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Jednací řád 

Spolku absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT – ELEKTRA 

(dále jen „Spolku“) 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

1. Tento jednací řád se vydává podle platných stanov Spolku. 

2. Jednací řád a jeho případné změny schvaluje Valná hromada Spolku. 

 

Článek 2. 

Předsednictvo 

 

1. Schůze předsednictva svolává předseda nebo první místopředseda Spolku, a to 

zpravidla alespoň 14 dní před datem konání schůze. Pozvánka se zasílá členům 

Předsednictva elektronickou poštou. 

2. Program a podklady k jednání zasílá svolavatel zpravidla s pozvánkou.  

3. Program může být na návrh kteréhokoli z přítomných členů upraven na začátku 

schůze, pokud se pro takovou úpravu vysloví alespoň polovina přítomných členů. 

4. Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nadpoloviční většina členů 

Předsednictva. 

5. Schůzi řídí předseda nebo první místopředseda Spolku.  

6. Pro přijetí rozhodnutí Předsednictva platí zásada nadpoloviční většiny hlasů 

přítomných členů. Rozhodnutí je přijato rovněž tehdy, pokud pro něj hlasuje právě 

polovina přítomných členů včetně Předsedy Spolku. 

7. Předsednictvo může přijímat rozhodnutí i per rollam. V takovém případě je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Souhlas člena 

Představenstva s rozhodnutím může být buď získán písemně a opatřen datem a  

podpisem, nebo získán prostřednictvím elektronické pošty. Takový souhlas musí být 

odeslán na adresu předsedy z adresy člena známé všem členům Předsednictva s kopií 

všem členům předsednictva. 

8. Při hlasování per rollam platí, že není-li souhlas všech členů Předsednictva získán do 

týdne, je výsledek hlasování negativní. 

 

Článek 3. 

Dozorčí rada 

 

1. Schůzi dozorčí rady svolává kterýkoli její člen. 

2. V dalším se pro jednání a přijetí rozhodnutí Dozorčí rady přiměřeně použijí 

ustanovení platná pro jednání Předsednictva. 

 

Článek 4. 

Jednání Valné hromady 

 

1. Svolávání Valné hromady a přijímání jejích rozhodnutí je popsáno ve Stanovách 

Spolku. 

2. Jednání Valné hromady řídí předseda spolku. Není-li přítomen, řídí jednání první 

místopředseda. Není-li ani ten přítomen, řídí jednání člen spolku předsedou pověřený. 


