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1 Jednací řád výboru upravuje jednání na schůzi výboru Hovawart klubu ČR, o.s. a postup jejího 
svolání. 

2 Schůzi výboru svolává člen výboru pověřený ke svolání: předseda výboru, jednatel nebo jiný člen 
výboru pověřený ke svolání výborem nebo členskou schůzí, a to nejméně jednou za rok. 

3 Člen pověřený ke svolání je povinen svolat jednání vždy, pokud o to písemně požádají alespoň tři 
členové výboru nebo alespoň jeden člen revizní komise. 

4 Jednání se svolává pozvánkou, která musí být doručena členům výboru a revizní komise 
nejpozději do deseti kalendářních dní před jednáním. Pozvánku lze zaslat emailem nebo 
jakýmkoliv jiným způsobem, o který člen výboru předem požádá. Pozvánka musí obsahovat den, 
místo, čas a program jednání. 

5 Požádá-li člen výboru o zařazení dalšího bodu jednání po obdržení pozvánky, lze tento bod na 
pořad jednání zařadit pouze v případě, že s tímto vysloví souhlas všichni členové výboru. 

6 Výbor může přijímat i rozhodnutí korespondenčním hlasováním. Korespondenční hlasování 
vyvolává člen pověřený ke svolání, a to emailem nebo takovou formou, se kterou souhlasí všichni 
členové výboru. Žádost o korespondenční hlasování s přesným návrhem usnesení může podat 
kterýkoliv člen výboru, hlasování musí být vyvoláno do 7 dnů. Minimální lhůta pro ukončení 
hlasování je 7 dnů. 

7 Usnesení je přijato, pokud s předloženým návrhem souhlasí nadpoloviční většina všech stávajících 
členů výboru. Členové výboru, kteří se k uvedenému návrhu v požadované lhůtě nevysloví, jsou 
považováni za osoby, které se zdržely hlasování. Na nejbližší příští schůzi výboru musí být 
rozhodnutí přijaté korespondenčním hlasováním zapsáno do zápisu. 

8 Tento jednací řád je účinný ode dne 19.10.2008. 
 
 
--------------------------------------------------- 
Výňatek ze stanov klubu: 
3.2 Orgány klubu mohou k zajištění své činnosti jmenovat pomocné či pracovní orgány např. redakční 

radu klubového Zpravodaje, návrhovou a volební komisi, technickou komisi, správce webových 
stránek apod. Hlavní poradce chovu jmenuje poradce chovu – členy chovatelského kolegia. 

3.3 Ze všech jednání orgánů klubu se pořizuje zápis. Ověřený zápis doručí zapisovatel předsedovi 
klubu, předsedovi revizní komise a správci webových stránek do 20 dnů od konání jednání, 
správce webových stránek jej do 5 dnů od doručení vystaví na webových stránkách. 

3.4 …Funkce v orgánech klubu je nezastupitelná. 
3.7 …Ostatní orgány klubu jsou usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. 
3.8 Usnesení orgánu klubu je přijato, pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina přítomných, neuvádí-li 

tyto stanovy jinak. 
3.9 …Hlasování v ostatních orgánech klubu probíhá veřejně. 
 


