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JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD 

pro mimořádnou Valnou hromadu GCB 
konanou dne 2. 12. 2019, 

 Golf resort Kaskáda 
 

Článek 1 

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, a osoby pověřené sčítáním hlasů. 
 

Článek 2 

Jednání valné hromady řídí její předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu prezident nebo 
pověřený člen správní rady. 
 

Článek 3 

Člen je oprávněn hlasovat na valné hromadě, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí 
týkajících se spolku, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.  
 

Článek 4 

Členové hlasují na valné hromadě aklamací. Při hlasování se členové řídí pokyny předsedy valné hromady, 
prezidenta nebo pověřeného člena správní rady. Vždy se nejprve hlasuje o návrhu správní rady spolku. 
Pokud je návrh k určitému bodu pořadu jednání valnou hromadou schválen, o dalších protinávrzích k 
tomuto bodu se již nehlasuje. Valná hromada může přijmout rozhodnutí, že hlasování bude tajné. 
 

Článek 5 

Nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami spolku, 
rozhoduje o dalším postupu předseda valné hromady nebo, nebyl-li ještě zvolen, prezident, popřípadě 
pověřený člen správní rady. 
 

Článek 6 

Ten, kdo řídí valnou hromadu, musí zajistit její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn zakročit nebo 
dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo 
ohrožuje průběh jednání valné hromady a také je oprávněn takovou osobu vyloučit z dalšího jednání 
valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti. 
 

Článek 7 

O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel. 
Každý člen má právo na své náklady požádat o kopii zápisu z valné hromady. 
 

Článek 8 

Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je 
členem, popřípadě jejího zástupce, číslo člena spolku, popřípadě údaj o tom, že člen nemá hlasovací 
právo. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. 
 
 
Znění jednacího a hlasovacího řádu je převzato ze Stanov spolku GCB (bod 6.5 Jednání valné hromady), 
které byly schváleny dne 13. 2. 2014 Valnou hromadou Golf Clubu Brno, z.s. 


