické asociace České republiky (ELA) 

konané v Zaječí dne 9.11.2018 

 

§ 1 

Základní ustanovení 

1. Tento jednací a hlasovací řád řádné valné hromady Elektrotechnické asociace České 
republiky, IČ: 452 46 327, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, PSČ: 140 00, Praha 4, 
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 3002 
(dále jen „ELA“) v souladu se stanovami ELA ve znění ze dne 20.11.2015, upravuje 
způsob prezence členů ELA (dále též „člen“), jednání řádné valné hromady, způsob 
uplatňování práv členů ELA na řádné valné hromadě a způsob hlasování. 

2. Pro účely tohoto jednacího řádu se pod označením „člen“ rozumí i zástupce člena ELA, 
pokud není stanoveno jinak. 

 

§ 2 

Prezence členů 

1. Pro prezenci členů ELA na řádnou valnou hromadu je zřízeno prezenční místo, 
které provádí zápis členů ELA do listiny přítomných, přezkoumává hlasovací právo člena 
ELA, vydává členům hlasovací lístky a dokumenty předkládané představenstvem ELA, 
zejména kandidátní listinu pro volbu členů představenstva a dozorčí rady ELA. Podpisem 
na prezenční listině člen ELA potvrzuje, že mu byly předány tyto dokumenty spolu 
s hlasovacími lístky. Při ztrátě hlasovacího lístku vystaví na žádost člen ELA prezenční 
místo kdykoliv v průběhu řádné valné hromady hlasovací lístek znovu. 

2. Prezence se provádí po celou dobu konání řádné valné hromady. Při prezenci pracovníci 
prezenčního místa ověří totožnost členů ELA a jejich oprávnění účastnit se řádné valné 
hromady. Po celou dobu konání řádné valné hromady se považují za přítomné ti členové 
ELA, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na řádné valné 
hromadě ukončit. 

 

§ 3 

Jednací řád 

1. Jednání řádné valné hromady zahajuje prezident ELA nebo více prezident ELA, jehož tím 
pověřilo představenstvo ELA a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je řádnou valnou 
hromadou ELA zvolen předseda řádné valné hromady. 

2. Členové ELA mají na řádné valné hromadě právo požadovat a dostat vysvětlení 
záležitostí týkajících se ELA, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu 
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jednání řádné valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hlasuje se na výzvu 
předsedy řádné valné hromady ELA nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, 
představenstva nebo dozorčí rady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích 
v pořadí, v jakém byly podány. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích 
se již nehlasuje. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se může na valné 
hromadě jednat pouze tehdy, vysloví-li s tím přítomní členové ELA souhlas prostou 
většinou hlasů. 

3. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty jsou členové ELA oprávněni podávat 
buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedy řádné valné 
hromady. Diskusní lístek předá člen ELA do informačního střediska osobně nebo 
prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů (dále „skrutátora“).  

4. Informační středisko řádné valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí 
převzetí a předá je předsedovi řádné valné hromady. 

5. O udělení slova rozhoduje předseda řádné valné hromady. Předseda valné hromady může 
omezit ústní vystoupení člen ELA na dobu 15 minut. Pokud někdo svými projevy ruší 
jednání řádné valné hromady, může ho předseda řádné valné hromady napomenout. 
Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda 
řádné valné hromady přerušit řádnou valnou hromadu až do doby obnovení pořádku. 

 

§ 4 

Hlasovací řád 

1. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které členové ELA obdrží při prezenci, 
případně v průběhu řádné valné hromady na základě pokynu předsedy řádné valné 
hromady. Před každým hlasováním bude předsedou řádné valné hromady oznámeno, 
o kterých usneseních se hlasuje. Hlasování členů ELA se děje aklamací, není-li tímto 
jednacím a hlasovacím řádem stanoveno jinak. 

2. Skrutátoři při hlasování sečtou hlasy jednotlivých členů ELA. V okamžiku, kdy zjistí, 
že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, sdělí 
předsedovi řádné valné hromady ELA tento výsledek hlasování. Vyhodnocování 
zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápisu 
z řádné valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. 

 
§ 5 

Usnášení schopnost a přijetí rozhodnutí 

1. Valná hromada ELA je usnášeníschopná, je-li na ní přítomno alespoň 20 % zástupců 
všech členů ELA s hlasovacím právem. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Tajné 
hlasování probíhá pouze v případě, kdy o tom na návrh minimálně 1/3 přítomných členů 
ELA rozhodne valná hromada ELA.  

2. Rozhodnutí valné hromady ELA jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů 
ELA, kromě rozhodnutí o změně stanov a o zániku asociace, ve kterých je nezbytný 
souhlas nejméně 2/3 přítomných členů ELA. 
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§ 6 

Volba představenstva ELA 

1. Představenstvo ELA řídí činnost ELA v době mezi valnými hromadami ELA. V souladu 
se stanovami a rozhodnutím valné hromady ELA má představenstvo 15 členů. Členové 
představenstva ELA jsou voleni valnou hromadou ELA na funkční období tří let. 
Opětovné zvolení člena představenstva ELA je možné. Představenstvo si volí ze svého 
středu na funkční období tří let prezidenta a tři viceprezidenty ELA, přičemž opětovné 
zvolení je možné. 

2. Každý člen ELA s hlasovacím právem obdržel při prezenci na valnou hromadu ELA návrh 
kandidátní listiny představenstva ELA, o kterém bude na valné hromadě ELA hlasováno 
aklamací veřejně jako o celku. Nedojde-li tímto způsobem ke zvolení představenstva 
ELA, tak bude na žádost alespoň 1/3 přítomných členů ELA sestavena nová kandidátní 
listina představenstva, o které bude na valné hromadě ELA hlasováno aklamací veřejně 
jako o celku.  

3. Nebude-li žádným z předchozích způsobů představenstvo ELA zvoleno, tak bude 
na žádost alespoň 1/3 přítomných členů ELA přistoupeno k tajné volbě představenstva 
ELA. V takovém případě každý člen ELA s hlasovacím právem obdrží volební lístek pro 
volbu představenstva, na kterém budou uvedeni všichni navrhovaní kandidáti 
do představenstva v abecedním pořadí. Pro označení kandidátů, kterým chce člen ELA 
udělit svůj hlas, bude k dispozici vyhrazený soukromý prostor (plenta). Hlasovací lístky, 
které budou obsahovat více než 15 označených kandidátů, jsou neplatné. Neplatné jsou 
rovněž hlasovací lístky, na kterých nejsou kandidáti označeni jednoznačně. Ze skupiny 
kandidátů do představenstva ELA, kteří získají většinu všech hlasů, se sestaví pořadí 
od nejvyššího počtu hlasů, přičemž prvních 13 kandidátů se stává novými členy 
představenstva ELA. Pokud dojde k rovnosti hlasů na 13. pozici kandidáta 
do představenstva, tak se volba těchto kandidátů do představenstva ELA opakuje 
až do zvolení jednoho z nich. 

 

§ 7 

Volba dozorčí rady ELA 

1. Dozorčí rada ELA je kontrolním orgánem ELA a za svoji činnost je odpovědná valné 
hromadě ELA. V souladu se stanovami ELA má dozorčí rada ELA 3 členy. Členové 
dozorčí rady ELA jsou voleni valnou hromadou ELA na funkční období tří let. Opětovné 
zvolení člena dozorčí rady ELA je možné. Členové dozorčí rady si volí ze svého středu 
na funkční období tří let předsedu dozorčí rady ELA. 

2. Každý člen ELA s hlasovacím právem obdržel při prezenci na valnou hromadu ELA návrh 
kandidátní listiny dozorčí rady ELA, o které bude na valné hromadě ELA hlasováno 
aklamací veřejně jako o celku. Nedojde-li tímto způsobem ke zvolení dozorčí rady ELA, 
tak bude na žádost alespoň 1/3 přítomných členů ELA sestavena nová kandidátní listina 
dozorčí rady, o které bude na valné hromadě ELA hlasováno aklamací veřejně 
jako o celku.  

3. Nebude-li žádným z předchozích způsobů dozorčí rada ELA zvolena, tak bude na žádost 
alespoň 1/3 přítomných členů ELA přistoupeno k tajné volbě dozorčí rady ELA. 
V takovém případě každý člen ELA s hlasovacím právem obdrží volební lístek pro volbu 
dozorčí rady, na kterém budou uvedeni všichni navrhovaní kandidáti do dozorčí rady 
v abecedním pořadí. Pro označení kandidátů, kterým chce člen ELA udělit svůj hlas, bude 
k dispozici vyhrazený soukromý prostor (plenta). Hlasovací lístky, které budou 
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obsahovat více než 3 označené kandidáty, jsou neplatné. Neplatné jsou rovněž hlasovací 
lístky, na kterých nejsou kandidáti označeni jednoznačně. Ze skupiny kandidátů 
do dozorčí rady ELA, kteří získají většinu všech hlasů, se sestaví pořadí od nejvyššího 
počtu hlasů, přičemž první tři kandidáti se stávají novými členy dozorčí rady ELA. Pokud 
dojde k rovnosti hlasů na třetí pozici kandidáta do dozorčí rady, tak se volba těchto 
kandidátů do dozorčí rady ELA opakuje až do zvolení jednoho z nich. 

 

V Zaječí dne 7.11.2018 

 


