
JEDNACÍ ŘÁD PER ROLLAM ČLENSKÝCH SCHŮZÍ KLUBU BÍLÉHO OVČÁKA 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Tento Jednací řád členských schůzí Klubu bílého ovčáka (dále jen jako „Jednací řád“) je platný pro 

všechny členské schůze Klubu bílého ovčáka (dále jen jako „KBO“) pořádané elektronicky (dále jen 

jako „per rollam schůze“). 

Článek 2 

Svolání Per rollam schůze a usnášeníschopnost 

1. Za okamžik svolání členské schůze se považuje zveřejnění pozvánky formou emailové zprávy 

na emailové adresy členských subjektů evidované v seznamu členů pro účely běžné 

elektronické komunikace.  

2. Program schůze bude rozeslán 30 dní před termínem per rollam schůze. Členové mají 

možnost se k jednotlivým bodům vyjádřit emailem na adresu předsedy KBO nejpozději 10 dní 

před termínem per rollam schůze.  

3. Nejpozději jeden den před termínem členské schůze obdrží členové na emailové adresy 

členských subjektů evidované v seznamu členů pro účely běžné elektronické komunikace 

následující dokumenty k participaci na členské schůzi konané per rollam: a) komentáře 

navrhovatelů jednotlivých bodů programu a vyjádření Výboru KBO k příslušným návrhům, b) 

připomínky a komentáře členů k jednotlivým návrhům.  

4. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti jakéhokoliv počtu členů Spolku s hlasovacím 

právem. Hlasování se účastní takový člen Spolku, který hlasuje způsobem a ve lhůtě 

stanovených tímto jednacím řádem alespoň o jednom bodu programu.  

Článek 3 

Jednání členské schůze 

1. Hlasování probíhá elektronicky formou online formulářů zajištěných a provozovaných 

smluvně zajištěnou firmou. Odkaz na formuláře a návod k jejich vyplnění bude rozeslán na 

emailové adresy členských subjektů evidované v seznamu členů pro účely běžné elektronické 

komunikace nejpozději v den konání členské schůze. 

Typy formulářů: 

a) Formulář Návrhy na změnu Stanov. O každém návrhu se hlasuje označením jedné z možností 

„PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE“. Návrh je přijat, pokud pro něj hlasují dvě třetiny všech přítomných 

členů spolku. Za přítomného se člen Spolku považuje tehdy, hlasoval-li alespoň o jednom z bodů 

zařazených do programu způsobem a ve lhůtě stanovených tímto jednacím řádem 

b) Formulář Návrhy na změnu a doplnění Řádů, odvolání proti rozhodnutí výboru, ostatní návrhy. O 

každém návrhu se hlasuje označením jedné z možností „PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE“. Návrh je přijat, 

pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech přítomných členů spolku. Za přítomného se člen 



Spolku považuje tehdy, hlasoval-li alespoň o jednom z bodů zařazených do programu způsobem a ve 

lhůtě stanovených tímto jednacím řádem 

c) Formulář Volba členů do Výboru KBO. Je možné zaškrtnout libovolný počet kandidátů. Zvoleni 

budou ti kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů od přítomných členů. Za přítomného se člen 

Spolku považuje tehdy, hlasoval-li alespoň o jednom z bodů zařazených do programu způsobem a ve 

lhůtě stanovených tímto jednacím řádem. 

d) Formulář Volba členů Kontrolní a Revizní Komise. Je možné zaškrtnout libovolný počet kandidátů. 

Zvoleni budou ti kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů od přítomných členů. Za přítomného se 

člen Spolku považuje tehdy, hlasoval-li alespoň o jednom z bodů zařazených do programu způsobem 

a ve lhůtě stanovených tímto jednacím řádem 

2. Lhůta pro hlasování je tímto jednacím řádem stanovena na 7 dnů ode dne konání členské schůze 

Článek 4 

Postup statutárního orgánu Spolku po ukončení hlasování  

1. Po vypršení lhůty pro hlasování dle čl. 2 tohoto jednacího řádu provede smluvně zajištěná 

firma vyhodnocení průběhu hlasování per rollam, a to tak, že: a) zašle Výboru KBO informaci, 

zda byla valná hromada usnášeníschopná, b) vyhodnotí rozhodnutí o jednotlivých bodech 

programu a zašle výsledky hlasování Výboru KBO. 

2. Výbor KBO provede zápis o vyhodnocení průběhu hlasování per rollam.  

3. Výbor KBO uloží výsledky hlasování, tj. dokument zaslaný smluvně zajištěnou firmou 

v elektronické i tištěné podobě pro zajištění zpětné kontroly regulérnosti hlasování. Zároveň 

budou výsledky uloženy u smluvně zajištěné firmy pro případ dodatečné kontroly.  

4. Výbor KBO do 15 dnů ode dne lhůty pro ukončení hlasování rozešle výsledky hlasování 

členské schůze na emailové adresy členských subjektů evidované v seznamu členů pro účely 

běžné elektronické komunikace. 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Jednací řád vstupuje v platnost dne 4.9.2021. 

 


