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(návrh) 
JEDNACÍ a VOLEBNÍ ŘÁD  

VALNÉ HROMADY SVAZU VINAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY  
konané dne 29. 7. 2021 

 
 

Valná hromada Svazu vinařů České republiky, o. s. se sídlem ve Velkých Bílovicích, IČ: 
48847488 (dále jen „SV ČR“) vydává svým usnesením tento Jednací řád valné 
hromady SV ČR, konané dne 29. 7. 2021. 
  
Tento Jednací řád SV ČR blíže rozvádí způsob jednání a voleb na valné hromadě. 

 
 

1) Právo účasti na valné hromadě SV ČR (dále jen „valná hromada“) má každý člen SV 
ČR.  

2) Valné hromady se mohou dále zúčastnit další osoby a zaměstnanci SV ČR na 
základě pozvání představenstva SV ČR a hosté člena SV ČR. Tito však nemají hlasovací 
právo. 

3) Na začátku zasedání valné hromady je nejdříve zvolen předsedající valné hromady, 
zapisovatel, ověřovatelé zápisu, sčitatelé hlasů a návrhová, mandátová a volební 
komise.  

4) Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Schůze je usnášeníschopná, pokud 
se zúčastní nadpoloviční většina členů, kteří mají alespoň ¼ všech hlasů. V případě, že 
půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s ¼ 
všech hlasů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Při rovnosti 
hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy SV ČR.  

Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů při 
hlasování rozhoduje hlas prezidenta spolku. Při hlasování o změně stanov je třeba k 
přijetí usnesení 2/3 většiny přítomných hlasů členů spolku. 

O pořadí hlasování, tj. o kterém materiálu se nejdříve hlasuje, je-li předpokládáno 
více návrhů, rozhoduje předsedající valné hromady, zpravidla však tak, že nejprve 
nechá hlasovat o návrhu představenstva. Není-li návrh schválen, nechá hlasovat o 
protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. 

5) Volby a hlasování mohou být tajné nebo veřejné. Formu voleb nebo hlasování na 
valné hromadě navrhuje představenstvo spolku. Volby a hlasování musí být tajné, 
požaduje-li to alespoň třetina hlasů přítomných členů valné hromady. Hlasování, 
kterým se volí prezident spolku, viceprezident pro Moravu, členové představenstva a 
dozorčí rady jsou vždy tajná. 

6) V případě voleb prezidenta se postupuje dle stanov SV ČR. Jestliže nebude u voleb 
prezidenta dosažena potřebná většina, koná se druhé kolo volby, do kterého 
postupují první 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola volby. Zvolen je 
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ten kandidát, který získá potřebnou většinu. V případě, že nebude dosaženo většiny 
hlasů, koná se třetí kolo volby, kam postupuje kandidát s nejvyšším počtem hlasů 
v druhém kole volby. Nezíská-li tento ve třetím kole volby většinu, volba prezidenta 
tímto končí. 

 
7) Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, obsahující alespoň místo a datum 
konání valné hromady, program jejího jednání, popis průběhu jednotlivých 
projednávaných bodů programu, přijatá usnesení a výsledky hlasování. Součástí 
zápisu je listina přítomných na valné hromadě. Zápis z valné hromady a listinu 
přítomných podepisuje předsedající valné hromady, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. 
 
8) Diskusní příspěvky členů na této valné hromadě nesmí přesáhnout 5 min. 
 
 
 
 
Velké Bílovice, 29. 7. 2021 
 


