Jednací a Volební řád
Working Equitation Česká republika, z.s.
(dále jen WEČR)
Článek I.
Úvodní ustanovení
Výkonný výbor WEČR (dále jen VV) na základě ust. čl. XIX odst. 5 stanov WEČR schvaluje tento
Jednací a Volební řád WEČR, který upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a náležitosti
rozhodování schůzí orgánů WEČR, které nejsou upraveny stanovami WEČR.

Článek II.
Členská schůze
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Členskou schůzi řídí předseda, popřípadě jím pověřený člen WEČR nebo jiný svolavatel Členské
schůze viz čl. X odst. 6b) stanov
Členská schůze může být, podle čl. XIX odst. 2d) a podle čl. X odst. 4a) stanov, shromážděním
členů
spolku
i
delegátů.
V takovém případě má každý:
a) platný zletilý člen spolku dle stanov 1 hlas.
b) delegát součet hlasů, kterými byl zvolen za delegáta na Členské schůzi oblasti a kterými se
musí prokázat volební komisi, zápisem z volební Členské schůze oblasti.
Změna programu Členské schůze
a) je možná podle §253 odst. 3 zákona č.89/2012 Sb. „Záležitost, která nebyla zařazena na pořad
zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku
oprávněných o ní hlasovat.“
b) je možná podle §249 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb. „Je-li zasedání svoláno podle stanov(§248),
může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo
podnět podal.“
c) body a) a b) se netýkají uplatnění čl. X odst. 8 stanov. Je-li na Členské schůzi uplatněn
tento článek, neprobíhá hlasování o návrhu samotném, ale probíhá automaticky hlasování o
obsahu návrhu, jak je uvedeno ve stanovách.
Předsedající po zahájení jednání zkonstatuje počet přítomných delegátů, členů a hostů, nechá
schválit program jednání – bude-li či nebude uplatněn některý z bodů odst. 3 tohoto článku, zvolit
členy volební komise. Následuje projednávání bodů dle schváleného programu jednání.
Předsedající vyzve účastníky schůze k rozpravě postupně k jednotlivým bodům programu jednání.
Je-li na programu jednání volba do orgánu WEČR, vystoupí na jejím začátku navržení kandidáti,
jsou-li na schůzi přítomni.
Každý kandidát má právo vystoupit a představit schůzi sebe, svůj program, popř. cíle, s nimiž do
volby vstupuje. Příspěvek kandidátů je omezen maximálně na 3 minuty, pokud předsedající
nepovolí delší dobu. Každý kandidát smí vystoupit pouze jednou.
Diskusní příspěvek k rozpravě je omezen maximálně na 3 minuty, pokud předsedající nepovolí
delší dobu.
K jednotlivým diskusním příspěvkům se připouštějí faktické poznámky v rozsahu maximálně 1
minuty.
Nikdo z účastníků nesmí rušit předsedajícího ani toho, komu bylo uděleno slovo. Nemluví-li řečník k
projednávanému bodu, může mu předsedající odejmout slovo i před uplynutím časového limitu.

10. Návrhy a připomínky podané písemně nebo přednesené v diskusi, k nimž nebude zaujato stanovisko
v průběhu jednání Členské schůze a nebudou zahrnuty do usnesení, budou předány k projednání VV
na jeho nejbližším jednání prostřednictvím zápisu z jednání Členské schůze.
11. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse k danému bodu. K přijetí návrhu je
třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. O návrhu na ukončení diskuse dá předsedající
hlasovat
ihned
po
jeho
navržení.

Článek III.
Členská schůze oblasti
1.
2.

Pro Členskou schůzi oblasti platí článek II tohoto řádu, jako pro Členskou schůzi.
Ve všech odstavcích se přiměřeně vynechá slovo “delegát” nebo se může nahradit slovem “člen”.
Výrazem “Členská schůze” se pro tento bod myslí “Členská schůze oblasti”.

Článek IV.
Volební komise
1.
2.

3.

Účastníci schůze volí volební komisi. Volba probíhá veřejně.
Volební komise je tříčlenná, neprodleně po svém zvolení ověřuje platnost mandátů delegátů a členů,
počet hlasů, s nimiž jsou oprávněni hlasovat, ověřuje usnášení schopnost Členské schůze,
zabezpečuje provedení voleb, podává zprávu o jejich výsledku.
Sleduje přítomnost delegátů a členů s elektronickým přístupem. V případě výpadku spojení
účastníků neprodleně informuje předsedajícího schůze o počtu připojených účastníků a usnášení
schopnosti Členské schůze (oblasti).
Článek V.
Přijímání usnesení a hlasování

1.

2.

3.
4.

Pokud byly v průběhu jednání navrženy dodatky usnesení nebo pozměňující návrhy, dá předsedající
hlasovat nejprve o těchto změnách v opačném pořadí, než byly podány, a poté o ostatních částech
návrhu. Pokud se jednotlivé návrhy navzájem vylučují, pak schválením prvního z nich se ostatní
považují za nepřijaté. Vyjádření pouhého nesouhlasu s navrhovaným opatřením bez návrhu na
úpravu usnesení, není považováno za protinávrh a samostatně se o něm nehlasuje.
V případě, že je předložen návrh na usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje se o
jednotlivých variantách v pořadí, ve kterém byly předloženy. Schválením jedné varianty se ostatní
považují za nepřijaté.
O všech bodech usnesení se hlasuje veřejně, nestanoví-li tento Jednací a volební řád jinak.
Usnesení je přijato, je-li pro návrh nadpoloviční většina hlasů přítomných v době zahájení hlasování,
neurčují-li stanovy WEČR jinak.

Článek VI.
Volba orgánů WEČR
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Kandidátem do volené funkce je osoba, která byla do této funkce navržena VV WEČR, Oblastním VV,
Oblastní schůzí WEČR, nebo některým z účastníků přítomných na Členské schůzi (oblasti), případně
kandidát zašle VV přihlášku ke kandidatuře minimálně 30 dnů před termínem pořádání volební
schůze.
Voleni mohou být pouze kandidáti, kteří vyjádřili souhlas s kandidaturou. Kandidát přítomný jednání
Členské schůze (oblasti) vyjadřuje souhlas osobně, kandidát nepřítomný jednání Členské schůze
(oblasti) vyjadřuje svůj souhlas písemně. Písemný souhlas musí být předložen před volbou volební
komisi.
Kandidát je zvolen do funkce, získá-li ve volbách nadpoloviční většinu hlasů přítomných na schůzi
v době hlasování.
Pokud po prvním kole voleb není zvolen příslušný počet kandidátů, postupují do druhého kola volby
další kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole volby jen v počtu potřebném k doplnění
orgánu dle stanov. To neplatí, pokud byl volen pouze jeden kandidát např. doplňující volbou nebo
pokud je počet kandidátů právě roven počtu členů voleného orgánu.
Ve druhém kole je kandidát(i) do funkce zvolen(i) pořadím počtu získaných hlasů přítomných v době
zahájení volby.
Před zahájením každého kola volby informuje předseda volební komise delegáty o počtu přítomných
delegátů Členské schůze (oblasti) v době započetí volby. Po skončení každého kola voleb oznámí
předseda volební komise její výsledek.
Konečný výsledek voleb včetně počtu hlasů, jimiž byli kandidáti zvoleni, zařadí předsedající do
usnesení Členské schůze (oblasti).
Článek VII.
Výkonný výbor
(dále jen VV)

1.

VV může být svolán i mimořádně nad rámec stanov, po dohodě všech jeho členů, vyžaduje-li to
vážný zájem WEČR. V takovém případě není nutné dodržet podmínku čl. XI odst. 4b) stanov. O
tomto rozhodnutí musí být neprodleně elektronicky nebo telefonicky informováni všichni členové
Kontrolní komise, aby se mohli takového jednání účastnit, projeví-li o účast zájem.
Článek VIII.
Elektronická schůze WEČR

1.
2.

3.

4.

Schůze kteréhokoli orgánu spolku podle čl. VIII stanov může být vypsána elektronickým způsobem
nebo kombinací přímé účasti oprávněných osob a elektronicky.
Schůze probíhá podle stejných pravidel, která jsou uvedena u jednotlivých orgánů spolku ve
stanovách nebo v tomto Jednacím a volebním řádu, ale v takzvaném „chatroomu“ příslušné schůze
formou online písemné diskuze.
Z technického hlediska je možno jednání elektronické schůze rozšířit o audio i video přenos
jednotlivých účastníků pomocí aplikací zajišťujících tuto úroveň spojení např. Skype apd. Audio
případně i video přenos probíhá mimo technické prostředky portálu WEČR a je na každém účastníku
schůze, aby si takovou možnost sám zajistil na svém technickém prostředku s jehož pomocí se
schůze účastní.
Přihlášení oprávněné osoby na příslušnou schůzi je řešeno dvouúrovňově
a) technickými prostředky WEBového portálu WEČR
b) registrovaného zařízení každé oprávněné osoby dále jen „osobní klíč“

5.

Osobní klíč je zpravidla mobilní telefon nebo tablet, který si zaregistruje každý člen na svém účtu
vedeném na portálu WEČR a ve kterém běží aplikace WEČR pro identifikaci zařízení. Je to obdoba
identifikace známá z mobilního bankovnictví.

6.

Osobní klíč se použije pouze k přihlášení do příslušné schůze, které se osoba chce a může účastnit.
Předtím musí být tato osoba již přihlášena na svůj osobní účet u WEČR . Osobní klíč po té zjistí, je-li
vlastník tohoto zařízení již přihlášen a pokud ano, vyšle jednoznačný identifikátor klíče. Po té
aplikace „elektronické schůze“ na portálu WEČR autentifikuje příslušnou osobu v daném účtu WEČR
a povolí její přístup do místnosti schůze „chatroomu“.
Hlasování probíhá on-line pomocí tlačítek v aplikaci „chatroomu“ příslušné schůze.
Je-li účastníkem schůze delegát zvolený na členské schůzi oblasti, je mu v osobním účtu WEČR
přiřazen patřičný počet hlasů daný čl. II odst. 2b) tohoto řádu. Oprávnění k tomuto záznamu má
předseda nebo člen Kontrolní komise na základě předaného zápisu s příslušným ustanovením
Členské schůze oblasti.
Počet takto autentifikovaných hlasů (účastníků) je v „chatroomu“ trvale viditelný a je rozlišeno počet
on-line a off-line hlasů (účastníků) u nichž mohlo dojít k přerušení spojení nebo mohli ze schůze
odejít.
Veškeré události „chatroomu“ schůze, včetně připojení a odpojení hlasů (účastníků), jsou
zaznamenávány v časovém sledu i s uvedením času v rozlišení na sekundy. Jako rozhodný čas pro
záznam události se bere čas portálu WEČR.
Je-li vyhlášena předsedajícím volba, zaznamená se počet on-line hlasů (účastníků) v době vyhlášení
volby. Volba je automaticky ukončena do 2 minut od vyhlášení. Všem hlasům (účastníkům), kteří do
dvou minut nestihli nebo nemohli, z jakéhokoliv důvodu, hlasovat se nastaví příznak hlasování
„Zdržel se“.
Volební komise po každém hlasování vezme v úvahu výsledky elektronického hlasování a v případě
kombinované schůze (elektronicky + osobně), je započte do celkového stavu hlasování.
Jestliže se v době hlasování odpojí takový počet hlasů (účastníků), že schůze není usnášení
schopná, opakuje se volba po uplynutí 5 minut znovu, pokud je za tu dobu připojeno již tolik hlasů
(účastníků), že je schůze znovu usnášení schopná.
Není-li možné dodržet bod 12. čeká se, nejdéle však 20 minut, na připojení dostatečného počtu
hlasů (účastníků) schůze. Volbu je možné vyhlásit ihned po dosažení potřebného počtu hlasů.
Dojde-li v průběhu schůze k závadě na straně portálu WEČR, je další pokračování schůze nemožné a
schůze je tímto zásahem přerušena.
Všechna ustanovení Členské schůze (oblasti), která byla až do vzniku poruchy přijata zůstávají
nadále v platnosti.
Není-li možné poruchu na straně portálu WEČR vyřešit do 60 minut, je pokračování schůze
přeloženo na další termín. Přitom platí bod 16.
Nový termín pro pokračování Členské schůze vyhlásí svolavatel bezprostředně a o termínu musí
informovat členy nejméně 10 dnů před jejím konáním.
Pravidla pro vyhlášení pokračování Členské schůze (oblasti) se řídí tímto Jednacím a volebním
řádem a neplatí pro ni pravidla podle čl. X odst. 6 stanov “O svolání Členské schůze”.
Pokračování Členské schůze začíná po splnění bodů 1 - 4 čl. II tohoto řádu v bodu, ve kterém
byla z technických důvodů přerušena.
Každý, kdo se účastní schůze orgánu spolku elektronickým způsobem, je srozuměn a souhlasí s
možností, že mu může být technickým vlivem ze strany internetové sítě zabráněno v účasti na
takové schůzi nebo její části nebo v účasti na jednotlivém hlasování. Jsou-li jinak dodrženy všechny
body tohoto Jednacího a volebního řádu, nelze takovou neúčast reklamovat nebo tím zpochybňovat
výsledek hlasování a usnesení schůze.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Článek IX.
Referendum WEČR
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Kterýkoliv člen nebo skupina členů spolku nebo orgán spolku může vyvolat referendum. Jedná se
technicky o off-line hlasování na portálu WEČR.
Otázka uvedená při tomto hlasování musí být položena tak, aby na ni bylo možno jednoznačně
odpovědět ANO nebo NE.
Doba pro ukončení hlasování je stanovena na max. 10 dnů od jeho vypsání.
Technické prostředky portálu WEČR pak zajistí možnost diskuze pro každé takové hlasování pod
touto otázkou. Vypsání takové otázky je automaticky rozesláno na kontaktní e-maily všech členů
WEČR, kteří mají založeny své osobní účty na portálu WEČR s položenou otázkou a datem ukončení
hlasování.
Výsledek hlasování je závazný pro všechny orgány spolku pouze za situace, že se pro přijetí nebo
proti přijetí vysloví nejméně 2/3 platných členů spolku.
Až do ukončení hlasování je každý člen oprávněn změnit svou volbu a to i opakovaně nebo může
své hlasování (účast) v referendu zrušit. To mu však nebrání účastnit se v termínu referenda
hlasování znovu.
Identifikace člena při hlasování se provádí stejným způsobem, jako při účasti na elektronické schůzi
tedy dvouúrovňově s pomocí Osobního klíče.
Na stránce příslušného referenda je po celou dobu viditelný údaj, kolik členů v referendu již
hlasovalo a prozatímní výsledek.

Článek X.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1.

Článek VIII o elektronické schůzi a článek IX o
zvládnutém technologickém přizpůsobení portálu IS
straně portálu. Termín realizace obou ustanovení
Předpokládaný odhad zprovoznění by mohl být začátek

referendu může být naplněn až po zcela
WEČR a odladění potřebného software na
do praxe tedy nelze přímo specifikovat.
roku 2019.

Tento Jednací a Volební řád byl schválen na schůzi Výkonného výboru
dne : 06.09.2018 a
platí do odvolání nebo projednání dalších změn.
Za VV předseda WEČR Bc. Šárka Kopecká
----------------------------------------

