
JEDNACÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Libereckého kraje, z.s. 

1. Jednací řád Krajské hospodářské komory Libereckého kraje, z.s. (dále jen „Spolek“) upravuje 

jednání orgánů Spolku a je schvalován představenstvem Spolku. 

2. Pro ustanovení jednacího řádu platí vymezení pojmů uvedené ve Stanovách Spolku. Následná 

ustanovení se vztahují zejména na jednání představenstva a dozorčí rady, pro jednání 

statutárního orgánu (předseda představenstva a místopředsedové představenstva) platí 

přiměřeně. 

3. Průběh jednání orgánů Spolku 

a) Jednání orgánů Spolku probíhá na zasedáních 

b) Zasedání připravuje svolavatel, který zajišťuje přípravu pozvánek a písemných podkladů, 

podle kterých orgán Spolku zpravidla jedná a rozhoduje 

c) Orgán Spolku jedná podle schváleného programu. Každý člen orgánu může navrhnout 

změnu či doplnění programu. Program se schvaluje veřejným hlasováním. 

d) Svolavatel je povinen zajistit pořízení záznamu o průběhu zasedání, včetně písemných 

podkladů, pro potřeby vyhotovení zápisu. 

e) Ke každému bodu jednání se vede rozprava (diskuse). Rozpravu řídí, formuluje návrhy, 

dává hlasovat a ukončuje předsedající.  

f) Na jednání orgánů Spolku mohou být přizváni hosté nebo zástupci jiných orgánů. 

4. Orgány Spolku rozhodují usnesením, které se přijímá hlasováním. Usnesení se vyhotovuje 

písemně. Člen orgánu, který nesouhlasí s přijatým usnesením, má právo, aby jeho stanovisko 

bylo uvedeno v zápise z jednání. 

5. Hlasování každého orgánu Spolku probíhá veřejně, pokud není statutem, volebním řádem, 

tímto jednacím řádem nebo usnesením orgánu samého stanoveno pro určitý případ hlasování 

tajné. 

6. Člen orgánu Spolku musí hlasovat osobně, zastupování není při hlasování přípustné. 

7. Při hlasování se nejdříve hlasuje o pozměňujících a doplňujících návrzích a protinávrzích 

zpravidla v pořadí, v jakém byly podány. 

8. Hlasování v orgánech Spolku je možné opakovat z jakéhokoliv důvodu, pokud o tom rozhodne 

tříčtvrtinová většina přítomných členů orgánu. 

9. Orgány Spolku mohou rozhodovat pouze o záležitostech, které podle stanov či tohoto 

jednacího řádu náleží do jejich působnosti. 

10. Člen orgánu Spolku může ze své funkce odstoupit, popř. se vzdát členství v komoře anebo 

může být z funkce odvolán. 

11. Při snížení počtu členů orgánu Spolku oproti stanovami stanoveném počtu je možná kooptace 

člena orgánu. 

12. První jednání představenstva svolá a řídí člen představenstva delegovaný členem Spolku, který 

má dle principu rovnoměrné rotace výkonu funkce předsedy představenstva uvedeného ve 

stanovách Spolku nárok na výkon této funkce a je v seznamu delegovaných uveden jako první. 

13. První jednání dozorčí rady svolá a řídí člen dozorčí rady delegovaný členem Spolku, který má 

dle principu rovnoměrné rotace výkonu funkce předsedy představenstva uvedeného ve 

stanovách Spolku nárok na výkon této funkce. 

14. Úřad Spolku, pokud je zřízen, řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu předseda 

představenstva. Zaměstnanci úřadu, nebo pověření pracovníci úřadu mohou jednat jménem 

Spolku pouze v rozsahu týkajících se činnosti úřadu Spolku.    

Tento Jednací řád byl schválen na valné hromadě Krajské hospodářské komory Libereckého kraje, z.s. 
dne 13. února 2020.  

 

_______________________________________ 

za Krajská hospodářská komora Libereckého kraje, 
z.s., Ing. Martin Bauer, předseda představenstva 


