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Jednací řád předsednictva 

Českého svazu pivovarů a sladoven, z.s. 

 
Valná hromada Českého svazu pivovarů a sladoven, z.s. rozhodla na svém zasedání konaném 

dne 24.9.2020 o přijetí následujících pravidel pro jednání předsednictva Českého svazu 

pivovarů a sladoven, z.s. 

 

 

Čl. 1     

Úvodní  ustanovení 

 

1)  Jednací řád předsednictva Českého svazu pivovarů a sladoven, z.s. (dále jen „Jednací řád“) 

upravuje přípravu, průběh jednání a způsob hlasování předsednictva Českého svazu 

pivovarů a sladoven, z.s. (dále jen „ČSPS“) v mezích stanov ČSPS.  

 

2)  Tento Jednací řád lze měnit i usnesením předsednictva ČSPS, pokud na svém zasedání 

dospěje k závěru, že je zapotřebí upravit pravidla pro činnost předsednictva ČSPS. 

V případě rozporu Jednacího řádu a stanov ČSPS mají přednost stanovy ČSPS. 

 

Čl. 2 

Svolání předsednictva a jeho program 

 

1)  Jednání předsednictva svolává a řídí předseda ČSPS. Není – li předseda zvolen svolává 

jednání předsednictva místopředseda. V případě, že není zvolen předseda ani 

místopředseda ČSPS, svolává jednání předsednictva ČSPS nejstarší člen předsednictva. 

První jednání předsednictva po volbě jeho členů valnou hromadou svolává dosavadní 

předseda ČSPS, je – li členem nově zvoleného předsednictva, nebo dosavadní 

místopředseda ČSPS, je – li členem nově zvoleného předsednictva. Není – li ani jeden 

z nich členem nově zvoleného předsednictva, svolává první jednání předsednictva nejstarší 

člen předsednictva. 

 

2)  Předsednictvo jedná podle programu, který schvaluje na počátku svého jednání. Návrh 

programu rozesílá členům předsednictva svolavatel jednání spolu s oznámením o konání 

jednání předsednictva. Každý člen předsednictva může nejpozději na počátku jednání 

předsednictva navrhnout, aby jím označená záležitost byla zařazena do programu jednání 

předsednictva nebo z programu jednání vyřazena. O takovém návrhu se hlasuje samostatně 

před schválením konečného návrhu programu.  

 

Čl. 3 

Jednání předsednictva 

 

1)  Předsednictvo je schopno se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho 

členů oprávněných hlasovat. 

 

2)  Předsednictvo rozhoduje na základě souhlasu většiny přítomných členů, kterým přísluší 

hlasovat. Pro účely hlasování přísluší jeden hlas každému ze členů předsednictva, 

s výjimkou zástupce přispívajících členů, který má pouze poradní hlas, jež se do výsledků 

hlasování nezapočítává. V případě volby předsedy či místopředsedy Svazu nebo jeho 
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odvolání z funkce je k přijetí rozhodnutí předsednictva zapotřebí souhlasu alespoň 75%  

hlasů všech členů předsednictva, kterým přísluší hlasovat. 

 

3)  Jednání předsednictva řídí předseda Svazu a v jeho nepřítomnosti místopředseda Svazu. 

V případě, že na jednání předsednictva není přítomen předseda ani místopředseda 

předsednictva, řídí jeho jednání nejstarší člen předsednictva do doby, než předsednictvo 

rozhodne o volbě člena předsednictva, který bude jednání řídit. V případě prvního jednání 

předsednictva po volbě jeho členů Valnou hromadou ČSPS řídí jednání předsednictva 

dosavadní předseda ČSPS, je – li členem nově zvoleného předsednictva, nebo dosavadní 

místopředseda ČSPS, je – li členem nově zvoleného předsednictva. Není – li ani jeden 

z nich členem nově zvoleného předsednictva, řídí první jednání předsednictva nejstarší 

člen předsednictva až do doby volby předsedy nebo místopředsedy ČSPS.   

 

4)  Předsednictvo může výjimečně v případě potřeby přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per 

rollam). V takovém případě předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo 

pověřený člen předsednictva předloží písemný návrh usnesení ostatním členům k vyjádření 

s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen 

předsednictva ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak 

oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům. Většina se počítá z celkového počtu 

hlasů, příslušejících všem členům předsednictva, kterým přísluší hlasovat. 

 

5)  Při jednání předsednictva nemusí být všichni členové předsednictva na jednom místě. 

Jednání předsednictva lze provést i pomocí telekonference nebo částečné telekonference. 

Takové jednání předsednictva, kdy všichni členové předsednictva souběžně vzájemně 

komunikují i pomocí prostředků komunikace na dálku, není jednání per rollam, ale řídí se 

běžnými pravidly pro jednání předsednictva i jeho hlasování. Za přítomného na jednání se 

považuje takový člen předsednictva, který s ostatními členy předsednictva v daný okamžik 

souběžně komunikuje pomocí prostředků komunikace na dálku a je schopný bezprostředně 

reagovat na projevy ostatních členů předsednictva učiněné během jednání. 

 

6)  Každý člen předsednictva je oprávněn vyjádřit se k projednávanému bodu a navrhnout 

k němu usnesení. Každý člen předsednictva je oprávněn reagovat na projev jiného člena 

předsednictva, který se týká jeho nebo společnosti, kterou zastupuje. V případě, že bude 

v rámci projednávaného bodu podáno více protinávrhů usnesení, hlasuje se nejprve o 

posledním z nich. V případě volby nebo jmenování se hlasuje o návrzích postupně tak, jak 

byly předneseny jednotlivými členy předsednictva až do zvolení potřebného množství 

kandidátů.  

 

Čl. 4 

Zápis 

 

1)  O jednání předsednictva a výsledcích hlasování se pořizuje zápis podepsaný členem, který 

jednání řídil. Zápis obsahuje body programu a výsledky jejich projednání, včetně přijatých 

rozhodnutí předsednictva.   

 

2)  S obsahem zápisu se může seznámit každý člen předsednictva. Zápis je uložen 

v sekretariátu ČSPS.  

 

3)  Členové předsednictva jsou povinni zachovávat důvěrnost informací, které získali během 

jednání předsednictva nebo které jsou obsaženy v zápisu z jeho jednání. 
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Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

 

Není – li tímto Jednacím řádem ani Stanovami stanoveno jinak, řídí se jednání předsednictva 

přiměřeně ostatními ustanoveními Stanov ČSPS, upravujícími činnost ostatních orgánů ČSPS. 

 

Tento Jednací řád může být upravován i rozhodnutími předsednictva ČSPS.  

 

 

V Praze 22.9.2020 

 

 

Ing František Šámal 

předseda ČSPS 

 

 

 

 

 


