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Jednací řád Valné hromady FBS Olomouc, z. s. pro 

hlasování per rollam 

 
 

I. Svolání Valné hromady a usnášeníschopnost 

 

1. Za okamžik svolání Valné hromady se považuje zveřejnění pozvánky na webových 

stránkách klubu. 

2. Povinnou přílohou pozvánky je tento jednací řád 

3. Hlasovací právo mají delegáti zastupující příslušné družstvo FBS Olomouc, a to v 

počtu jeden delegát za družstvo. Družstvem se rozumí týmy FBS Olomouc přihlášené i 

nepřihlášené v době konání VH do oficiálních soutěží Českého florbalu. Hlasovací 

právo mají i členové Výkonného výboru. Delegáti jednotlivých družstev jsou povinni se 

elektronicky registrovat na e-mailové adrese: sekretar@fbsolomouc.cz, nejpozději  7 

dnů (do 30. 11. 2020) po zveřejnění pozvánky na Valnou hromadu. Obsahem e-

mailové zprávy je oznámení delegáta, za které družstvo SK se VH zúčastní.  

          Po registraci obdrží jednotliví delegáti: 

a) podklady k jednotlivým bodům programu  

b) návrh usnesení k jednotlivým bodům programu 

4. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se hlasování účastnila nadpoloviční 

většina registrovaných delegátů. Hlasování se účastní takový delegát, který hlasuje 

způsobem a ve lhůtě stanovené tímto jednacím řádem alespoň o jednom bodu 

programu. 

5. Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a 

zjednodušení průběhu Valné hromady není možné předkládat protinávrhy 

k předloženým návrhům usnesení k jednotlivým bodům programu. 

 

 

II. Průběh konání Valné hromady 

 

1. Hlasování probíhá elektronicky formou emailové zprávy. Delegáti hlasují zasláním 

emailové zprávy z elektronické adresy dle čl. I. odst. 3 tohoto jednacího řádu na 

elektronickou adresu: sekretar@fbsolomouc.cz, a to jednou emailovou zprávou ke 

všem bodům programu, přičemž v rámci takové emailové zprávy hlasují samostatně ke 

každému bodu programu, a to uvedením pořadového čísla usnesení a označením 

„PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE“. 
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2. Lhůta pro hlasování je tímto jednacím řádem stanovena na 21 dnů ode dne svolání 

Valné hromady, tj. do 13. 12. 2020, 23:59:59 hodin. Za rozhodný se považuje okamžik 

doručení emailové zprávy na předmětnou elektronickou adresu. 

3. Usnesení každého bodu programu je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina 

přítomných delegátů. Za přítomného se delegát považuje tehdy, hlasoval-li alespoň o 

jednom z bodů zařazených do programu způsobem a ve lhůtě stanovených tímto 

jednacím řádem. 

 

III. Postup Výkonného výboru po ukončení hlasování 

 

1. Po vypršení lhůty pro hlasování dle čl. II. tohoto jednacího řádu provede Výkonný výbor 

vyhodnocení průběhu hlasování per rollam, a to tak, že: 

a) ověří mandát každého z hlasujících delegátů, tedy zda hlasoval v souladu 

s pravidly stanovenými tímto jednacím řádem, 

b) na základě ověření mandátu hlasujících delegátů konstatuje, zda byla Valná 

hromada usnášeníschopná, 

c) vyhodnotí rozhodnutí o jednotlivých bodech programu. 

2. Výkonný výbor provede zápis o vyhodnocení průběhu hlasování per rollam. 

3. Výkonný výbor uloží výsledky hlasování, tj. všechny došlé emailové zprávy od každého 

z hlasujících, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě, aby bylo možné provést 

kontrolu průběhu hlasování Valné hromady. 

4. Výkonný výbor zveřejní do 5 dnů ode dne lhůty pro ukončení hlasování výsledky 

hlasování Valné hromady, a to na webových stránkách klubu. 

 

 

IV. Náhradní Valná hromada 

 

1. Zjistí-li Výkonný výbor postupem podle čl. III. tohoto jednacího řádu, že Valná hromada 

nebyla usnášeníschopná, svolá náhradní Valnou hromadu v souladu s ust. § 257 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, že pro jednání náhradní Valné 

hromady se použijí pravidla stanovená tímto jednacím řádem obdobně. 

 

 

V.   Zvláštní ustanovení 
 

1. Tento jednací řád byl stanoven Výkonným výborem (statutární orgán) FBS Olomouc, z. 

s., dle § 19 odst. 2 Lex Covid, který uvádí: „Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské 

právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího 

orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být 

členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním“. 

 


